
протокол
вiдкритого обговорення (слухання) питання розгляду проекту нових

тарифiв 
"u.r..r,rову 

енергiю, Ti виробництво, транспортування та постачання

дпя Bcix *чr,a.орiЙ 
"aro*""u"iB, 

що надаються ТоВ "Рiвнетеплоенерго"
(ко:l еДРПОУ: 36598008, м. PiBHe)

08 жовтня20|9 року
14.00 год

м. PiBHe

Вiдкрите обговорення (слухання) питання розгJUIду проекту тарифiв проведено

вiдповiдно до Порядку проведення вiдкритого обговорення проектiв рiшенъ

нацiональноi koMici|, що здiйснюе державне реryлювання у сферах енергетики та

комунчlлЬних пос.Пуг, затвердженого постаноВою НКРЕКП вiд 30.06,2017 Ns 866

(далi - Порядок в.iдкритого обговорення),

.Щата та мiсце _гIроведеНня вiдкритого обговорення: 08 жовтня 20t9 РокУ, о 14,00

год, за адресою: м. PiBHe, вул. ,Щанила Галицького, бул,, 27,4-й поверх, каб, 409

(конференц-заJI).

вiдповiдно до Порядку вiдкритого обговорення, повiдомлення про

проведеннЯ вiдlкритогО обговорення питання розгляду проекту тарифiв

розмiщено 26.1:)9.2O|9 на офiцiйному сайтi тоВ "Рiвнетеплоенерго"

(http ://rivneteploertergo. com/tariфublicdiscussion).

Заявки для ylцacTi у вiдкритому обговореннi приймаJIись до 07 жовтня 20|9

року вкJIючно Bt письмовому таlабо електронному виглядi за адресою: тоВ
..Рiвнетеплоенерго", вул, Д.Галицъкого, 27, м. PiBHe, зз027; e-mail:

rivneteplo@gmail,, com.

зараженrrя ,га пропоlзицii до оприJIюднених матерiалiв вiд фiзичних та

юридичних осiб, iх об'едIань, приймались до 07 жовтнJI 2019 року вкJIючно у

писъмовому таlабiо електро]FIНОIпry виглядi за адресою: ТоВ "Рiвнетеплоенерго", ВУЛ'

Щ.Галицъкого, 2'l', м. PiBHe, 3ЗО27 ; e-mail : rivneteplo@gmail. соm,

обцрунтуванп{я щодо розгляду проекту тарифiв на теплову енергiю, if

виробництво, транспортування та постачання для Bcix категорiй споживачiв, що

надаються то,в "рiвнетеплоенерго", були розмiщенi на сайтi тов
..Рiвнетеплоенер.го" 26.09.2019 за посипанням:

publicdiscussion.

Що проведеЕtня вiдкритого обговорення ТОВ

листи-запрошення на наступнi адреси:

- PiBHeHcbKcli MicbKoi ради;

"Рiвнетеплоенерго" надiслано

- сектору НКРЕКП у Рiвненсъкiй областi;

- РОВКП ВКГ "Рiвнеоблводоканал";

- Головного управлiння ,ЩержавноI казначейськоi служби УкраiЪи у
Рiвненськ,iй областi;
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- управлiншI ,ЩержавноТ казначейськоi служби Украiни у м. PiBHoMy,

PiBHeHcbKoi областi.

Запрошенi:
- мiський голова Рiвного - Хомко В.е.;

- завiдувач сектору НКРЕкП у Рiвненськiй обпастi - Нечипорук В.О.;

- директор РОВКП ВКГ "Рiвнеоблводоканал" - Карауш А,П,;

- началЬник ГолОвногО управлiНня ,Щержавноi казначейськоi служби Украiни у
Рiвненськiй областi - Костюк M.I.;

- нач€шьнику управлiння ,щержавноi казначейськоi служби Украiни у
м. PiBHoMy _PiBHeHcbKoi областi - Шевчук В.М.

,Щля проведення вiдкритого обговорення питання розгJlяду проекту тарифiв

лiцензiатом запроI]оновано визначити:

Головуючу: MiHeHoK Катерину Петрiвну директора фiнансовогО тоВ
"Рiвнетеплоенергсl".

Секретаря: Шматко Людмилу IBaHiBHy - начапьника планово-економiчного

вiддiлу ТОВ'ОРiвн,етеплоенерго".
зауважень та додаткових пропозицiй до кандидатур головуючого та секретаря не

надходило.

,Що початку проведення вiдкритого обговорення, Секретарем повiдомлено скJIад

осiб, якi подали заrIвки на участь у вiдкритому обговореннi.

Щля ylacTi у вiдкритому обговореннi (вiдкритому слуханнi) було подано

25 заявок, фактичгrо прибул,и i зарееструвалася 42 особи, у тому числi:

Присутнi:
Представники органу мiсцевого самоврядування:

засryпник мiського голови м. рiвного _ хмилецький о.в.;
Начапьник управлiння житлово_комунЕlльного господарства вк PiBHeHcbKoi

MicbKoi ради - Са;кнюк Я.О.;

та
Завiдувач ceк:l]opy НКРЕКП у Рiвненськiй областi - НечипорУК В.О.;

Головний спеrliалiст сектору НКРЕКП у Рiвненськiй областi - ТкачУК Н.М.;

Представники лiцензiата ТОВ "Рiвнетеплоенерго":
,Щиректор - Кrrрчинський О.С.;

головний радник зi стратегii та iнвестицiй _ щанилюк л.в.;

.Щиректор фiнансов ий - MiHeHoK К.П. (головуюча) ;

.Щиректор ком,ерчiйний - Грабовський Ю.Ю.;

,Щиректор департаменту збуту - Кнап I.I.;

) Директор технiчний - Ющук О.В.;

Головний бухгалтер - Присмицька В.Д.;



Начальник виробничо-технiчноi служби - Белеля О.А.;

Начальник юрIIдичного вiддiлу - Кушнiр О.С.;

Нача-гtьник вiдliлу облiку енергоносiiв - Мошковська Ю.Ю.;

Начальник планово-економiчного вiддiлу - Шматко Л.I. (секретар);

Начальник теп.повоi iнспекцii - Лазаренко 0.I.;

Начальник хiм.пабораторii - Каленська Л.М.

та iншi присутнi (згiдно реестру).
головуюча за)/важила, за перiод обговорення у встановленому порядку у строк

до 07.10.2019 (включно) на адресу ТОВ "Рiвнетеплоенерго" зауважень i пропозицiй

вiд громадських органiзацiй та окремих категорiй громадян щодо запропонованого

до обговорення пIIтання розгляду проекту тарифiв не надходило.

ГоловуючоЮ :}апропоНованО затвердити наступниЙ регламент: виступаючий

(доповiдач) по питанню порядку денного - до 15 хвилин; спiвдоповiдачi по

питанЕю порядк), денного - до 5 хвилин; запитання-вiдповiдi - до 2 хвилин;

реплiка - до 1 хвиJIини; загаJIьний регламент вiдкритого обговорення - до 1 год.

зауважень та додаткових пропозицiй до запропонованого регламенту не

надходило.
Головуюча за.шропонувала затвердити наступний порядок денний вiдкритого

обговорення:

1.ОбговоренЕя питання розгляду проекту тарифiв на теплову енергiю,

виробництво, тра]нспортування та постачання дJUI Bcix категорiй споживачiв,

надаються ТОВ "Рiвнетеплоенерго".
2. Прийняття рiшення щодо результатiв вiдкритого обговорення питаннrI

розгJIяду проекту,гарифiв дJuI категорiй споживачiв ТОВ "РiвнетеплоенеРГО".

Зауважень та додаткових пропозицiй до запропонованого порядку денноГо не

надходило.

РОЗГЛЯД ПIIТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Слухали: I''оловуючу MiHeHoK К.П., директора фiнансовОгО, ЯКа

проiнформувала гrрисутнiх про наступне.

З урахуванням вимог Порядку формування тарифiв на теплову енергiю, fi
виробництво, траfIспортування та постачання, затвердженого постаноВоЮ НКРЕКП

вiд 25.06.2OL9 .Ns ||74, та вiдповiдно до Порядку проведення вiдкритого

обговорення проектiв рiшень НацiональноТ KoMicii, що здiйснюе держаВне

реryлювання У сферах енергетики та комун€tпьних послуг, затвердженого

постановою вiд 30.0б.2017 J\b 86б, тов ооРiвнетеплоенерго" 26.09.20t9 на

офiцiйному сай,тi пiдприемства розмiщено повiдомлення про провеДеннЯ

вiдкритого обговореннrI питання розгляду проекту тарифiв на теплову енергiю, iT

виробництво, ц)анспортування та постачання для Bcix категорiй споживачiв, щО

надаються ТОВ "Рiвнетеплоенерго".
У зв'язку зi змiною обсягiв реалiзацii тепловоi енергii, змiною цiни на

fi
що
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природний газ вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiъи вiд 19,10,2018

Ns867, змiною тарифiв на виробництво тепловоТ енергii на тЕЦ вул, Князя

Володимира, 75-Б та КГУ вул. Макарова,41, вiдповiдно до Змiн Лiцензiйних умов у

зв'язкУ iз передачеЮ У суборендУ твердоп€tпивного котла КВМ(а)-0,82, який

знаходиться за адI)есою: вул. Курчатовq 54а та працюе на щепi, зростанням витрат

на оплату працi )/ зв'язку iз ростом прожиткового MiHiMyMy на одну працездатну

особУ у розраХуЕtкУ на мiсяЦь вiдпоВiдно до Закону Украiни "Про ,Щержавний

бюджет Украiни lra 2019 pik", вiдповiдно вiд якого розраховуються тарифнi ставки

та окJIаДи працiвltикiв, ростоМ мiнiмальноi заробiтноi плати з 01,0t,20t9, змiнами

та доповненнямI{ до Гаrrузевоi угоди, ростом фактичноi середньомiсячноi

заробiтноi плати по промисловостi, збiльшенням BapTocTi електричноi енергii,

ростом тарифiв на водопостачання та водовiдведення, у зв'язку iз ростом ставки

податку за викI1ди в атмосферне повiтря забрулнюючих речовин (двоокису

вуглецю) стацiонарними джерелами забруднення з 01 сiчня 201'9 РокУ,

збiльшенням виц)ат по cTaTTi о'внески на регулювання" у зв'язку зi збiльшенням

витрат на теплову енергiю, збiльшеннrl iнших витрат у зв'язку з iнфляцiйними

процесами, враху.ванням iндексу цiн виробникiв промисловоi продукцii на 2019 piK

вiдповiдно до Постанови КМУ вiд 11.07.2018 J\b546 "Про схвагIення прогнозу

економiчного i сlоцiального розвитку украiни на 20|9-202| роки", у зв,язку iз

необхiднiстю BptIxyBaHHrI витрат на покриття втрат Товариства, якi виникJIи у

зв'язку зi змiнонэ цiни гzву за листопад-грудень 201-9 РокУ, з€tлишку витрат на

покриття втрат, I]цо не був вiдшкодований у складi дiючих тарифiв, а також витрат

на покрит.tя BTpilT за час перегляду тарифiв з 14.03 .2о|9, врахування коштiв на

вiдрахування до резервного капiталу, обiгових коштiв у розмiр\ 2% вiд повноi

плановоi собiвар.гостi тепловот енергii (без урахування витрат на покриття втрат та

кориryваннrI витрат) були розрахованi тарифи на теплову енергiю для Bcix

категорiй споживачiв.
Бiльш Детi.tльно Про фактори, що впливають на picT тарифiв на теплову

енергiю.

1. Обсяги реалiзацii тепловоi енергii, втрати тепловоi енергii в мережах.

Розрахуноrс корисного тепла здiйснений вiдповiдно чинноi нормативноi

документацii (ДlЭТу-н Б в.1.1 .-27:20|О <<Будiвельна клiматологiя>>), яка враховуе

нормативну теI\{пературу навколишнього середовища, нормативну тривалiсть

оп€UIюв€UIъного сезону, також вiдповiдно до фактичного приеднаного навантаження

з урахуванням забезпеченостi облiку лiчильниками тепловоi енергii (звт),

погоджених органами мiсцевого самоврядування графiкiв подачi гарячоi води в

оп€UIюваJIьний Til мiжоп€lJIювЕLпьний перiод,

KpiM того, у зв'язку iз передачею об'ектiв теплопостачаннrI у суборенду

вiдбулося скорOчення обсягiв решriзацii тепповоi енергii: в дiючому тарифi - 45з,6

тис.Гкал на piк, а в проектi - 415 тис.Гкшt на piK,

у дiючих тарифах для Bcix категорiй споживачiв закладена норма втрат
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ТеПЛОВОi енергiТ в мережах на piBHi 10,74Уо. При розрахунку тарифiв на теплову
еНеРГiЮ бУли BpaxoBaнi ранiше виконанi заходи iнвестицiйних програм та cTaFI

теплових мереж.

2. Стаття витрат (витрати на паливо для виробництва тепловоi енергiТ
котельнями)>.

При розрахунку проекту тарифiв на виробництво тепловоТ енергii закладена
норма питомих витрат умовного п€lлива на piBHi 16б,0 кг.у.п. на 1 Гкал (вiдповiдно
ДО ЗаТВеРДЖених Загальновиробничих норм питомих витрат палива, тепловоТ та
електричноТ енер,гii на 2019 piK).

РОЗРаХУнок витрат на паJIиво здiйснюеться вiдповiдно до змiни цiни
ПРИРОДНОГО ГаЗ}' Для Bcix категорiЙ споживачiв згiдно постанови Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 19.10.2018 М867 <Про затвердження Положення про
покJIадення спецiальних обов'язкiв на суб'ектiв ринку природного газу для
ЗабеЗПеченнrI загальносуспiльних iHTepeciB у процесi функцiонування ринку
природного г€ву)}.

ОСКiЛьки на момент проведення вiдкритого обговорення (слухання) не була
вiДмiнена дiя постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 19.10.2018 }lЪ8б7 оПро
ЗаТВеРДЖення Пrэложення про покладення спецiальних обов'язкiв на суб'ектiв
РИНКУ ПРИРОДНО]'О Г€ВУ для забезпечення заг€Lльносуспiльних iHTepeciB у процесi
фУНКЦiОНУВання ринку природного гuву) та не була визначена цiна на природний
ГВ, ЩО ПiДПадас пiд дiю спецiальних обов'язкiв дJuI забезпечення
ЗаГ€rЛЬНОСУспiльн,их iHTepeciB у процесi функцiонування ринку природного г€ву,
ПРИ РОЗРаХУНКУ Рiвня паливноТ складовоi у собiвартостi тарифу на виробництво
тепловоi енергii за BciMa категорiями споживачiв приЙмаеться:

- фактично дiюча, нижча граничноi, цiна природного гzlзу з 01.10.2019 згiдгrо

НАПРЯМОК Jфl;
- Гранична щiна вiдповiдrlо до п.12 постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд

19.10.2018 ]ф8б7' <Про затвердження Положення про покладення спецiальних
ОбОв'язкiв на суб'ектiв ринку природного г€ву для забезпечення заг€ulьносуспiльних
iHTepeciB у процесi функцiонування ринку природного г€ву)> 8981*0,8 : 7184,80
грн/тис.м3 1без IlШ), де 0,8 коефiцiент для визначення граничноI цiни з

01.05.2019 _ цдцрямок J\b2.

Щiна цослуг з транспортування природного газу, згiдно .Щоговору на
транспортування природного г€ву магiстра-гrьними трубопроводами за JФ Pir4-Tl16
вiд 01.04.201б року мiж ТОВ <Рiвнетеплоенерго) та ПАТ <Укртрансг€в) становить
157,19 грн/тис.м' 1б.. ПДВ) (постанова НКРЕКП вiд |I.|2.201S J\b2001).

ЩiНа Послyг з розподiлу природного гву, згiдно Типового договору
розподiлу прироlIного газу (затвердженого постановою НКРЕКП вiд З0.09.2015
J\b2498) мiж ТОВ <Рiвнетеплоенерго) та АТ <<Рiвнегаз>> 12б0,00 грн/тис.м3 на



мiсяць (без ПДВ) (проект

07.10.2019 (п.tЗ)).

постанови НКРЕ,КП, що винесений на
6

cxBaJIeHHrI

витрат натаким чином, загальна цiна природного газу для розрахунку

п€tпиво становить:
631,б,19 грrr/тис.куб.м без пШ (з урахуванням BapTocTi послуг на

транспортування та розподirr) - зпдно нАпрямКУ Ng1:

8601,99 грл/тис.куб.м без пШ (з урахуванням BapTocTi посJIуг на

транспортування .га розподiп) _ зпдно ндIIрямку Jф2.

змiна цiни на природний газ за категорiями споживачiв наведена в таблицi Ns 1:

табл. Nsl без ПЩ

необхidно наzолосumu, u4о пid час пidzоmовка mа опрuJlюdнення Обzрунmування

зutаша€mься невlitзначенчл, пumання цiна прuроdноzо zазу dля вuробнацmва mеплово'i

eHepzi|i з l ltсовm,ня 2019 pot<y. IcHye велuка ймовiрнiсmь суmm€воzо пidвutцення цiе'i

цiнu. У mакол:lу разi, пiDпраемсmво буdе mермiново поdаваmа рврахункu на

корu2ування mарllфiв но mеплову енереiю, послуzu з посmачання mеплово'i eHepzii mа

посmачання zарячоt воdч або atc зверmаmuся do нкрЕкп з проханням переzляdу

mарафiв за iнiцiаmuва koMicti зzidно п.11.8 Поряdку формування mорuфiв на mеплову

енерziю, гt вuробнuцmво, пrранспорmування mа посmачання, заmверdеrcеноzо

Поспtановою НКРЕКП Bid 25.06.2019 ]Ф1174,

3. Статгя витрат <<собiвартiсть тепловоi енергii власних тЕц, кгУ)>.

На засiдання НацiональноТ KoMicii, що здiйснюс державне регулювання у сферах

енергетики та к|}мун€rльних послуг (далi нкрЕкП), яке вiдбулося 11грудня 2018

року у форматi вiдкритого спухання, ДЛя тоВ <Рiвнетеплоенерго)) було

встановЛено тарИфи на виробниЦтво тепЛовоi енергii на тЕЦ та КГУ для Bcix

категорiй споltкивачiв (постанова нкрЕкп вiд 11.12.2018 J\b1783 оПро

встановлення тарифiв на виробництво тепловоi енергii тоВ <Рiвнетеплоенерго>).

Категорiя
споживачiв

Щiна на природний газ

в;tiючому тарифi, грн.

за 1000 м.куб.

Щiна на природний газ з

01.10.2019, грн за 1000

м.куб. (напрямок }Ф1)

Гранична цiна на

природний газ, грн за 1000

м.куб. (напрямок Nэ2)

населення 6 968,2| 6 316,19 8 б01,99

Бюджетнi

установи
6 968,2| 6 316,19 8 601,99

Iншi споживачi 6 968,2| 6 316,19 8 601,99

релiгiйнi
органiзшlii

6 968,2| 6 316,19 8 601,99
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Постанова набрала чинностi з 1 сiчня 2olrg року. Зазначенi тарифи BpaxoBaHi у

кiнцевих чинних тарифах на виробництво тепJIовоi енергii (встановленi для

пiдприсмства пост.ановами нкрЕкп вiд 1|.|2.20118 NbNs |,79I,1,792).

Вiдповiдно до постаноВи НКРЕКП вiд 01.08.2017 Jt991 <Про затвердження

Методики формування, розрахунку та встановлення тарифiв на електричну та (або)

теплову енергiю, що виробляеться на теплоелектроцентраJIях, теплових

електростанцiях ].,а когенерацiйних установках) пiдприемство буле подавати до

нкрЕкП (управлiння генеруючих пiдприемств) розрахунки на встановлення/змiну

тарифiв на виробництво тепловоi енергii на ТЕщ та КГУ, з урахуванням змiни цiни

на п€UIивО (приркlдниЙ Гш), яка визначеНа п.|2 постанови Кабiнету MiHicTpiB

УкраТни вiд 19.10.2018 Jt867 та становить з урахуванням витрат на послуги з

транспортування,-га розподiлу:
б3lб,19 грн/тис.куб.м без пдВ (з урахуванням вартост1 посJIуг на

транспортування .га 
розподiл) _ згIдно ндпрямКУ Jфl:

8б01,99 грн/тис.куб.м без ПДВ (з урахуванням
транспортування ,га розподiл) _ згIдно сI-Е,ндрIЮ Ng2.

проекти цих т{}рифiв BpaxoBaHi при кориryваннi витрат на <собiвартiсть власних

ТЕЦ, КГУ) за НАПРЯМКОМ J\b1 та НАПРЯМКОМ Ns2,

Змiна собiварr:остi на виробництво 1 Гкал тепловоi енергii на ТЕЩ та КГУ, яка

врахована при в.изначеннi cTaTTi витрат <<собiвартiсть тепловоi енергii власних

ТЕЦ, КГУ)) (наве,цена у табл. Nэ2):

табл.]ф2 грн без ПДВ

BapTocTi послуг на

Категорiя
споживачiв

Тариф на
виробництво

тепловоi енергii
на ТЕЩ та КГУ
вlrахований у

чиЕlних тарифах,

цэнЛка.п без

пдв

Тариф на виробництво

тепловоТ енергiТ на ТЕЩ та

КГУ, врахований у
скоригованих проектах
тарифiв при цiнi газу

6316,19 грн. за 1000

м.куб., без П.ЩВ (напрямок

Nчl)

Тариф на виробництво

тепловоi енергii на ТЕЩ та

КГУ, врахований у
скоригованих проектах

тарифiв при граничнiй цiнi
газу 860t,99 грн. за 1000

м.куб., без ПЩВ (наrrрямок

Nч2)

населення I201',44 | 261,90 I 63l',25

релiгiйнi
органiзачii

1 181,69 | 2|6,зз 1531,82

Бюджетнi

установи
1 190,02 | 328,17 | 675,зб

Iншi
споживачi

l |82,27 1 300,64 | 645,29
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4. Стаття витрат <<собiвартiсть тепловоТ енергii на альтернативниХ

або поновлювальних джерелах>>.

Вiдповiдно до Змiн Лiцензiйних умов у зв'язку iз передачею у суборенду

твердоп€lпивногО к:отла КВМ(а)-0,82, який знаходиться за адресою: вул, Курчатова,

54атапрацюе на Iцепi, в тарифi будуть вiдсутнi Гка-п, виробленi на альтернативних

або поновлювz}льн.их джерелах.

5. Стаття витрат (витрати на електроенергiю>>,

при розрахунку проекту тарифiв BpaxoBaнi змiни витрат на електричну

енергiю, за рахунlэк змiни тарифiв на покупну активну електроенергiю та змiну

BapTocTi транспсlртування електроенергiт власного виробництва мережами

електропередав€tJILноi органiзацiТ, вiдповiдно до укJIадених договорiв. У чинних

тарифаХ на вироб,ництвО та транспортування тепJIовоi енергii Bpaxoвaнi наступнi

тарифи: на покуIIну активну електроенерг\ю 23L,796 грн. за 100 кВт_год (без

пш) та тариф IIа транспортування електричноi енергiТ власного виробництва

мережами електрOпередаваlrьноi органiзацii в розмiрi 20,402 грн. за 100 кВт-год

(без пр). Вiдrовiдно до укладених договорiв та прайсу Постачальника

Унiверсальних посJIуг з 1 жовтня по 31 грудня 20t9 року дiють наступнi тарифи:

тариф на постачання електричноi енерг\i 249,77 грн. за 100 кВт-год (без П.Щ) та

тариф на наданнj[ послуг з розподiлу (передачi) електричноi енергii в розмiрi

47,44,7 грн. за 100 кВт-год (без пдв), якi i були BpaxoBaнi у проектах тарифiв.

б. Статгя витрат для технологiчних потреб та

водовiдведення>).
постановоtо нкРЕКП вiд 28.О5.20|9 Ns804 <Про внесення ЗМiН ДО

постанови нкрIiкп вiд 16 червня 2о]16 року J\b1141) для ровкп вкг
<<Рiвнеоблводока}I€lл>) встановленi HoBi тарифи на водопостачання та

водовiдведення, яtкi вступили в дiю 01 червнrI 20t9 року: водопостачання - 10,06

грн. за куб.М (беlз П,ЩР), водовiдведеннrl 7,08 грн. за куб.м (без ПР). У чинних

тарифах витрати на водопостачаннrI розрахованi вiд тарифу - 8,05 грн, за куб,м

(без Пр), водоlвiдведення 5,69 грн. за куб.м (без Пlр). Вiдповiдно до нових

тарифiв здiйснеrло розрахунок витрат на водопостачання та водовiдведення у

тарифах на вироеiництво та транспортуваннrI тепловоi енергiТ.

7. Стат,тя витрат ((амортизацiйнi вiдрахування)),

У проект:[ тарифiВ здiйсненО розрахунок витрат на амортизацiйнi

нарахування вiдIrовiдно до змiн з€rлишковоi BapTocTi основних засобiв станом на

1 сiчня 20lg РОкУ, змiн TepMiHy корисного використання (вiдповiдно до вимог

пку, наказу вiд 27.06.20|9 Nч 245а) та змiн у перелiку та cTpyкTypi основних

засобiв.
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8. Стаття витрат (витрати на оплату прачi з вiдрахуваннями на

соцiальнi заходи>>.

у дiючих тарифах на теплову енергiю розмiр середньоi заробiтнот плати

становит ь 63З4,02 грн/мiсяць. Витрати на оплату працi були розрахованi, виходячи

з прожиткового MiHiMyMy працездатноi особи в розмiрi 1887,67 грн на мiсяцъ та

коефiцiснтiв галузевоi угод и <<!,2>> мiнiмальна тарифна ставка робiтника 1 розряду

в розмiрi не менше 120 вiдсоткiв розмiру прожиткового MiHiMyMy для працездатних

осiб та (1,58) коефiцiент спiввiдношення мiнiмальноi тарифноi ставки робiтника

1 розряду (мiсячноi тарифноi ставки) за видами робiт та окремими професiями до

встановленоi ГалlIзевою угодою мiнiмальноi тарифноi ставки робiтника 1 розряду

зайнятого в експлуатацii та обслуговуваннi обладнання котолень, теплових пунктiв

та теплових мереж.

у проектi тарифiв витрати на оплату працi розрахованi вiдповiдно до

прожиткового MiHiMyMy працездатноi особи в розмiрi 2о94,08 грн, мiнiмальноi

заробiтноi плати lra 2019 piK - 4173,00 грн, коефiцiента спiввiдношення мiнiмальноi

тарифноi ставки робiтника 1 розряду (мiсячноi тарифноi ставки) за видами робiт та

окремими професiями до встановленоi Галузевою угодою мiнiмальноi тарифноi

ставкИ робiтниКа 1 розряду зайнятого в експлуатацii та обслуговуваннi обладнання

котеленЬ, ТgПЛОВIltх пунктiв та тепЛовиХ мереЖ з урахуванням змiн та доповненъ до

ГалузевоТ угоди. У проектах тарифiв середня заробiтна плата на теплову енергiю

становитъ ||242,,t8 грн. Вiдповiдно до iнформацii.Щержкомстату середня заробiтна

плата по Рiвненс-ькiй областi за б мiсяцiв 2019 року по категорii <<промисповiсть>>

становить 120б1,00 грн.

Вiдповiдно планова сума единого внеску на загалънообов'язкове соцiаrrьне

страхування скJIа дае22%о планового фонду оплати працi на теплову енергiю,

9. Стат,тя витрат <<iншi шрямi витрати)>, витрати на ремонти в

тарифах на тепJIову енергiю.
витрати Hil ремонт розраховано вiдповiдно до перелiку заходiв на ocHoBi

план-графi*у прOведення ремонтних робiт об'сктiв, якi експлуатуе пiдприсмство,

на 2019 piK. У рOзрахунках прийнято середнiй розряд робiтникiв - 3,8, зайнятих в

peMoHTi та обслуговуваннi технологiчного обладнаннjI та теплових мереж.

10.Стаr:тя витрат <<iншi прямi витрати>>, витрати на орендну плату в

тарифах на тепJIову енергiю.

,щля веденЕя господарськоi дiяпьностi по забезпеченню споживачiв м. piBHe

послугамИ З ЦеI]Iтралiзованого оп€tленнrl та гарячого водопостачання, Товариство

уклzlло договори оренди цiлiсного майнового комплексу, оренди споруд та

iндивiдуально визначеного майна, оренди булiвель котелень та теплоtryнктiв,

iншого комун€tльного та приватного майна,

вiдповiдно до чинного законодавства розмiр орендноi плати пiдлягае

iндексацii. Згiдно умов договорiв оренди передбачено, що розмiр орендноi плати на
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кожний наступниii мiсяць визначаеться шляхом кориryвання орендноi плати за

попереднiй мiсяць,

Г[пановi вит"рати на орендну пJIату за майно, обладнання, об'екти

централiзованого теплопостачання та iH. розрахованi з урахуванням iндексу uiн

виробникiв промисловоi продукцii на 2019 pik вiдповiдно до Постанови Кму вiд

11.07.2018 J\ь54б "ПрО схвztленНя прогнОзу еконОмiчного i соцiального розвитку

Украiни на 2019_2о21 роки" та вiдповiдно до постанови нкрЕкП Ns1174 вiд

25.06.20|9, пункгу 2.9: <<Витрати, об'ективне нормування яких неможливе,

плануються з урахуванням фактичних витрат за попереднiй piK, прогнозу iндексiв

змiни цiн виробrтикiв промисловоi продукцiif та на пiдставi кошторисiв>> та з

урахуваНням фаКгичногО iндексУ споживчих цiн за сiчень - липень 20]9 року i

скJIадають t8 782,9 тис.грн без П,ЩВ.

11. Статr,я витраТ <<iншi прямi витрати>, витрати на екологiчний

податок в тарифах на виробцицтво тепловоi енергii

У зв'язкУ iЗ ростоМ ставкИ податкУ за викиди В атмосферне повiтря

забруднюючих речовин (двоокису вуглецю) стацiонарними джерелами

забрулнення (ста:rrя 243 Податкового Кодексу УкраiЪи) з 0,41 до 10,00 грн за

1 тонну з 1 сiчня 2о:r9 РокУ, у проектах тарифiв на виробництво тепловоi енергii

встановлено цей елемент витрат: на плановаНИй ПеРiОД - t260,З3 ТИС.|РН, У

дiючому тарифi -,213,81 тис.грн.

|2. Стат,гя витрат <<iншi прямi витрати>, витрати на оренду землi та

земельний подаr,ок в тарифах на теплову енергiю,

у зв'язку iз тим, що Товариство зобов'язане пiсля укладення договорiв

майна та iH. оформити права користуваннrI земельними дiлянками згiдно чинного

законодавства, закJIючити договори оренди земельних дiлянок, постiйно

вiдбуваються змjiни в cTpyKTypi витрат на землю: значно зростають витрати на

оренду землi. ГIлановi витрати на оренду землi та земельний податок

становитимуть 1 .35 1,09 тис.грн.

13. Стат,тя витрат <<iншi прямi витрати>), витрати на паливно-

мастильнi мате;riали в тарифах на теплову енергiю.

Перегляд витрат на пztливно-мастильнi матерiали не здiйснювався Hi разу з

часу встановлеЕtня структурованого тарифу у 20]17 Роцi. У дiючих тарифах

врахована така BapTicTb пzlJIивно-мастиJIьних матерiалiв без П,.Щ: дизельне п€шиво

- |7,67 грн/л; бе:нзин AI-g2 _ |7,8з грн/л; бензин AI-95 _ 18,38 грr/л; г€в - t2,25

грн/куб.м. Унас;лiдок iнфляцiйних процесiв вiдбулося здорожчання BapTocTi

паливно-мостилLниХ матерiалiв. Зростання BapTocTi ocTaHHix закупок, якi

здiйснюв а;1ися гl,iдприемством у порiвняннi з цiнами у дiючому тарифi, становило:

дизельне паливо - зростанняЗ6,3Yь бензин 
^I-92 

-зростання25,7О/о, бензин AI_95 _



зростання 26,5о^. Також, врахований picT цiн на мастила,

розрахованi витра:l]и на пzUIивно-мастильнi матерiали,
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Вiдповiдно були

|4. Стаття витрат <<iншi прямi витрати)>, <<iншi витрати>) в

загальновиробничих та адмiнiстративних витратах у тарифах на теплову

енергiю.
ГIланування "iнших вицlат" здiйснено з урахуванням 1ндексу цlн

виробникiв промисловоI продукцii на 2019 piK вiдповiдно до Постанови КМУ вiд

11.07.2018 Ns546 ''ПрО схваJIенНя прогнОзу еконОмiчного i соцiаrrьного розвитку

Украiни на 20t9..2O21^ роки" та вiдповiдно до постанови нкрЕкП J\b1174 вiд

25.06.2019, пункгу 2.9: <Витрати, об'ективне нормування яких неможливе,

плануються з ура(уванням фактичних витрат за попереднiй pik, прогнозу iндексiв

змiни цiн виробнлlкiв промисловоi продукцii та на пiдставi кошторисiв>>.

Iншi витрати в прямих витратах пов,язанi з використанням сировини, основних

та допомiжних MaTepia.ltiB, запасних частин, комплектуючих виробiв,

напiвфабрикатiв та iнших матерiальних pecypciB визначенi згiдно з нормами

використанЕя з урахуванням фактичних витрат за попереднi перiоди, цiн (тарифiв)

на них у плановоплу перiодi.

Iншi витрати в загаJIьновиробничих та адмiнiстративних витратах розрахован1

вiдповiдно до виМог п.п.6.2, б.3 Порядку формування тарифiв на теплову енергiю,

Ti виробництво, транспортування та постачання, затвердженого постановою

НКРЕКП вiд 25.06.20|9 Jtl174.

15.Стат,тя витрат <<iншi операцiйнi витрати)> у тарпфах на теплову

енергiю.
Iншi витрати операчiйнi витрати розрахованi вiдповiдно до вимог п,п,6,4

порядку формувlлннrl тарифiв на теплову енергiю, iT виробництво, транспортування

та постачання, затвердженого шостановою НКРЕКП вiд 25,06,20119 Nsl174,

1б.Стаr.тяВиТрат(<ВитраТинаПокриТТяВТраТ>).
у зв'язку iз необхiднiстю дотримання реryляторних процедур визначених

постановою НКI]ЕкП вiд 30.06.2о]I7 Ns866, при коригуваннi тарифiв до скJIаду

витрат вкJIючак)ться витрати на покриття втрат, якi виникJIи у зв'язку iз

невiдповiднiстю цiни на природний гЕIз, яка закJIадена у тарифах на виробництво

тепповоi енергii, що дiяли протягом листопада-грудня 2018 РокУ, та фактичною

цiною, за якою закуповувався природний газ У цей перiод,

KpiM того, до скJIаду витрат вкJIючаються витрати, якi виникJIи за перiод

розгляду розрац/нкiв тарифiв, ix встановлення та оприлюднення.
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17.Стаття витрат ((вилучення невикористаних коштiв Iнвестицiйноi

програми>>.

На засiдання НКРЕкп, яке вiдбулося 08.09.2016 року, за результатами планово1

перевiрки виконаIIня пiдприемством лiцензiйних умов, протокольним рiшенням

NчЗ (ПрОтокоЛ засiданнЯ нкрЕкП вiд 08.09.2о]16 за Nч42) для пiдприемства було

визначено вилуqення з тарифiв на теплову енергiю, Ti виробництво,

транспортування та постачання для категорiй споживачiв (статгя ((вилученн,I

невикористаних кrэштiв Iнвестицiйноi програми>) грошових коштiв в cyMi 2140,05

тис.грн. за,невикOнання заходiв iнвестицiйноi програми 2015 року. вiдповiдно до

рiчного плану реаriзацii тепловоi енергii ця сума становить 4,7| грн. на 1 Гкал.

Вiдповiдно до фактичноi реалiзацii за 2018 piK, з урахуванням дат набрання

чинностi тарифап,rи на теплову енергiю, Tf виробництво, транспортування та

постачання за рiзними категорiями споживачiв (населення з 04.01.2018, бюджетнi

установи та iнш_i споживачi з 05.01.2018, релiгiйнi органiзацii з 16.08.2018),

фактичне вiдшкодуваннrl за цiею статтею витрат становитЪ |7з0,74 тис.грн.

Залишок невiдшкr)дованоТ суми, станом на 01.01.2019 - 409,31 тис.грн. Вiдповiдно

до фактичноi реаriзацii тепловоi енергii у сiчнi - BepecHi 20119 року пiдприемство

вiдшкодуваJIо cyvty вилучених коштiв у повному обсязi. Таким чином, у проектах

скоригованих тарифiв на теплову енергiю, if виробництво, транспортування та

постачаннrl для категорiй споживачiв за цiею статтею витрат сума становитиме 0,00

грн. на 1 Гкал.

18. СтаТтя витРат <(внеСки на реryлюВання>> у тарифах на виробництво,

транспортlIвання та постачання тепловоi енергii.

На виконання вимог Закону Украrни <Про Нацiона-гrьну комiсiю, що здiйснюе

державне реryлкlвання у сферах енергетики та комун€Lльних послуг), постанови

нкрЕкп вiд 0(i.04.2017 J\ъ491 <Про затвердженнrI Порядку розрахунку та

встановлення BHe,cKiB>>, постанови НКРЕКП вiд 2|.06.20|8 Ns52б <Про визначення

плановоi ставки внеску на реryлювання на 2019 piк> були розрахованi плановi

витрати на внески на реryлювання у тарифах на виробництво, транспортування та

постачанIUI тепл()воТ енергii. ГIланова ставка внеску на регулювання на 2019 piK

визначена у розмiрi 0,064 вiдсотки.

19.Стаr.тя витрат <(кошти на вiдрахування до резервного кашiталуо

обiговi кошти у розмiрi2оh>> у тарифах на виробництво, транспортування та

постачання тепJIовоi енергii.
при планувttннi витрат на теплову енергiю було враховано кошти на

вiдрахування до резервного капiталу, обiговi кошти у розмiрi 2% вiд повноi

плановоi собiвартостi тепловоi енергii (без урахування витрат на покриття втрат та

кориryваннrI витрат), якi вкрай необхiднi в умовах сьогодення: можливiсть закупки

необхiдних матерiалiв, пЕrливно_енергетичних pecypciB та iH. при змiнi цiн у
термiни, що унеможливлюють своечасне iх урахування в тарифах, та при yMoBi
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поставок передоплатi. KpiM того, данi кошти будуть використанi для

вiдшкодування рi:зницi в тарифах на покупну електроенергiю, яка виникае мiж

цiною Постача-ltьника Унiверсальних послуг (необхiднiсть застосування при

розрахуНку проеКту тарифiв, визначена нкрЕкП) та фактичною цiною закупки

(яка е вищою).

змiна дiючих тарифiв на теплову енергiю забезпечить надiйнiсть та

безперебiйнiстЬ пI)оходЖення опЕlпюв€tльного сезону 20|9-2020 poKiB.

враховуючи зазначене вище, керiвництвом прийнято рiшення звернутися до

нкрЕкП щодо встановленнrI нових тарифiв на теплову енергiю, fi виробництво,

транспортування та постачання, що надаються тов <<рiвнетеплоенерго), у

встановленому дiапазонi з€tлежно вiд цiни .8у, яка переглядаеться та

встановлюеться дlля пiдприсмств щомiсяця

Зростання тарlлфiв на теплову енергiю у встановленому дiапазонi наступне:

_ ндпрямок. J\гql: для населення - на |2,55ОА, для релiгiЙних ОРГаНiЗаЦiЙ - На

2,|7Уо,Для бюджетних установ - на8,2ЗО^, ДЛя iнших споживачiв (KpiM населення) -

на 8,52Yо;
_ ндIIрямок Jф2: для населення - на3'7,69Yо, для релiгiЙних оргаНiЗаЦiЙ - На

26,ЗООЛ, для бюiцжетних установ - на З2,76Уо, ДЛя iншиХ споживачiВ (KpiM

населенЕrI) - на З2,6ЗУо.

Зростання ро:змiру тарифiв на транспортування тепловоI енергii вiдбулося у

зв'язку iз врахуванням втрат тепловоi енергii в мережах за видом дiяльностi

"транспортування" вiдповiдно до Порядку формування тарифiв на теплову

енергiю, if виlrобництво, транспортування та постачання, затвердженого

постановою НКРl]КП вiд 25.06.20|9 Ns 1174,

.Щинамiка змiни таршфiв Еа теплову енергiю
(виробництво, транспортування, постачання)

згiдно НАПРЯМКУ Nsl
без ПДВ

Тарифи
за видами

дiяльностi

Сllдиницi
лlимiру

населення Релiгiйнi органiзацii

Чинний
тариф лiс з

01.01.2019

Проект
тарифу

Вцхп-
лешня, грн

Чшпний
тариф дiс з

01.01.2019

Проекг
тарифу

вихи-
лення,

грш

Тариф на теплову
енергiю

грн/Гкал | 481,26 1681,59 +200,зз 1 666,13 1,702,6| +36,48

Виробництво r,рr/Ткал 1з64,99 | 2,75,з5 -89,65 l 550,97 l 2з5,50 -з|5,47

Транспортування грrr/Тка.ll l1з,,.32 401,82 +288,50 l12,24 46з,40 +35 1,16

постачаtrня грн/Ткал 2,95 4,42 +|,47 z,92 з,7| +0,78
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Бюджетпi установи Iншi споживачi (KpiM населення)

Таршфш

за впдамш

дiяльшостi

Одишицi
вимiру

Чинний
тарrrф дiс з

01.01.2019

Проект
тарифу

вихп-
ленпя, грп

Чпнний
тарпф дiе з

01.01.2019

Проект
тарпфу

вихи-
леlIця,

грш

Таршф rra теплову
енергiю

грн/Гкал 1 541,10 1 682,98 +141,87 l 560,28 l б94,95 +|з4,66

Виробництво грн/Гкал \ 424,8з I25з,,72 _171,11 | 444,0| l266,2,| -|7,1,73

Транспортування грrr/Гкал ||з,з2 425,04 +з||,72 ||з,з2 424,46 +311,14

постачаншtя грнЛкал 2,95 4,22 +1,2,7 2,95 4,22 +|,27

,,Щинамiка змiни тарифiв на теплову енергiю

(виробництво, транспортування, постачанн,I)

згiдно НАПРяМКУ Ns2
без ПДВ

населення Релiгiйнi органiзацii

Тарифш
за вшдамш

дiяльпостi

Одипицi
впмiру

Чинний
тариф дiс з

01.01.2019

Проект
тарифу

Вцхп-
лення, грн

Чинний
тарпф дiс з

01.01.2019

Проект
тарифу

Вiдхlл-
лешня,

грЕ

Тариф на теIIлову
енергiю цlн/Гкал 1 481,26 2 054,04 +5,72,,78 1 666,13 2104,70 +438,57

Впробнпцтво г,рrr/Гкал | з64,99 l 60l',42 +2з6,4з 1 550,97 l 569,6l +l8,64

fранспортування гlrr/Ткал ||з,з2 448,20 +3з4,88 |12,24 53 1,39 +419,15

постачапня црrr/Гкал 2,95 4,42 +1,47 )q) з,,77 +0,78

Тарифи
за видапtи

дiяльностi

()диницi
вимiру

Бюджетнi установп Iншi споживачi (KpiM населення)

Чиннпй
тариф дiс з

01.01.2019

Проект
тарифу

Вiдхlл-
лення, грн

Чишнrrй
тариф лiе з

01.01.2019

Проект
тарифу

Вiдхи-
лення,

грн

Тариф па теплову
енергiю

грн/Гкал 1 541,10 2 060,99 +519,88 l 560,28 2 071,18 +5l0,89

Впробництво грн/Гка"lI | 424,8з 1 580,33 +155,50 | 444,0l 1 589,59 +145,59

Транспортування грнЛкал |lз.,з2 4,76,44 +363,1з ||з,з2 47,1,36 +з64,05

постачання грнЛкал ,q5 4,22 +|,2,7 2,95 д)) +t,27
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ГоловуючиЙ звернувсЯ окремО дО предстаВникiв виконавчого KoMiTeTy

Рiвненськоi мiськrэi ради, щодо пiдтримки озвучених питань розглЯДУ проектУ

нових тарифiв на геплову енергiю, ii виробництво, транспортування та постачання

дпя Bcix категорiit споживачiв, що надаються тов "рiвнетеплоенерго", а також

розмiрiв проекту нових тарифiв у встановленоМУ ДiаПаЗОНi З€tЛеЖНО ВiД ЦiНИ ГШУ'

яка переГJUIдаетьсЯ та встанОвлюсться для пiдприемств щомiсяця,

заступник мiського голови Хмилецький о,в, з€вначив, що у зв'язку зi змiнами

цiн на складовi тtрифу, зокрема: цiни на г€lз, цiни на електроенергiю, тарифiв на

водопостачання та водовiдведення, тарифiв на виробництво тепповоi енергii на

тЕц, кгу, витрат на оплату працi з вiдрахуваннями, витрат на орендну плату,

екологiчний податок, витрат на оренду землi та земельний податок, витрат на

пмМ та iншi ви,трати, враховуючи достовiрнiсть розрахункiв нових тарифiв, з

метою забезпечення споживачiв якiсними послугами з постачання тепловоi енергiТ

та постачання га.рячоi води, упередження погiршення фiнансово-господарського

стану пiдприемс,.гва, органи мiсцевого самоврядування вважають за доцiльне

пiдтримати Тов <<рiвнетеплоенерго>) щодо необхiдностi змiни тарифiв на теплову

енергiЮ Ti виробництво, транспортування та постачання за yciMa категорiями

споживачiв.
головуючий звернувся до iнших учасникiв обговорення щодо озвучення

запитанъ, пропозIлцiй чи зауважень до обговорення,

Iз зали питанЕIя задzrли:

мешканка м.рiвного Василенко о.: о'чи дозволить новий тариф вiдшкодовувати

витрати на повiрку лiчильникiв тепловоi енергiI для споживачiв категорii

"населення"?

!,иректор сРiнансовий ТоВ "Рiвнетеплоенерго" MiHeHoK К.П.: "Сьогоднi з

урахуванням норм Закону Украiни "про комерцiйний облiк" та згiдно вимог наказу

мiнрегiонбуду "про затвердженнrI Методики визначення розмiру BHeckiB за

встановлення, обiслуговування та замiну вузлiв комерчiйного облiку та ik розподiлу

мiж сПоЖиВаЧаI\[и комунЕLльних послуг. вiд 05.06.20t8 Ns129 споживачi

будуть сплачувzlти внески на встановленнrI, обслуговування та замiну приладiв

облiку тепловоi енергiТ, якi не входять до структури тарифiв на теплову енергiю, На

даний час пiдlrриемство виконуе вiдповiднi розрахунки та надасть ik на

затвердженнrI до органу мiсцевого самоврядування в найкоротший TepMiH,"

мешканець ,м.рiвного Сирота ,щ.: "як буде вреryлъоване питання щодо витрат

на абонентське обслуговування, якi входили до скJIаду BapTocTi послуги з

централiзованого опалення? "

Щиректор фiнансовий ТоВ "Рiвнетеплоенерго" MiHeHoK К.П.: "Так, дiйсно,

вiдповiдно до }Iового Порядку формування тарифiв згiдно постанови НКрЕкп

Nsl174 вiд 25.06 .20L9,комунчLльна послуга з постачання тепловоi енергii не мiстить
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витрат на абонентське обслуговування, тому виникае нове пон,Iття - плата за

абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комун€tльних

послуг, що надаю:гься споживачам багатоквартирних будинкiв за iндивiдушIьними

договорами, граничний розмiр якоi затверджений постановою кму вiд2t,08,2019

Ns 808. Пiсля затвердження нових тарифiв, укjIадення споживачами нових

договорiВ (е вимога ЗУ ''Про житлово-комун€rлЬнi послуги" вiд 09.11 .20.'7 Ns 2189-

vШ зi змiнами, який введений у дiю 01.05.2019, та Типовi договори згiдно

постанови кму вiд 21.08.2019 Nч830) товариство розрахуе та затвердить розмiр

абонплати нак€шом по пiдприемству, "

Бiльше заувrrжень i пропозицiй не надходило,

якщо бiльrrrе питань i зауважень щодо питань порядку денного немае, то

враховуючи той факт, що повiдомлення було оприлюднено н€rлежним чином

вiдповiдно до встановленого Порядку вiдкритого обговорення, а також

враховуючи, що :за перiод обговорення у встановленому порядку у строк до 07

жовтнЯ 2OIg рокУ включнО на адресу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю

'.рiвнетеплоенерго" зауваженъ i пропозицiй вiд громадських органiзацiй та окремих

категорiй громадян щодо запропонованого проекту нових тарифiв не надходило,

тому слiд вважатII з€вначенi розмiри проекту нових тарифiв такими, що пiдтриманi

на вiдкритому обговореннi. HixTo не заперечуе?

За результатамИ проведення вiдкритого обговорення (слухання) питання

розгляду проект)r тарифiв на теплову енергiю для Bcix категорiй споживачiв, що

надаються тоВ "Рiвнетеплоенерго" та заслухавши присутнiх на вiдкритому

обговореннi,

Вирiшили:
t. Вiдr1pите сlбговореннJI питання розгJIяду проекту тарифiв для Товариства з

обмеженокl вiдповiдапьнiстю "рiвнетеплоенерго" вiдбулось з дотриманням

вимог Псlрядку проведення вiдкритого обговорення проектiв рiшень

нацiоналы1оi koMicii, що здiйснюе державне реryлювання у сферах енергетики

та комун€tльних послуг, затвердженого постановою вiд 30.06.2017 Ns 86б.

2. Погодитис]ь без зауважень та вважати такими, що пiдтриманi за результатами

проведення вiдкритого обговорення розмiри проектiв тарифiв на теплову

енергiю дJпя категорiй споживачiв, що надаються Товариством з обмеженою

вiдповiдал.ьнiстю "рiвнетеплоенерго", у встановленому дiапазонi залежно вiд

цiни газу, яка переглядаеться та встановлюеться дrrя пiдприемств щомiсяця,

3. Протокол вiдкритого обговорення (слухання) пiдготувати з урахуванням

вимог По;рядку проведення вiдкритого обговорення та оприлюднити на

офiцiйному сайтi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю

''РiвнетепJIоенерго", а також надати до Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе

реryлюва[Iня у сферах енергетики та комун€tпьних послуг.
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Заперечення та доповнення вiдсутнi.

Вiдкрите обговорi:ння вважати таким, що вiдбулось на засадах гласностi та

вiдкритостi.

,Щоdаmкu. ресстри присутнiх на вiдкритому обговореннi, всього на 3 арк, в 1 прим,

ПИписи:

Заступник мiськогсl голови м., О.В. Хмилецький

РiвненськоI MicbKo;[ ради .о. Сахнюк

.Щирекгор ТОВ <Рiвнетеплоенерго) О.С. Корчинський

!иректор фiнансогrий ТОВ <PiB К.П. MiHeHoK

,Щирекгор технiчний ТоВ "Рiвнетеплоенерго"

Секретар - Еачальник

планово-економiчl lого вiддiлу

ТОВ "Рiвнетеплоенерго"

о.в.Ющук

й
Л.I. Шматко

"hi:T,:yTil;,,:Начальник управлiння "hr;-4;иl;;,т

ffi
ЖИТЛОВО-КОlДУНа"ПЬ]:IОГО


