
вiдкритого обговорення (

тарифiв на вироб
теплоелектроце нтралi (вул.К

08 жовтня2019 року
14.30 год

Вiдкрите обговорення (

тарифiв н,а вирrэýgццlз9
проведення вiдкlритого обго
здiйснюс держаЕtне реry,
затвердженого постановою
вiдкритого обговrэрення).

.Щата та мiсце проведення Bi
год, за адресою: м. PiBHe, вул.
(конференц-зал).

Вiдповiдно до Порядку
проведення вiдк:ритого

тарифiв розмiщt,:но 26.09.20l
(http ://rivnetepl oelrergo

Заявки для у,частi у
року вкJIючно Bi письмовому,
"Рiвнетеплоенерго", вул.
rivneteplo@gmail. com.

Зауваження ,.га пропозицiI
юридичнtос осiб, ix об'сднань,
письмовому таlабо
вул. Щ.Галицькогi), 27, м. PiBHe,

Обгрунтування lуодо розг
тепловоi енергi'ii,-- яка вир(
Володимира, 75-Б) та
категорiй споживачiв:
населеннrI)", "ре.lltiгiйнi органi

розмiщенi на сайтi ТОВ
http ://riчпеtерlоепrэrgо. соm/tаri

!о проведен}{я вiдкритого
листи-запрошенн я на наступнi

- PiBHeHcbKoi MicbKoi ради;

"Рiвнетеплоенерго" надiслано

протокол
ння) питання розгляду проекту скоригованих
тепловоi енергii, яка вироблясться на
Володимира, 75-Б) та когенерацiйнiй установцi

(вул.IV[акарова, 41-А для категорiй споживачiв, що надаються
В "Рiвнетеплоенерго"

ешпоу 36598008)

м. PiBHe

ння) питання розгляду проекту скоригованих
енергii проведено вiдповiдно до Порядку
проектiв рiшень НацiональноТ KoMicii, що

у сферах енергетики та комун€шьних послуг,

го обговорення:08 жовтня2019 року, о 14.30

Щанила Галицького, буд. 27,4-й поверх, каб. 409

вiдкритого обговорення, повiдомлення про
ня питання розгляду цроекту скоригованих

на офiцiйному сайтi ТОВ "Рiвнетеплоенерго''
,blicdiscussion).

обговореннi приймались до 07 жовтня 2019
та/або електронному виглядi за адресою: ТОВ
Га-гrицького, 27, м. PiBHe, З3027; e-mail:

до оприJIюднених матерiа-гriв вiд фiзичнrх та
приймались до 07 жoBTIuI 2019 року вкJIючно у

виглядi за адресою: тоВ "Рiвнетеплоенерго'',
З 027 ; e-mail : rivneteplo@gmail. com.

проекту скоригованих тарифiв на виробництво
еться на теплоелектроцентралi (вул. Князя

iй установцi (вул. Макарова, 41-А) для Bcix
,", "бюджетнi установи", "iншi споживачi (KpiM
, Що надаються ТоВ ооРiвнетеплоенерго'', були

iвнетеплоенерго" 26.09.2019 за посиланнrIм:
blicdiscussion.
обговорення ТОВ
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- сектору НКРЕКП у Рiвненськiй областi;
- РОВКП ВКГ "Рiвнеоблводоканал";
- Головного управлiння ,.Щержавноi казначейськоi служби УкраiЪи у

Рiвненськiй областi;
- управлiння ,Щержавноi казначейськоi служби Украiни у м. PiBHoMy,

PiBHeHcbKoi областi.

Запрошенi:
- мiський гоlrова Рiвного - Хомко В.е.;
- завiдувач сектору НКРЕКП у Рiвненськiй областi - Нечипорук В.О.;
- директор РОВКП ВКГ "РiвнеоблводоканаJI" - Карауш А.П.;
- начаJIьник Головного управлiння,,Щержавноi казначейськоi служби УкраiЪи у

Рiвненськiй областi - Костюк M.I.;
- начаllьнику управлiння Щержавноi казначейськоi служби УкраiЪи у

м. PiBHoMy,PiBHeHcbKoi областi - Шевчук В.М.

.Щля проведення вiдкритого обговорення питання розгJIяду проекту тарифiв
лiцензiатом запропоновано визначити:

Головуючу: MiHeHoK Катерину Петрiвну директора фiнансового ТОВ
"Рiвнетеплоенерго".

Секретаря: [[IMaTKo Людмилу IBaHiBHy - начальника планово-економiчного
вiддiлу ТОВ "Рiвнетеплоенерго".

Зауважень та додаткових пропозицiй до кандидатур головуючого та секретаря не
на.щод4ло.

,,Що початку пpоведення вiдкритого обговорення, Секретарем повiдомлено скJIад
осiб, якi подали з€lявки на )л{асть у вiдкритому обговореннi.

Ля ylacTi :/ вiдкритому обговореннi (вiдкритому слуханнi) було подано
25 змвок, факти*rно прибули i зарееструвалася 42 особи, у тому числi:

Присчтнi:
Представники органу мiсцевого самоврядування:
Заступник мiського голови м. Рiвного - Хмилецький О.В.;
Начальник у,правлiння житлово-комунЕtльного господарства ВК PiBHeHcbKoT

MicbKoi ради - Сахнюк Я.О.;
та
Завiдувач сектору нКРЕкП у Рiвненськiй областi - Нечипорук В.о.;
Головний спецiалiст секторУ нкрЕкП у Рiвненськiй областi - Ткачук Н.М.;

Представники лiцензiата ТОВ "Рiвнетеплоенергоrr:
.Щиректор - Корчинський О.С.;
Головний радник зi стратегii та iнвестицiй -.Щанилюк Л.В.;



.Щиректор фiнансовий - MiHeHoK К.П. (головуюча);

Щиректор комерчiйний - Грабовський Ю.Ю,,
Щиректор департаменту збуту - Кнап I.I.;

,.Щиректор технiчний - Ющук О.В.;
Головний бухгалтер - Присмицька В.Д.;
Начальник виробничо-технiчноi служби - Белеля О.А.;
Нача-гlъник юридичного вiддiлу - Кушнiр О.С.;
Начальник вi,lцiлу облiку енергоносiiв - Мошковська Ю.Ю.;
Начальник планово-економiчного вiддiлу - Шматко Л.I. (секретар);
Начальник тепловоi iнспекцii - Лазаренко 0.I.;
Начальник хiмлабораторii - Каленська Л.М.
та iHmi прису,гнi (згiдно реестру).
ГОЛОВУЮча Зауважила, за перiод обговорення у встановлен,ому 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 питаннrI розгляду проекту скоригованих тарифiв не надходило.

Головуючою запропоновано затвердити наступний регламент: виступаючий
(ДОпОвiдач) по IIитанню порядку денного - до 15 хвилин; спiвдоповiдачi по
питанню порядку денного - до 5 хвилин; запитання-вiдповiдi - до 2 хвилин;
РеПЛiКа - До 1 хвIIлини; загальний регламент вiдкритого обговорення - до 1 год.

зауважень т€l додаткових пропозицiй до запропонованого регламенту не
надходило.

Головуючою запропоновано затвердити наступний регламент: виступаючий
(доповiдач) ,rо IIитанню порядку денного - до 10 хвилин; спiвдоповiдачi по
питаннЮ порядк,F денного - до 3 хвилин; запитаннrl-вiдповiдi - до 2 хвилин;
реплiка - до 1 хвl..1лини; загальний регламент вiдкритого обговореннr{ - до 30 хв.

зауважень тit додаткових пропозицiй до запропонованого регламенту не
надходило.

Головуюча за,пропонувала затвердити наступний порядок денний вiдкритого
обговорення:

1. обговоренrtя питання розгJIядУ проектУ скоригоВаних тарифiв на
виробництво теп,ловоi енергii, яка виробляеться на теплоелектроцентралi (вул.
Князя Володимира, 75-Б) та когенерацiйнiй установцi (вул. Макарова, 41-Д) для
категорiй споживачiв: "населення", "бюджетнi установи", "iнmi споживачi (KpiM
населеннrI)", "релiгiйнi органiзацii", що надаються ТоВ "Рiвнетеплоенерго".

2. Прийнятгя рiшення щодо результатiв вiдкритого обговорення питанЕя
розгJIяду проекту скоригованих тарифiв дJUI вiдповiдних категорiй споживачiв
ТОВ "Рiвнетеплоенерго".

зауважень та додаткових пропозицiй до запропонованого порядку денного не
надходило.
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РОЗГЛШ П_ИТАНЬ IIОРЯДКУ ДЕННОГО
Слухали: директора фiнансового MiHeHoK К.П., яка проiнформувала присутнiх

про наступне.
Вiдповiдно до Порядку проведення вiдкритого обговорення проектiв рiшень

Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе державне реryлювання у сферах енергетики та
комунaльних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП вiд 30.0б.2017 Ns 8б6,
ТОВ "РiвнетеплOенерго" 26.09.2019 на офiцiйному сайтi пiдприемства розмiщено
повiдомленнrl про проведення вiдкритого обговореннrI питання розгляду проекту
скоригованих тарифiв на виробництво тепловоi енергiI, яка виробляеться на
ТеПЛОеЛеКТРОцентраrri (вул. Князя Володимира, 75-Б) та когенерацiЙнiй установцi
(ВУЛ. Макарова, 41-А) для категорiй споживачiв, що надаються
ТОВ "Рiвнетеплоенерго".

ФормуванI{я тарифiв на виробництво тепловоi енергii та вiдпуск електричноi
енергii проводитl,ся вiдповiдно до законiв Украiни "про електроенергетику", "про
теплопостачання", 'опро Нацiональну комiсiю, що здiйснюе державне регулюваннrI
У Сферах енергетики та комун€rльних послуг". Пунктом 4.10 роздiлу 4 "Процедура
встановлення та змiни тарифiв" постанови НКРЕКП вiд 01.08.2017 М991 "Про
затвердженнrI М.етодики формування, розрахунку та встановленнrI тарифiв на
електричну та (at5o) теплову енергiю, що виробляеться на теплоелектроцентр€lJIях,
теплових електрOстанцiях та когенерацiйних установках" передбачено, що змiна
тарифiв може бути iнiцiйована лiцензiатом або нкрЕкп. Пiдставами для
звернення лiценз,iата до нкрЕкП iз заявою про змiну тарифiв та ix структури
можуть бути обставини, що впливають або можуть вплинути на результати
дiяльностi лiцензiата в перiод реryлювання: змiна обсяry плановоi рiчноi товарноi
продукцii бiльш нiж на 3оlо, змiна обсягiв виробництва електричноi енергii ... на
вiдповiдний piK, :llMiHa законодавчоi бази, що впливае на розрахунки тарифiв.

чиннi тар.ифи на виробництво тепловоi енергii, яка виробляеться на
теплоелектроцен,]граJIi та когенерацiйнiй установцi встановленi для Товариства
постановоЮ нкl]ЕкП вiд 11.12.2018 J\ъ1783 "Про встановленIIII тарифiв на
виробництво тепловоi енергii Тов о'рiвнетеплоенерго". Вiдповiдно до постанови
тарифи на виробництво тепловоi енергii встановленi у наступних розмiрах:- для виробництва та надання послуг з централiзованого оп€Lлення та

центра_гriзован,ого постачання гарячоТ води _ l2O1,44 грн за 1 Гкал (без ПР);
- для виробниц,тва та надання релiгiйним органiзацiям послуг з центр€lлiзованого

оп€Lпення та постачання гарячоi води _ 118l,б9 грн за 1 Гкаrr (без ПЩ);
- для виробництва та надання установам, якi фiнансуються за рахунок

державного т,а мiсцевих бюджетiв, послуг з центрчtлiзованого опалення та
центра_гliзованого постачання гарячоi води _ 1190,02 грн за 1 Гкаrr (без ПР);

- iншим споживачам - I|8Z,27 грн за l Гкал (без ПЩВ).
тов "рiвнетеплоенерго" мае HaMip звернутися до нкрЕкп iз заявою

(додаток Jфl до п,iеi Методики) та вiдповiдними розрахунками та обгрунтуваннями
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плаНових змiн, що передбаченi вимогами Методики, для визначення економiчно
обгрунтованих витрат та кориryвання тарифiв на виробництво тепловоi енергii та
вiдпуск електричноi енергii внаслiдок змiни наступних чинникiв.

1. Стаr,тя витрат "паливо".
Розрахунок витрат на паливо здiйснюеться вiдповiдно до змiни цiни

ПРИРОДНОГО ГаЗУ Для Bcix категорiЙ споживачiв згiдно постанови Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 19.10.2018 Jф8б7 кПро затвердження Положення про
покладеннrI спе.цiалtьних обов'язкiв на суб'ектiв ринку природного газу для
забезпечення заl.гЕLпьносуспiльних iHTepeciB у процесi функцiонуваннrl ринку
ПРИРОДНОГО ГЕВУD.

ОСкiльки н.а момент проведення вiдкритого обговореннrI (слухання) не була
вiдмiнена дiя п<lстанови КабiнетУ MiHicTpiB Украiни вiд 19.10.2018 Jъ867 <Про
ЗаТВеРДЖенIuI Положення про покладеннrI спецiальних обов'язкiв на суб'сктiв
РИНКУ ПРИРОДНОГО Г€ВУ для забеЗпечення загальносуспiльних iHTepeciB у процесi
фУНКЦiОНУВання ринку природного г€ву) та не була визначена цiна на природний
гш, що пiдпадае пiд дiю спецiальних обов'язкiв для забезпечення
загаJIьносуспiльнlих iHTepeciB у процесi функцiонування ринку природного г€ву,
при розрахунку рiвня паливноi скJIадовоi у собiвартостi тарифу на виробництво
тепловоi енергii :за BciMa категорiями споживачiв приЙмаеться:
- фактично дiю,rа, нижча граничноi, цiна природного гЕ}зу з 01.10.2019 згiдно
прейскуранту FlАК "Нафтогаз УкраiЪи" _ 4899,00 грн/тис.м3 1без пдв)
FIАIРДаОК ]фl;
- |ранична цiна вiдповiдно до п.12 постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
19.10.2018 Jф86,7 <Про затвердження Положення про покладеннrI спецiагlьних
обов'язкiв на суб'ектiв ринку природного гЕву для забезпечення загальносуспiльних
iHTepeciB у процесi функцiонування ринку природного гЕву) 8981*0,8 : 7184,80
грн/тис.м3 1без пш), де 0,8 коефiцiент для визначення граничноi цiни з
01.05.2019 - нАгIрямок J\ъ2.

щiна послуг з транспортування природного Гву, згiдно ,щоговору на
транспортування природного г€ву магiстра.rrьними трубопроводами за Ns р-l4-тllб
ВiД 01 .04.201'6 року мiж ТОВ <<Рiвнетеплоенерго>> та ПАТ <<Укртрансгаз) становить
l57 ,l9 грrr/тис.м:' (без ПДВ) (постанова НКРЕКП вiд I|.l2.201 8 J\b2001).

щiна послуг з розподiлу природного Гшу, згiдно Типового договору
розподiлу прироцного газу (затвердженого постановою нкрЕкп вiд 30.09.2015
Jф2498) мiж TC|B <Рiвнетеплоенерго) та АТ кРiвнегаз> 12б0,00 грн/тис.м3 на
мiсяць (без пдв) (проект постанови нкрЕкП, Що винесений на cxB€tлeHHrI
07.10.2019 (п.13)').

Таким чином, заг€Lльна цiна природного газУ длЯ розрахунку витрат на
п€tливо стЕlновит[,]

б316,19 цrн/тис.куб.м без пдЕ (з урахуванням BapTocTi послуг на
транспортування та розподirr) _ згIдно нАпрямКУ Ngl;
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8бOlr99 ц)н/тис.куб., без ПШ (з урахуванням BapTocTi послуг на

транспортування та розподiл) - ЗГIДНО НАПРЯМКУ Nq2.

Змiна цiни на пр}цродний газ за категорiями споживачiв наведена в таблицi Np 1:

табл. Jt1 без П.ЩВ

Категорiя спожива,чiв
L{iHa на природний газ

в дiючому тарифi, грн
за 1000 м.куб.

Щiна на природний
газ з 01.10.2019, грн

за 1000 м.куб.
(напрямок Nol)

Гранична цiна на
природний газ, грн

за 1000 м.куб.
(напрямок Nч2)

населення 6 968,2t 6 3 16,19 8 601,99

Бюджетнi ycTaHoBI]t 6 968,2l 6 316,19 8 601,99

Iншi споживачi 6 \)68,2| 6 зl6,19 8 601,99

Релiгiйнi органiзачii 6 968,2I 6 з 16,19 8 601,99

необхidно на?олосumu, що пi0 час пidzоmовка mа опрuJtюdнення Обzрунmування
30пuша€mься невш3наченшм паmання цiнu прuроdноzо zазу dля варобнацmва mеплово'i
eHepzit з 7 сtсовmня 2019 року. IcHye велuко йлловiрнiсmь суmm€воzо пidваtцення цiе'i
цiнu. У mаком,у разi, пidпраемсmво буdе mермiново поdаьаmа розрацlнка на
кораzування mорuфiв на mеплову енерziю, послуzа з посmачання mепловоi eHepzii mа
посmачання zарячоi Boda або эtс lверmаmuся do нкрЕкп з проханням переzляdу
mарuфiв за iнiцiаtпuвu KoMici|i.

2. Стаття витрат 6'водопостачання та водовiдведенняrr.
у чинних тiарифах ви:трати на водопостачання розрахованi вiд тарифу - 8,05

грн. за куб.м (без Пр), во;цовiдведеннrl - 5,69 грн. за куб.м (без ПЩ).
Скоригованri витрати: по cTaTTi витрат водопостачання та водовiдведення

розрахованi вiдпrовiдно д<l: Постановою нкрЕкП вiд 28.05.2019 J\b804 пПро
ВНеСеННЯ Змiн д,9 постанови НКРЕКП вiд 16 червня 2Оlб року Ns1141) для
ровкп вкг <рiвнеоблводоканал>) встановленi HoBi тарифи на водопостачанЕя та
водовiдведення, l;lKi вступили в дiю 01 червнrI 2019 року: водопостачання _ 10,06

|рн. за куб.м (без ПЩВ), водовiдведеннrl 7,08 грн. за куб.м (без П.Щ).
3. Стаття витрат "ЕлектроенергiяОr.
Вiдповiдно до укJIадених договорiв та прайсу Постачальника Унiверсальних

послуг з l жовтнrI по 31 грудня 2019 року дiють насryпнi тарифи: тариф на
постачання електричноi енергii 249,77 грн. за 100 кВт-год (без пш) та тариф на
надання послуг з розподiлу (передачi) електричноi енергii в розмiрi 47,447 грн. за
100 кВт-год (без llДВ), якi i були BpaxoBaнi у проектах тарифiв.

4. Стаття витрат "Оплата працi''.
скоригован:i витрати на оплату працi працiвникам пiдприемства, з€lлученим

до процесу виробництва електричноi та тепловоi енергii, розрахованi вiдповiдно до



Закону УкраiЪи ,кПро оплату працi>, прожиткового MiHiMyMy працездатноi особи в

розмiрi 2094,08 |рн' мiнiмальноi заробiтноi плати на 2019 piK - 4173,00 |РН,
коефiцiента спiввiдношення мiнiмальноi тарифноi ставки робiтника l розряду
(мiсячнот тарифноi ставки) за видами робiт та окремими професiями до
встановленоi Гшlузевою угодою мiнiма-гrьноi тарифноi ставки робiтника 1 розряду
зайнятого в експJIуатацiТ та обслуговуваннi обладнаннrI котелень, теплових пунктiв
та теплових мереж, з урахуванням змiн та доповнень до Га;rузевот угоди та на
пiдставi Порядку визначеннrI витрат на оплату працi ..., затвердженого постановою
НКРЕКП вiд 26.1 0.20 1 5 Ns2645.

вiдповiдно до iнформацii ,.щержкомстату середнrI заробiтна плата по
рiвненськiй облаотi за б мiсяцiв 2019 року по категорii <промисловiсть> становить
120б1,00 грн.

5. Стаття витрат *вiдрахування на загальнообов'язкове державне
соцiальне страхуванняОО.

скориговаrri витрати на вiдрахування на заг€uIьнообов'язкове державне
соцiальне страхyвання працiвникiв, якi вiдповiдно до штатного розпису та
фактичних функIдiонЕUIьних обов'язкiв працюють на тЕЦ та КГУ, становлять 22Yо
вiд фонду оплати працi.

б. Стаття витрат "Орендна платаОО.

Вiдповiдно до чинного законодавства розмiр орендноi плати пiдлягае
iндексацii. Згiдно умов договорiв оренди передбачено, що розмiр орендноi плати на
кожний наступнIlй мiсяць визначаеться шляхом коригування орендноi плати за
попереднiй мiсяц,ь.

Скоригован.i витрат}I на орендну плату за майно, обладнання, об'скти
централiзованого теплопостачання та iH. розрахованi з урахуванням iндексу цiн
виробникiв промисловоI продукцii на 2019 piK вiдповiдно до Постанови КМУ вiд
It.07.201-8 J\b546 'оПро схв€tлення прогнозу економiчного i соцiального розвитку
УкраiЪи на 2019-.202I роки" та з урахуванням фактичного iндексу споживчих цiн
за сiчень - липенIl 2019 року.

7. Стаття l}итрат ООЕкологiчний податокrО.

Зростання скоригованих витрат на екологiчний податок вiдбулося у зв'язку
iз ростом ставки податку за викиди в атмосферне повiтря забруднюючих речовин
(двоокису вуглецю) стацiонарними джерелами забруднення (стаття 24з
Податкового Кодексу УкраiЪи) з 0,41 до 10,00 грн за 1 тонну з l сiчня 20;9 року.

8. Стаття витрат "внески на реryлювання нкрЕкпоr.
На виконаннrI вимог Закону УкраiЪи оПро Нацiональну комiсiю, що здiйснюе

державне реryлювання У сферах енергетики та комунzшьних послуг), постанови
нкрЕкп вiд 0t;.04.20l7 Ns491 <Про затвердження Порядку розрахунку та
встановлення BHecKiB>>, постанови НКРЕКП вiд 2|.06.2о|8 J\ь52б <Про визначення
планово1 ставки ,внеску на реryлювання на 20|9 piк) були розрахованi плановi



ВИТРаТИ На Внески на реryjтювання у тарифах на виробництво, транспортування та
Постачання тепл{)воi енергii. Г[панова ставка внеску на реryлювання на 2019 piK
визначена у розмiрi 0,064 вiдсотки.

9. Стаття витрат "витрати на покриття втратО'.
У Зв'яЗкУ iз необхiднiстю дотримання реryляторних процедур визначених

ПОСТаНОВОЮ НКFDЕКП вiд 30.06.20117 J\Ь86б, при коригуваннi тарифiв до скJIаду
витрат включак)ться витрати на покриття втрат, якi виникли у зв'язку iз
невiдповiднiстю цiни на природний г€tз, яка закJIадена у тарифах на виробництво
ТепловоТ енергiТ, що дiяли протягом листопада-грудня 2018 року, та фактичною
цiною, за якою за.куповувався природний газ у цей перiод.

KpiM того, до складу витрат вкJIючаються витрати, якi виникJIи за перiод
розгляду розрахункiв тарифiв, ix встановлення та оприлюдненнrI.

змiна дiю,rих тарифiв на теплову енергiю забезпечить надiйнiсть та

грн без П,ЩВ

Категорiя

L{iHa в
тарифi,

,грн/

тис.куб.м

Фактична

цiна,

грн/
тис.куб.м

Рiзниця в

цiнi (+/-),

грн

Фактичний обсяг
газу (листогrад-

грудень 2018)
тис.куб.м

Сума додаткових
витрат, грн

населення 4,)42,00 6 2з5,5| +I29з,5l з 122,69з + 4 039 2з4,62

Релiгiя 2l[7|,00 6 2з5,5| +з 764,5| 78],976 + з2 867,94

Бюджет 7 ,)07,20 6 2з5,5\ -l 671,69 429,7]2 -l з1,7 251,60

IHrlli 7 I:)07,20 6 235,5l l 671',69 8,73l -718 445,55

Разом х ]к х 4 з49,|72 +2 03б 405,41

безперебiйнiсть проходження оп€lлювzlльного сезону 2о19 -2о20 poKiB.
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Враховуючи наВраховуючи приведенi вище фактори, що впливають на змiну витрат на

вирОбництво електричноi та тепловоi енергii, були здiйсненi розрахунки проекту
СКОриГоВаних тарифiв на виробництво тепловоТ енергiТ у встановленому дiапазонi,
якi наведенi у таб.пицi за Напрямком Ns2 та Напрямком Jф2:

.Щинамiка змiни тарифiв на виробництво тепловоi енергii',
яка виробляеться на ТЕЩ, КГУ ТОВ "Рiвнетеплоенергоr'

за Напрямком М1
грн за Гкал без ПЩВ

Категорiя споживачjLв

Тариф
встаrrовлений
постановою
НКРЕКП вiд

11.12.2018 J\ъ178з

Проект скоригованого
тарифу

Вiдхилення, грн

населення l201,44 | 26|,90 +60,46

Релiгiйнi органiзацii 1 181,69 | 216,зз +з4,64

Бюджетнi установи 1 190,02 7 з28,17 +138,15

Iншi (KpiM населення) | |82,:,z7 1 з00,64 +l18,37

.Щинамiка змiнп тарифiв на виробництво тепловоi енергii',
яка виробляgгься на ТЕЩ, КГУ ТОВ 66Рiвнетеплоенергоr'

за Нашрямком J\b2

грн за Гкал без П!В

Категорiя споживач.iв

1lариф

встановлений
пос,гаЕовою
НКРЕКП вiд

11.12.2018 Nsl783

Проект скориговalного
тарифу

Вiдхилення, грн

населення т z01,44 I бзI,25 +429,8I

Релiгiйнi органiзацiТ 1 18l,69 1531,82 +350,13

Бюджетнi установи 1 190,02 | 675,зб +485,34

Iншi (KpiM населення) I |82,27 I645,29 +46з,02

Головуюча звернуласЯ окремО дО представникiв виконавчого KoMiTeTy
PiBHeHcbKoi мiсьКоI ради, щодо пiдтримкИ озв}пrеного питаннrI розгляду проекту
скоригованих тарифiв на виробництво тепловоi енергii, яка виробляеться на
теплоелектроцентралi (вул. Князя Володимира, 75-Б) та когенерацiйнiй установцi
(ВУЛ. МаКаРОва, 41-А) для категорiй споживачiв, що надаються тов
"Рiвнетеплоенергсl".
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Заступник мiсъкого голови Хмилецький О.В. з€}значив, що у зв'язку зi змiнами
цiн на складовi r:арифу, зокрема: цiни на газ, цiни на електроенергiю, тарифiв на
водопостачаннrI ,га водовiдведення, витрат на оплату працi з вiдрахуваннями,
витрат на оренд,ну плату, екологiчний податок та iншi витрати, враховуючи
достовiрнiсть рсlзрахункiв нових тарифiв, з метою забезпеченнrI споживачiв
якiсними послугами з постачання тепловоi енергii, упередженнrI погiршення

фiнансово-господlарського стану пiдприемства, органи мiсцевого самоврядуваннrI
ВВаЖаЮть за доlliльне пiдтримати ТОВ <Рiвнетеплоенерго)> щодо необхiдностi
змiни тарифiв на виробництво тепловоТ енергii, яка виробляеться на
теПлоелекТроценlралi (вул. Князя Володимира, 75-Б) та когенерацiйнiй установцi
("Ул. Макарова, 41-А) для категорiй споживачiв, що надаються ТОВ
"Рiвнетеплоенерf,о", а також розмiрiв проекту скоригованих тарифiв у
ВсТаНовленому ,цiапазонi з€шежно вiд цiни г8у, яка перегJuIдаеться та
встановлюеться д.пя пiдприсмств щомiсяця.

ГоловУюча звернулася до iнших учасникiв обговорення щодо озвr{еншI
запитань, пропоз}rцiй чи зауважень до обговорення.

Бiльше зауважень i пропозицiй не надходило.
ЯкЩо додаткових питань i зауважень щодо питань порядку денного немае, то

ВРахоВУючи тоЙ факт, що повiдомлення було оприлюднено нЕшежним чином
вiдповiдно до встановленого Порядку вiдкритого обговорення, а також
ВРаХОВУЮЧИ, щО За перiод обговорення у встановленому порядку у строк до
07 жовтня 20|9 року включно на адресу Товариства зауважень i пропозицiй вiд
|РОМаДСЬКИХ ОрГirнiзацiЙ та окремих категорiЙ громадян щодо запропонованого
ПРОеКТУ СКОРиГОЕlаних тарифiв не надходило, тому слiд вважати зЕвначенi розмiри
ПРОеКТУ СКОРИГОВаних тарифiв У встановленому дiапазонi залеriсно вiд цiни г€ву, яка
перегJUIДаетьсЯ та встановЛюетьсЯ дJUI пiдприемстВ щомiсяця, такими, що
пiдтриманi на вiдкритому обговореннi. HixTo не заперечуе?

За реЗультатirми проведення вiдкритого обговорення (слухання) питання

розгляду Проект]/ скоригованих тарифiв на виробництво тепловоi енергii, яка
виробляеться H€l теплоелектроцентралi ("уrr. Князя Володимира, 75-Б) та
когенерацiйнiй ]/становцi (вул. Макарова, 41-А) для категорiй споживачiв:
"населення", "бюджетнi установи", 'oiншi споживачi (KpiM населення)", "релiгiйнi
органiзацiГ', що надаються тоВ "Рiвнетеплоенерго", заслухавши присутнiх на
вiдкритому обговореннi,

Вирiшили:

1. ВiДrсpИте обговорення питаннrI розгляду проекту тарифiв для Товариства з
обмеженою вiдповiда-гrьнiстю оорiвнетеплоенерго" вiдбулось з дотриманнrIм
вимог Поlэядку проведеннrI вiдкритого обговорення проектiв рiшень
нацiональнrэi koMicii, що здiйснюе державне реryлювання у сферах енергетики
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та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП вiд 30.06.2017
Ns 866.

2. Погодитись без зауважень та вважати такими, що пiдтриманi за

результатами проведеннrI вiдкритого обговорення, розмiри проектiв
скоригованих тарифiв на виробництво тепловоi енергiТ, яка виробляеться на
теплоелекцlоцентралi (вул.Князя Володимира, 75-Б) та когенерацiйнiй

УСТановцi (вул.Макарова, 41-А) для категорiй споживачiв: "населення",
'ОбЮджетнi установи", "iншi споживачi (KpiM населення)", "релiгiйнi
ОРГаНiЗацiГ', Що надаються ТОВ "Рiвнетеплоенерго", у встановленому
Дiапазонi з€шежно вiд цiни гву, яка переглядасться та встановлю€ться дJuI
пiдприемстtз щомiсяця.
3. Протоко;гr вiдкритого обговорення (слухання) пiдготувати з урахуванням
ВИМОГ ПОрядку проведення вiдкритого обговорення та оприлюднити на
Офiцiйному сайтi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
о'РiвнетеплOенерго", а також надати до Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе
реryлюванн:я у сферах енергетики та комун€tпьних послуг.

Запереченн],I та доповнення вiдсутнi.

вiдкрите обговорення вважати таким, Що вiдбулось на засадах гласностi та
вlдкритост1.

,Щоdаmкu: реесmрu прuсуmнiх на вidкрumому обzовореннi, Bcbozo на 3-х арк. в 1 прuм.

Пiдписи:

Засryпник мiського головиnn. Pi#C "r1*}

господарства ВК Рiвненсь*оТ ri."'iýt ffiЪй

Dпvl v

ffii'iъ,*нg,rп

'.vilt

Хмилецький

Я.о. Сахнюк

О.С. Корчинський

К.П. MiHeHoK

О.В.Ющук

Головуюча -,.Щиректор фiнансов"й\]А, .&;i'J8'ii

ТОВ "Рiвнетеплоенерго" Ч;".r#

,.Щиректор ТОВ "Р iвнетеплоенерго"

Щиректор технiчний
ТОВ "Рiвнетеплоенерго"

Секретар - ноч€Lпьник

планово-економiчного вiддiлу
ТОВ "Рiвнетеплоенерго"

т

Л.I. Шматко

Начальник управ;Iiння


