
протокол

вiдкритого обговорення про€кту постанови НКРЕКП
<,Про встановлення тарифiв на теплову енергiю, iT вlrробництво,
транспортування, постачання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДАЛЬНIСТIО (РIВНЕТЕПЛОЕНЕРГО>

к24> грудня 2019 року
9.00 год

(лата провелення)

вул. Д. Галицьцого, 27. м. PiBHe

(мiсче проведення захолу)

З ОБМЕЖЕНОIО

Запрошенi:
Представники органу мiсцевого самоврядування:
Мiський голова Рiвного - Хомко В.е.
Заступник мiського голови - Хмилецький О. В.
Начальник управлiння ЖКГ Виконавчого KoMiTeTy PiBHeHcbKoT MicbKoT ради -
Сахнюк Я.о.
Iншi органiзацii:
Щиректор РОВКП ВКГ <<РiвнеоблводоканЕLгI) - Карауш А. П.
Начальник Головного управлiння .Щержавноi казначейськоТ служби Украiни у
Рiвненськiй областi - Костюк M.I.;
Начальник управлiння !ержавноi казначейськоi служби УкраТни у м. PiBHoMy
PiBHeHcbKoi областi - Шевчук В.М.

Присугнi:
Головуючий вiдrqритого обговорення :

Нечипорук В.О. - завiдувач сектору НКРЕКП у Рiвненськiй областi
Вiд мiсцевих органiв виконавчоi влади, або органiв мiсцевого самоврядування:
Заступник мiського голови - Хмилецький О. В.
Засryпник начапьника управлiння житлово-комун€шьного господарства
Виконавчого KoMiTeTy PiBHeHcbKoi MicbKoi ради -Лапюк В.М.
Вiд ТОВ (РIВНЕТЕПЛОЕНЕРГОD - 22 уlасники.

Порядок денний:
Вiдкрите обговорення проскту постанови НКРЕКП пПро встановлення

тарифiв на теплову енергiю, if виробництво, транспортування, постачання за
категорiями споживачiв ТОВАРИСТВУ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (РIВНЕТЕПЛОЕНЕРГО).

Слухали:
Головуючого Нечипорука В.О.
Головуючий повiдомив про подання до Сектору НКРЕКП у Рiвненськiй

областi попередньоI заявки щодо yracTi у вiдкритому обговореннi вiд ТОВ
<<Рiвнетеплоенерго)) у скJIадi 18 учасникiв та запропонував доручити виконаннJI
обов'язкiв секретаря вiдкритого обговоренrш начальнику планово-економiчного
вiддilry LLIMaTKo Людмилi IBaHiBHi.
За iнформацiею Секретаря, для участi у вiдкритому обговореннi прибули i

зарееструв€lлись 3l| осiб.

Головуючий проiнформував присутнiх про наступне:
Вiдкритi слухання проводяться на виконання Постанови НКРЕКП JФ 866



ВiД 30 ЧерВня 20|7 року, якою затверджено Порядок проведення вiдкритого
ОбгОвОрення проектiв рiшень Нацiональноi KoMicii, що здiйснюс державне
регулювання у сферах енергетики та комунЕtльних послуг.

На ЗаСiДаНнi Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе державне реryлювання у
СфераХ енерГетики та комунальних послуг (НКРЕКП), що проводилося у формi
ВiдКРитого слухання 13 грудня 2019 року, схв€urено проект постанови НКРЕКП
<Про встановлення тарифiв на теплову енергiю, if виробництво,
транспортування, постачання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДIОВIДАJЪНIСТЮ кРIВНЕТЕПЛОЕШРГО).

ЗаЗначениЙ проскт постанови та обгрунтовуючi матерiали 13 грудня 2019
РОКУ бУЛИ ОпРиЛюдненi з метою одержання зауважень i пропозицiй шляхом
розмiщення на офiцiйному вебсайтi Нацiональнот koMiciT, що здiйснюе
ДеРЖаВНе реryлювання у сферах енергетики та комун€lJIьних послуг в мережi
IHTepHeT. Зауваження та пропозицii до оприлюднених матерiалiв вiд фiзичних
Та ЮРИДиЧних осiб, ix об'еднань, прийм€шися до 2З цудня 2019 року (включно)
У ПисЬМовому таlабо електронному виглядi, однак за вказаний перiод Hi
елекТронною поштою, Hi засобами поштового зв'язку на адресу пiдприсмства
ЗаУВаЖення i пропозицii по cyTi питань, що пропонуються до слухання, не
надходили.

ОбГрунryвання щодо схвалення зазначеного проекту постанови
нкрЕкп

Далi ,Щиректор фiнансовий ТОВ <Рiвнетеплоенерго> MiHeHoK Катерина
Петрiвна проiнформув€Lла наступне: тарифи на теплову енергiю, iT
виробництво, транспортування та постачання, формуються та встановлюються
у вiдповiдностi до ЗУ uПро теплопостачання)) (iз змiнами), Постанов НКРЕКП
а саме:

- вiд 25.06.2019 J\Ъ|t74 кПро затвердження Порядку формування тарифiв
на теплову енергiю, if виробництво, транспортування та постачання)),

- вiд 31.03.201б м 528 кПро затвердження Процедури встановлення
тарифiв на теплову енергiю, if виробництво, транспортування та постачання> (у
редакцii постанови НКРЕКП вiд 2З.08.2019 }lb L7З4),

- вiд 30.06.2017 J\b 866 <Про затвердження Порялку проведення
вiдкритого обговорення проектiв рiшень НацiональноТ KoMiciT, що здiйснюс
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) (iз
змiнами).

Вiдповiдно до ЗУ <Про теплопостачання)) (iз змiнами), ст. 20 <тариф ,а
теплову енергiю для споживача визначасться як сума тарифiв на виробництво,
транспортування та постачання тепловоi енергii>.

Встановлення тарифiв на теплову енергiю нижче розмiру економiчно
обЦрУнтованих витрат на iT виробництво, транспортування та постачання не
допускаеться)).

Слiд зЕвначити, що з 01.05.2019 р. був введений в дiю в повному обсязi
Закон УкраТни <Про житлово-комун€tльнi послуги> вiд 09.11.2017 J\г9 2189-VIII
(далi - Закон J'ф 2189), який icToTHo змiнюе принципи вiдносин, що виникають
У процесi надання та споживання житлово-комунальних послуг, зокрема
запроваджус нову термiнологiю та класифiкацiю комуна-пьних послуг, вносить
змiни в органiзацiю надання комунаJIьних послуг з постачання тепловоТ енергiТ
та постачання гарячоТ води.



KpiM ТоГо, Законом j\Ъ 2189 передбачено встановлення окремих тарифiв
Для Споживачiв у яких теплова енергiя та вiдповiднi послуги виробляються за
Допомогою систем автономного опа-Ilення та/або iндивiдуального теплового
пункту.

ТаКож, Законом Ns 2189 передбачено приведення мiнiстерствами, iншими
центрuLльними органами виконавчоi влади Тх нормативно-правових aKTiB у
вiдповiднiсть iз цим Законом.

На виконання вимог Закону Ns 2|89 прийнято Порядок формування
тарифiв на теплову енергiю, if виробництво, транспортування та постачання,
затвердженого постановою НКРЕКП вiд 25.06.2019 Jфl174 (далi - Порядок
ll74), якиМ змiнено пiдходи у формуваннi тарифiв, зокрема, виключено
ВИТраТи, якi булуть враховуватись при формуваннi окремих тарифiв на теплову
енергiю, яка вироблясться за допомогою систем автономного оп€шення та/або
iндивiдуального теплового пункту.

У зв'язку з з€вначеним, до НКРЕКП звернулось ТОВ <Рiвнетеплоенерго>
iз заявою та вiдповiдним комплектом документiв щодо встановлення тарифiв на
ТеПлову енергiю, ii виробництво, транспортування, постачання за категорiями
споживачiв згiдно з вимогами Порядку 1174 таПрочелури 528.

На виконання вимог Порядку проведення вiдкритого обговорення
проектiв рiшень Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе державне регулювання у
сферах енергетики та комунаJIьних послуг, затвердженого постановою
НКРЕКП вiд 30.06.201,7 J\Ъ866 (далi - Порядок 866), 8 жовтня 20t9 року ТОВ
<Рiвнетеплоенерго>> було проведено вiдкрите обговорення (вiдкрите слухання)
питань щодо перегляду тарифiв на теплову енергiю, if виробництво,
транспортування, постачання за категорiями споживачiв.

Результати вiдкритого обговорення (вiдкритого слухання) оформлено
Протоколом, якиЙ оприлюднено ТОВ <Рiвнетеплоенерго) на свосму офiчiйному
вебсайтi та надано до НКРЕКП.

З протоколу випливае, що представники ТОВ <Рiвнетеплоенерго) над€Lли
присутнiм дет€Lльнi пояснення щодо необхiдностi перегляду тарифiв на теплову
енергiю, факторiв, якi вплинули на величину тарифiв. Що початку вiдкритого
обговорення вiд громадськостi MicTa не надходило зауважень або пропозицiй по
cyTi, розмiщеноТ на сайтi пiдприемства iнформацiТ щодо обrрунтування HaMipiB.

Також, слiд зазначити, що участь у вiдкритому обговоренi могли
приймати Bci зацiкавленi особи.

В результативнiй частинi протоколу зсвначено, що вiдкрите обговорення
питань щодо перегляду тарифiв на теплову енергiю вiдбулось, ухваленi
рiшення, зокрема щодо надання до НКРЕКП заяви з вiдповiдним комплектом
документiв для встановлення тарифiв.

Слiд наголосити, що тарифи на теплову енергiю для
ТОВ <<Рiвнетеплоенерго> були розрахованi та встановленi в 2017 роцi, та на
протязi наступних poKiB тарифи лише коригув€Lлися у зв'язку зi змiнами цiни на
природниЙ гш, собiвартостi ТЕЦ, тарифiв на електроенергiю та змiною
прожиткового MiHiMyMy.

Пiсля вiдкритих обговорень, якi вiдбулися 8 жовтня 2019 року,
ТОВ <<Рiвнетеплоенерго)) надаJIо до НКРЕКП заяву з вiдповiдним комплектом
документiв до неi, щодо встановлення тарифiв на теплову енергiю, lT

виробництва, транспортування та постачання тепловоТ енергiТ для Bcix



категорiй споживачiв. НКРЕКП перевiрила та схв€tлила 13 грулня 2019 року
наступнi розрахунковi тарифи:

Категорiя споживачiв
Од.вимiру

Щiючий
тариф,

грнЛка_п

Розрахунковi
тарифи на 2019

piK, грн/Гкал

вlдхилення,
%

населення без П.ЩВ 1481,26 | 496,07 +0,9о/о

Бюджетнi споживачi без П!В 1541,10 1 350,02 1,2,4уо

Релiгiйнi органiзачii без П!В l 666,1з | 516,42 -8,9о^

Iншi спохtивачi без ПЩВ 1 560,28 l446,52 -7,зуо

У зв'язку з транспортуванням тепловоi енергii iнших суб'ектiв
господарювання ТОВ (РIВНЕТЕПЛОЕНЕРГО> розраховано тариф на
транспортування тепловоi енергiт Пп крiвнетеплосервiс).

Тариф на транспортування теtlловоi енергii ПП <Рiвнетеплосервiс)) для
потреб бюджетних установ - 393,52 грнЛкал, без ПЩВ.

На вiдкритому засiданнi НацiональноТ KoMiciT, rцо здiйснюс державне
реryлювання у сферах енергетики та комуна_пьних гIослуг 24 грудня 2019 року
плануеться винесення питання щодо встановлення тарифiв на послуги
транспортування природного газу для точок входу i точок виходу на

реryляторний перiод 2020-2024, встановлення тарифiв на послуги розподiлу
природного г€ву для Операторiв гчворозподiльних систем, а також тарифiв на
виробництво тепловоi енергii на ТЕЩ на 2020 piK.

Також, НАК <<Нафтогаз УкраТни>) надiслав для пiдписання додатковi
угоди до Договору постачання природного газу, якi гlередбачають цiну на
природний газ за 1000 куб.м 5500 грн. (без ПДВ та без урахування тарифiв на
транспортування i розполiл природного газу) з 1 сiчня по 30 квiтня 2020 року.

Просимо врахувати з€вначенi змiни при встановленнi тарифiв на теплову
енергiю, iT виробництво, транспортування та постачання.

Головуючий вiдкритого обговорення запитав: Хто баiкас висryпити з

приводу почутого?
Висryпили:
,,Щиректор фiнансовий ТОВ <<Рiвнетеплоенерго> MiHeHoK К.П.: у зв'язку зi

змiнами цiн на складовi тарифу, зокрема: цiни на газ, цiни на електроенергiю,
тарифiв на водопостачання та водовiдведення, тарифiв на виробництво
тепловоi енергii на TEI-{, КГУ, зростанням витрат на оплату працi у зв'язку iз
ростом прожиткового MiHiMyMy на одну працездатну особу у розрахунку на
мiсяць вiдповiдно до Закону УкраТни "Про Щержавний бюджет УкраТни на
2019 piк", вiдповiдно вiд якого розраховуються тарифнi ставки та оклади
працiвникiв, ростом мiнiмЕtльноi заробiтноi плати з 01 .01 .2019, змiнами та
доповненнями до Галузевоi угоди, ростом фактичноТ середньомiсячноТ
заробiтноi плати по промисловостi, витрат на орендну плату, екологiчний
податок, витрат на оренду землi та земельний податок, витрат на ПI\4М та iншi
витрати, дJuI забезпеченнrI споживачiв якiсними послугами з постачання
тепловоТ енергii, упередження погiршення фiнансово-господарського стану
пiдприемства, ТОВ <<Рiвнетеплоенерго) розрахувапо HoBi тарифи на теплову
енергiю iT виробництво, транспортування та постачання за yciMa категорiями
споживачiв та просить пiдтримати проскт постанови НКРЕКП пПро



встановлення тарифiв на теплову енергiю, iT виробництво, транспортування,
постачання за категорiями споживачiв ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (PIB НЕТЕПЛОЕ,НЕРГО).

Засryпник мiського голови Хмилецький О. В. висловив чiтку позицiю
органiв мiсцевого самоврядування щодо обов'язкового проведення
пiдприемством встановлення згiдно нового закону про ЖКГ тарифiв на теплову
енергiю, cxBa_lteHi розмiри, яких пiдтримуються органом мiсцевого
самоврядування.

Вирiшили:
1. Вiдкрите обговорення проскту постанови НКРЕКП з питань встановлення

тарифiв вважати таким, що вiдбулось на засадах гласностi та вiдкритостi.
2. Погодитись iз схваленим проектом постанови НКРЕКП, а саме; проектом

постанови uПро встановлення тарифiв на теплову енергiю, if
виробництво, транспортування, постачання ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ В IДПОВIДАЛЬНI СТЮ (PlB Н ЕТЕПЛОЕН Е РГО>.

З. Оприлюднити протокол вiдкритого обговорення на офiцiйному вебсайтi
Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе державне регулювання у сферах
енергетики та комун€Lльних послуг та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАJЪНIСТЮ (РIВШТЕПЛОЕШРГО)).

4.
Заперечення та доповнення: +++++++

Вiдкрите обговорення вважати таким, що вiдбулось на засадах гласностi та
вiдкритостi.

Вiдкрите обговорення вважати таким, шlо вiдбулось з порушенням процедури,
встановленоi Порядком проведення вiдкритого обговорення проектiв рiшень
Нацiональноi KoMicii, що здiйснюс державне регулювання у сферах енергетики
та комунЕlльних послуг, затвердженого постанодgцLfIКРЕКП вiд 30 червня 201l'7

року Jф 866.

Головуючий - завiдувач С
. НечrrпорукНКРЕКП у Рiвненськiй обла

Засryпник мiського голо .В. ХмилецькItI"I

ЗасryпнlIк начальн
?китлово_коNtуналь В.М.Лапюк
господарства PiB
Ради

Щиректор ТОВ <<PiBHeTe

Щиректор фiнансовий

Секретар

О. С. Корчинський

К.П.Мiненок

Л.I.Шматко
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