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еНеРГiЮ,Ii
тарифiu
вiltкриr.их сJIухань з ро:}t,ляду питаItня кореryвання
"_u_l'YoBY
опалення i
з
виробницт.во,l"ранспорт,ування,|,а шостачаннrl, послуги централiзованого
багатоквартирних будинкiв,
постачання гарячоi во.lци дJIя населення, управителiв
громад
бюджетних установ, iншrих с}'б'сктiв пiдприс:мницькоi дiяльнос,гi, релiгiйних
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00 хв. в

прил,titценнi актового :заjl,у
lзit адресо}о: м. Капц'яtlець-[Iодi;rьськиI",t,
lio1\I\,llt1_,lLIItll.tl tli;lttJlиC\{c1.1]i] KIVlicbKTett_|IOi]oileнcpt,iя>
'l'irli;lя,зс tза. l2З. rrorlepx 3,
Br,,t.
l]i;iKplr

f

ri

сJIVхаIIIJя розпочаJIltся

{:tя r,,lacr.i tз lзiлttриtоN1!,сrlухан}ri

,laпpolrrerri

об 1 l

I'O;'1.

зарееструваjIось,га прис\,тнi 21 особа:

:

l.оршl.-чllов[..1.1tершrиl:iЗасТУПIlИкмiськоl'оГоJIоВи
iнфрастрl,к,гури ]\ricra
l'r,pcbKa М./[. дtiрек,гор деIIаргаменту економiки та розвитку
Itar.l'

я t; ct

lb- l Io,li-;tt,c ькоТ rt ic ькоТ раjtи,

CtltlжrtBit.ti ,I,a плсш-tкаtlцi I,роN,lа.llи м.
кМiсl,кr,сlt.llоI]оленсрl,iя> - l 9 осiб,
l

lopя;toK,,1ellHltl:'t

1.

lIpo обрirttltя

2.

.заtвс1-1,,1iliснttr1

Кашл'янеt{ь-I

IoJti:tbcbKoгo, преjlстав}rики

кп

:

l''.),11ОГ:}\'к)Ч(,)г()

гir секрсr,irря tзi;lкри],их сл\,хаIIь.

llоряl(li}'дсtltIоIо та рсI,ламент,у tIроведеllня вlilкри,гих слухаFIь,
питань KI I
3. flоrrсlвiль зас,гуlIника геI,IераJIьFlого лиректора з екоr{оN,{i,ttlих
кivliськтстr,цоводенерl,i я> -I1errb С.(),
,ra заува}кень з tIриводу корегуванFIя тари(liв rra
4. Розt,:rяll llисьN,{ових пропозицiй
та посТачання. послуги з цен,гра,цlзоRаrIоI,о
l,еItл()l]\' еtrергitо. i1 rзиробниLlтl]о. траI{спортуваНIIя
насе"lIеItня, управитеЛiв багатоКвар,гирних бy,"\rtllKitз,
OlI,1.1lct{Ilrl iIttlс.гii.titttt;я t,аря,tоТ вод1.1 ,Il,пЯ
l [)омад,
бl..i(/I(c,l II1.1x \,с 1.11l Iol]. i,,r,,i,x су,б,с:rtт,iв 11i.l1Ilрисмниltькот l,tiялыlос'i. релi'.iйгrих
,гарифiв
корегуваI{Ilя
з привоJtу
5, I)о,зt.:tяt,,t },сI]их l.а_.Ilись\,IоRо,*,,р,,l,,r,,,,tlliйl iза,чважснь
,га tl()стаLIання, ltocjIyIи З
lta ,TCl1-1Ot]\1 Clt(]p1,1I(). l1 BtipO()H1,1li-l,BO. 1pilllctlopl,)iBtlltltя
води дjIЯ насеjIеIIня,,чtlрави,ге-;tiв
llсlll.ра']li:зОваI{оI,О оIIаJIс}IlIЯ i Itосr,а,лаltttЯ I,;tря,лоТ
iнrttиХ суб'скr,iв пiдприемниtlьtсtli
баt,аr.окваРтир}{иХ бyдиttкiв. бlолrltе,гrlИх установ.
lta вiлкри,гому слухаllнi.
дiя:ruнос-r.i. рслiгiйних гроN,Iад. поданI.1х

1. lIepllre IlIl,гаtlllя Ilорядк}' r'lеIlНоГо
(]-Il}'ХА-rIИ

:

Il.Л.

начальника виробtли,1о-,гсхнiчного вiдlti.lr), Кt'IкМiсьrстеп.rlово]lенергiя>,
cjlyxaнb с розгляд пи,гання корегуваIIFIя
IIовiлоь,tttВ, rцо пiдс.t-авоIо л"i]Я Itрове/lеIlНяt вiдкри,гltх
та посl,аЧання" ГIОС,Цr-'ГИ
тарифiВ Iia .rспjlоВу еrrергilО. ii вilробFtи1-I,Iво. траI{спорТуваннЯ
i t,ocra,na"n" гарячоТ води для насе-цення, чlIравите;Iiв
I'1,ля

1]

llеtlr-ра-li:зОI]ilItогО
ба1-1tloliBaPlt.Ipilt.{Х
.,1iя,l r,tttlc

t

i.

рс-

li

r

iij

b,,r,.n,r'

r r

бr,,ttlttкiB. бt,),ll;Kc,tttltх \cl-atloi]. iгtlttих суб'сKTiB ltiлприсшttlиllbltclT

п

х

I,1](j\lil,:i,

-I'a
коrt,грсl,,rкr KI1
о суllров()/ц\,
,]аресс,грувiulись: 2 особи сJIухаI{нях
<rNlicbKгcII.jlOBoilcticpt iяl>. lIorзi,lloц,rlrB. ,,t,, ,,, tзi;lкрltтих
KoMi,TeT Кашl'янеiIь-[Iодi:rьсьr<оТ
(ви*онав,tttii
lIРСl]С'ГаВlrи,." .rp,.u,i1, ьtjсцсвого саN'оврялуваIlI]я
(КllкN{iськтепловоденергiя".1,
ц,tiськсlТ ра.]Iи), 19 осiб - IIреi]стаВники суб"Скlа госпоДарIованнЯ
,l,a
\{clIIKalltli tроrlа.lи цl. l{апt'яttItя1-IIоrti:rьсI)коl-О,
сгtоittttвttчi

l'ojl.,leBcblttl1,o

li.N'l.

. I()риск()Jlс},.{ь га вi;t,цi-rrr, к)ри;{иtt}{оI

проведення вiдкритих слухань
l-уля fI.д., який наголосив, що пiдс,Iавою для
<Про затвердження Порялку проведення
постанов' НКРЕКП N9 86б вiд З0.06,2017 р.
Нацiональноi koMicii, що здiйснюе державне
вiдкритого oo.o"op""n" проектiв рiшень
Украiни <Про }китловоенергети1" :u комунаJIьних послуг>, Закон
регулIовання у сферах
вiд 24.0Ь.2004 р,, закон укратни <про теплопостачання)
KoMyHaJlbHi no.ny.riu .TTs t3zs_tV

с

N926j

j-lV
_l V Blil
02,06.2005
Bi;r UZ,.,,U,,:\,L,J

()l,о-:Iоtllеitrtя Ilpo

р,
l

,га письп,лtlвi обгр,vtlтуваtlня
L.nlJ,|,Il..'
гих (.'_IVX'FIb
llрОВе.llеI1IIя вiдкри
:nYl.lnn ^:,-,..,._,-,\ .гпоIJ^п^п.г\/l]ят{ня ,I.a

i посrачаtt:]
.i
:i::,:],,i::j:':r:.::,,^T,Hi1.
громад бу:rо
пiлприсмницькоl дiя.rtьtlосi.i, релir.iйних
сl,б'с:ttтiв
iнпiих
бк1,11lttе,гних ус,гаIltlв,
\1о л
17,10,20'* о
__j__л,..,,,,r.r
;;;л,Й;" на catl,Ti KlI кМiськтеllловоленергiя>
протоколу та пiлрахунку голосiв необхiлrrо
l]едення
/Jля роботи вi;iкритих слухань.

'J l(gtll[JclJll'UI)qIl\
й.,,i,ооо*,п.п o,,"_,,.',n,
TlOcTallaltllrl. lIOcjIY1,11 ,,*
liН;;;,;;:,,,..,;;;;;".,

обратлr голов\, та секретаря,

(.iавчl'к().R.l,().ilО}}НоI.Обl,хга.ltтсраКIlкМiсьКl'еI]JlОВолеьtергiя>.ЗаitроIlонува-па
обрагиI'1.1rяll.А.I{illiiulЬнИкаlвиробни.lо-те;*нiчноговiдtдiл-vItГIl<It4iськТеПЛоВоДенергiя>l],,м, - к)рисконсульта вiддiлу юриличноI,о
I-олово}() tзi;lкрлlr их cJlYxaljb. ['оjl"цевсьlсого
- секре,гарем вiлкритих сJIухань,
с\rпрORоj],.Y та KoHlpoJrlcl КII <N4iськгеп"]rоволеlrергiя>

ухt]лJIиJtи: обрати l,\,.ltя II.д.

r-o-пtlBottl вiдкР1,11'ИХ cJI)'xarlb. ['ОД;rеВСЬКОr'О

Е'М'

ceKpel аре\1 вiдкритих сJIухань,

|'ОJIОСУВАJIИ
кЗа>l

-

:

19

<[lроти> - ()
кУтришtались> - 0

2. l[pyI с

llитаtltIя порялку /IeHHoI,o

CJIYXAJIlt:
l-у;lя Il.A. Зепрогtонував затвсi)дити порядок деtлниit,Iа

Bi, trt1llt

регJIамент провелеIlня

ги\ c.l\ \i-lllb

}'XRA,rllI-1Ill: ,]а,l,Rерjlt]гll

Ilоря.il,()к

jtcHIrt,tli,гa

регJltlNlен,г

IlроведеlIня

вiдкритих

cjlyxalib в нас гчпнiй рс,цакuiТ:

10:;l5 1 1:00 рссlстраrtiя учасtlикiв вiдритих слухань
обрання
i 1:00 1 t:05 ] ui,цкрит.я вiдкри.тих слухань,
c.ilY x Llt]

ь
1

1:05-1

обговсlренI{я 1lи,гань вi;lttритих c,llyxaНb
BI.]cтyIt jttltlовi.цача до .1 0 хв,
,]tllll.t],allilя гLl Bl jll]OB1.1l ,,1() ) xI],

i:j0

ГОJt()сУВАJIИ
кЗа>>
<<l

-

19

[poTrr>>

-

()

lrY грtirtl'tисt,il

^ ()

:

t,олови та секретаря вiдкритих

поряlIку денноI-о

З. Tpe,l,c пllт,анttя

СJIУХАJIИ:
I

JIень(].().:]асrчtIlll,tкаl.еt{сра'rIЬllоГОДИрекlОрll'JL.коНt)\l-iчнихПИТаНЬItII
и:tа. Il1сl Kl I к М ic ьк Геt i:tt'lВО,l1еtlсрt,iя > с: ,ltit tен,зiа,гоtvt
к N4 ic l,Kr.clt"ltlBo.,.c tlсрt,iя >,. l'Iс,вi,цсlrt
llil:\IlpиcмcTвa: .
l lIiPllIiI l з rtac rуlttlих виititз дiя",tыiостi
_
теплово1 енергll

виробництва
виробницrво тепловот енергiт (kpiM :tiяльностi з
та установках з
на теплоелектроLIентраJIях, тЕс" дЕ,с. когенерацiйних установках
енергiТ), - лiцензiя серiя ДЕ Nл
використанI{яN{ нетраltицiйних або гIоновлюваних джереJI
642501. лата видачi ,lirterrзiT 08,04,2015 р,, .,
,гетt:ttltзtlТ сrtергiТ маl,iс,гра-пr)НИN'Iи т,а N,IiсцевиN,Iи
Tpal tсlIор.гу}]аtItiя
642502, лата вила,лi ,lriцсilзiТ
lсIl,iIORl.i\{и N,Iepe)ltaМt{" -:liriснзiя ссрiя AI]l ,\Гс

-

(розtttl,,li:tь,lt.lьtи)

08,0;i,]0'' о'',,u...чаtlI]я

гсtt;lовоТ eHepI.ii. - лitlензiя серiя

Аil

NЪ 6,t250З. дата видаtli лiцеrlзiТ

08,04,2015 р'
KoпliciT. що здiйснюс дерх{авне
IIiдltрисrtс,гt}о N,IaC HaN,Ilp по,цати до НацiонапьноТ
на корегуван"i:1l:р],:л:"
заяву
еIIергетики та ко\l.унальLIих IIосjlуг
рег,ч,пlовtlllня у сфсрах
.]-ar,rrnu1'",,apгi*a,,. ii вtлрсlбttицтво. траLIсlIорт),ва}lня та посl'ачаtlня, пос,lIуги з Ilенгралlзоваltого
Iiас,гyllних l(атегорiй сгlсl;ttива,liв:
оIlаJlсlIIlя i пtlс.t.ачаltня l.аряtlоТ Rоjlи ria 20l 8 р. liIJIя
iНШi СYб'СКТИ
Ilacc.Ilcllllrl. pc:ril iйrri I,po\lalrlи_ ýц1.,1;кеrнi )сlаllови ]'а ОрганiЗаriiТ,
t, Kl t t l,t t

(bKtlT

.,ti я: t bt

сlс гi,

tз зв'язку iз виконанням договору llpo
д\ане ttорсГуванltя необхiдно здiйснити
фiнансiв
й rзО10-0-5/102 вiл 20 -пистопада 2014 року мiж N4iHicTepcTBoM
субкрелитуванFlя
-Мi,riс..ерсrвопп
житлово-комунаJ]ьного
та
jnpuT.rn.
регiоttzulьгtого розвитку, булiвнич'ва
регV,IIованIIя },
.o.uoo"p.rBa УкfаТlrи. IiartioгraJIbIIoIo копцiсiсlо. шlо здiйснюс i\ержавttе
плiською
радоt() га
Подiльськоrо
Кам'яtlеttь
сфераХ сttсрI.еl-ttкИ га KoN,{vtiajlbIlиx llocjl},l,.
ltio
Ilо:зики,
Ilpo використання
K(l\1\,Ita-lb}lt,lNl ,,,r,, ,p",,nna,uon,l <<Ntiсьl<тсir:tово;tеttергiя>
peкollcl,pyKrtiT та розвитку (Угода ttpo IIозик),
I{a,la(.]Lcrl YrtpaTrri N4iжttаро;ltIил,t баtitсоц,t
теплопостачанFIя Украiниi>) лля
<<IIijlBtttilcH,," .,,.|.rr.6eK,r,n,u,,o.Ti в cett,гopi rlентрzuliзованого
,забезпс.лсн,ч, ur.,n.,n"r,,r" ur"r", зобов'язаilь Iлодо обс:rуговування та погацIення Субкреди,гУ,
тариф"
розраху,ltк!t l]иконат{о вiдповiлttо лсl Ilорялку формування ,]
:i,_l,лlal:_",
,граtIсrlортуванItя l,а 11остаIIання, послуги
ценl,рыIl,]ованоI,о
виробtlицтвtl.
fi
ettept.ittl.
Ilостановою HKpгlKIl Ng з77 вiл 24,0з,
оltа_IIен]lя ilttlс,Lачання t,аlэя.lсlт во.ци. йrо.роп,.ного
20l(l Р'
,,qrrllй ,.lас тaiри4)и
тяпи(l)иtla тспjIову еlIергl] ю, i1 вироСrниIiтво,'ранспортуванItя та
Jlirtlчi 11д .,11нtлй
"яr,
в насrуttних розмIрах:
lttя б1 :lo вс.гаtlоl]jlеItо llосl,аIlоваN,lи tIKPIlKII

l t i,,t,t

t

ри

t

II.C,laIl|1I

1.

}lар.гiст.Ь

1 ['Kall тепловоi енергii, iT виробництво, транспортуванIIя

та

пос,tаtIання:

1341.58 ГРН/['Ка:r (З Пllt]),
I]асе"itеIIня - 11l7.98 грн/Гкап (без П/lВ).
час не набраrа чинностi, дiючий сl,аном на
t]OcTaHoBa N,r 40j вiл l4.06.2018 р.. яка на даний
(без Пi]В). 1З29.44 грн/Гкап (з 1-IДВ)' згi"lнt't
29.10.20l8 р. розмiр тарифу 1107.87 грll/l-кzur
Il()c гitt{()вl.t N, 2з8 lзi:r 27.02.20l 8 р.:
1968,8з грнlI,кал (з lIдв),
_
llюil;tteтtti ус,гаllоI]}t 1640.69 грн/I,rtал (без пдв)"
чинностi з lб серпня 2018 р,;
Il()cTilliOBilN,.lO-t Bi;r l,i.06.2018 р.. яка ttабра;Iа
1960.99 грн/I'каT (з ili II]),
ltltIti сItоiкrttlitчi l бз4.16 I,prr/I-Kal (без гIдв).
:з lбсерrlня 2018p,l
IlgcTLlHoBaN94O4Birr 1z1.0(1.2018p.. якаtrабралачиrtност,i
lIfiI}), 925.82 l'Ptt/I'r<a-'r (З lI/1I]),
(без
_
рс:iiгiйнi l.poN{altи 111.52 r,prt/I'Ka.lr
чинttостi з lб серпня 2018 р,
IIOcTatlOBaNe 404 вiл 1:1.06.2018 р.. яка набрыlа

_

].
-

cHcpriI

воли
IlеIlтраJlilзованого оtIаJIеIlня i пос,гачання гарячоi
,геlt:lовоi
прихалами об,пiк.v
Ilttcc,,teltttrt - варtiсгь оlrа:lеIIня лjtя бу,.tиllкiв з
Nc 405 вiд
l125.7б r,prt/l,K;ur (без IIilB), 1j50.91 грн)гкал (з lUlB), пос'анова

I|ос;lугlr

,}

t+.оо.zоl8р..якаltабралачиннос.t.i:з1-1rковтня2018р.;

-llасеJlе}lНя.вар.гiстьоПаjIеННяд:IябудинкilзбезприiIалiвоблiкlrеtt:tовоТ
405 вiд 14,06,2018
++.i"+ r,prl/KB,vl, t;з rr/\B), lIocIaHoBaN9
еrlсргiт _ з7"2() t-pH/t<B.rt. (осз ti/ltз).

I

,tt,ltlttt,lc,гi ,з l 1 жоtlгttя 2,0l8 р,:
82,10 r,рlr/rtvб,пr,
р.. ,,,,li ttабра,rа
l]
llacc.ltcltttя - l.Llря!{с Bo,il.llOcl-alчaH[Irl рVllIIlи*осуIIlиJIьникамtl (з I1Дt]) - 405 вiд
76,i4 грн/куб,м,
(з lU\t]). I,аряliс l],о,rlоIlостачання бе,з руш-tни*осупlиJьliикiв
з 11 тtовтня 2018 р,;
14.06.2018 р., яка rrабрала чиннос1,1

-БтодхtетнiусТаноВи-.ГаряЧеВоДоПосТачання106,08грн/куб.м.(зПДlВ).
з 16 сергtня 2018 р,;

яка набраПа,lинностi
постаItова Na 407 вiд 14.06.2018 р..

105.70 грн/куб.пr. (з l1/lB), постаIIова
ItltIli споiltивачi гаря,lе Rолопостачання
,з lб серпtlя 2018 р,;
яrtir rlабраlril ч11I1Ilосl,i

-

р"
-Уrrраlзиr.с'ltiбаt.а'гоttвар1.1lрНИхбулигrrtiв_ГаряЧеВолоllосТаЧаНнЯбез
яка }ta
(,з IUl}}), lIос,гаLIова Nq 406 вiл 14,06,20l8 р"
pylrlll1.1KOc}'tttlrJtt,rtltttiB 75"з5 rptl/Kyб.ll,
на 29,10,20l8 р, розмiр,тариф,ч - 74,76
час IIe набра,,tа чиllнос,гl" дiючий сганом

NlJY,,.1()7 Bi:r 1-1.0(1,20l8

J{аниЙ
Ns 241 вiд 27,02,2018 р,
.|*,ZnvO.*. (з tI!\В) зt,iдно постаItови
Р

и
озрахун ко Bi вfulкориl,о Balri тарrrф

1.

_

I}ар,гiсlь

l

_ 1 l5].59

ять

:

вир_обrrи,lЦВО.,граlrсI]орт),ваtlIlя та tIос"гачанI{я:
(з гIдв), _ picT
,|,,ir,,,u,, (б.,, IUlR), iзвз,r l l,pH/I,Kaul,

l.rta,;l. tctt:ttltlttT crrcpr-iT.

Illtcc,:tcltttя

c-I,ilH овл

if

с,гzlноI}ll,гl, З.1 %l

-ljюлжетнiУстаноВИ.1675'З0грн/Гкал(безПЩI3),2010.36грн/Гкzur,(зlIl{R)'
(з I1ЩВ), рiсr
рiс'гс'гановillj'll-al;вачi _
грн/I-ка;r (без п/]R), 2002,54 грн/Гка;r,
1668.78

cTaHOBИ'b''i.,J,li,,utti
cTtlIl()l]l,t,1,1,

j- 1 1

l.рtlп,tа,,lи

- 795.5l

r.рн/I-ка,п (без

It/lB),954.б1

грн/[-rtzur. (з lI/{i}), PicT

9Ь,

2.IIос.itl'гt,tзriеtлтралiЗоRаllоГооПzuIеНняiItосr.ачаннягарячоТводи облiку r,еrlловоТ
з приладами
Ilace-itell'я - вартlс,гь оtIа]ення д:rя булинкiв
(з
IIДВ):
1З92,4З грн/[-кir_п,
.гсIlJIо
егrергiТ - 1i6O.j; ,:p"/I'"un, (без П/(В),
lпiр облiкУ
обпiкч .гсlt.llсlвоi
jl,,o бУлиrrкiв без прилалiв
Ilасс:tеltня - uup',..o,o,,',.*,t,"
грн/кв,м' (з IUIB)l
еlrергii - j8"з4 гргt/кв,м' (бсз lIIIB), 16,01
*яп.,rи 85,26
R5 26 r,рlr/ку,б,пl,
r.пlr/кчб
llасс,,tеltttя - l-аряLtе l]одоllос,гаt{анl{rl з рYlLlt{иliосуtхиJlьникац,lи
(зlUU]).l.ар'lчс]j()ilОIlОсГа.,u',,,,безруLttниltосу[IИJlЬНикiв79.20r.рн/кУб.пл.(зПД\В)l
-ljrrl;lrttе.гtti)iс'ГаtlОl]ИI'аiряЧсt]ОДоПосТаЧанItя109.06грн/к5,б.м.(зГIllВ):
грн/куб,м, (з ПДВ);
сгiо;ltивачi-- гаряче водопостачання l08,67
lншti
-УправителiбагатокварТИрНихбулинкiвГаряЧеВолоllосТаЧаннЯбез
78.3 1 грн/куб,м, (з rlilB),

руti]lIикосуIllи.:lьникiв

l)icr тарltdlitз ttlt IIоС,rI\'l,и,]
C'I'ilttOl}ll'I'l,

IIеllтра_]li,зованого ollaJlellHя

iпостачанltя l,арячоI

вtl;tи

]

-llасс;tеttttя-В.lрТlс.гI,оIl.LlеННяllлябУ:tинкiв:]ПриЛаДамиоблiкУrеtt:tовоТ
ctlepl,iT - 2,38 %:
тепловоТ
брr ltри:tадiв
,r,..,,",rяпiR об;tiку
сlб;tiкч тепл,
-_,- ,..,",,,,,..iбудиttкiв без
}lаСеJlсJlIlЯ - I]tlр]lСгь оIIаjIеtIНя для
errcP'ii_-

''О' lr'o...r.r,n, _

гарrltlе воllоIlос-гачаtl'lя з р),LlIItикоС}'lШИЛЬtlИКаN'lИ
- 3,88 %:

воjlопос,гачаItня бсз руllrникосyutи_цьникiв

' 3,85 %,

I]и,гL 2.81 %:

-ljrtl;trttсrtti}с.ГаllоВиГарЯЧеВо.iIОIIос'ГачаННя-рlс.Гс'Гано
- picT сl,аl{овить 2,81 %l
lttttti сttожива.ti l,LlряtIе i]оllоIIос,гачання
на lIосJl\гу :] постачання
баrа-.окЪартLIрtlих б1,1иrlкiв - picT

-

Уrrраtlи.гс:ti

3,9З
во.rlи бсз рl,tltttикосу,lIlиJlьникlв сl,аl{овить

lIa

зл,riгrу

гарячоТ

%о,

,гарифiв tli]_ Tel]lIOBy енсргirо ;lля Bcix категорii,t споживачiв

корегYl]анI{я I{acTyIIIlrtx ста,геЙ витрат:
KФiHatlcoBi ви грати>.
грLiгll tla Itокриl,тя втраl ),
Kl]lr
-

ГаРЯLtе

I]I1,IIи}{уjlо

I} :tiя:tbIltlc

ri з

фiнtrнсовi ви,грат,и вi,:lttоtзi,l1но
N,lepeili t] \,1,
llоверt]еll}iя креjlи],у Ila реl(о}lс,грl,r<tlittl теIlJIових
грн" tt1o
кошrTiв С]вiтовогсl банку в розмiрi 4 998 З27

tlttpoбttlrIt,I г]a

,l,сIIjl(lгзtlТ cttepl,iT tзк,ltlо,tсtttl

лсl r.pa(lir<y,(lirraHcyBatlIlя,гa
Itам'янцi-Ilодiлl,ськоrцу за рахунок
I

становить 2З,99 грн./Гкал,

в витрати дlяльностl
За статтею витрат <Витрати на покриття втрат) додатково
в червнi 2018 р, в
банку
сп,tIатi вiдсоткiв за кредит Свiтового
cyN,{a IIо
факr,ичlriй

I]кJIIочена
1r1lзrlilri

] ]lj t.'0l.:5 l1lll.. lt l.,l,

- .iiя-tl,tliс t,t, ,з

tзltробttиtl,t

Bl-t

T,ctI",ttlBtlT

снсргiТ

l,ptr/l-rta,t,l

,r,la,,rU/,гr/ln-l,\,I]iilll
]liя:tьнiсгь :] l,ра}]спорг\ваt]liя,IсllrI()ts()1

1

843 980.1(l грн" шlо становит,ь 8,85

cHcpI,1l

з69 681,З9 I prr" шlо станов иl,ь 1,JJ

t,pH/l-Ka.;l.

13пос'пугахЗLlеНТра-r]lЗоВаноГооПаjIеIlНяiпост.ачанняг'арячоТВолиДЛяВсlхкаТеГорlи
,IKa витрачасться д\ля нада}{ня I'осJ]уг з
сполtивачiв корегус,rо"я BapricTb тепjlовоI енергiТ.
t,аря.лоТ rзоj{и вiдповiдtrо до вLIrцевказаного розмiру
цснr.ра.пi:зоваLIого rr,",,,a*,*an i tlt,lсlа.tанttя
l1осJlYt,з ttсн,гра-rliзованого пос,rачан}lя гарячоТ воJ\и
l,a Bltpticttl I]().,lLl. rlctlбxi,,1tttlT.,tjIя ltiljlaltIIlя
вiд 28,12,2017
вi.:ltItllзi.,ltttl .,,,, ,,,,.r.,,,r,,r, IlKI)l1KII Nl 1575
rз розrriрi 8.79 r,lrIrlKrб.rr. (бс,з lIllt])
l]'
звертас,l,ься до l{KPEKil з прохан'яNl
I-Ia rriлсгаlзi вrtщевикладеного, ttiдгlрисмство
фiнансових
структур"
вiдlкоригуlзат,и дiючi тарифи. шIJIяхом включення до
""]|:]^]uр,фlu
за спjIат\,
пiдприсмством
I],tpaT, понесених
витрат ,га комгlенсаlliйних витрат на покриття
Bi,,l,coтKi в I Io

креilиl-у.

l'1,..lя ll.д. -3апроll0tI\,ваl] вI,tl]на,гtl
LlcT t]epToI,() lIи,гаlI}tя,
ltcpcl:r t ll ;tO РО'Jl'Jtя"l,}

ухI}лJlиJlИ : визнати третс
розl,,лядV

|

грсl,с

l

ltl,гаllIlя поря;lк), ленtlоI,о виllерIIаt{иN,l

lILlTaHllя порядку денноI,о вичерпаним

,га перей,ги

,га

;1о

L{етRерl,о го питан ня,

-()"lI()C}' I}Ajl t,I

:

- 1t)
кIlроти> - 0

кl]а>>

кУ,гримсt-пиоь)) - 0

,l. Че,l всрте пlll.а}ll|я ll0р,lдк}, дсllного

(]-lI}'ХА;lИ

:

та :]аува}кень з приводу

Заttи,гав Ilpo надходжеl'Iня I1исЬlчIоВИх гrропозицiй
виробниц1во, тра}IсIIортування та IIостачання,
корег)jI]аIIня r,арифirз на 1е1лоRу енергiкl. rf
гарячоТ води для tIасеjIення. уrlрави,ге;tiв
IlосJlчг}{ :з tiettTpati,JOBaIloгo опа,lеItня i пrlс,гачання
\cTaIloR. iнtttих суб'сктiв гti;lllрисп,lниr(ькоТ
баt.атокварl ирIIих бу,лиlrrtiв" бlодтtетtlих
.1iя:lьtlос t,i. pc,r i гiii lrих I,ро\,{аlд,
l'1,.пя

Il.Д.

|'tljllteBcbltolo F].М.

l

t

lIоrзiлоь,rttr].

tllo

ПИС}rNIоВИХ

пропозицiй та

,]ayBa}Ite}lb

на алресу

iдltрtlсr,lс],t]it tIc tlа;Iхоjlиjlо,

l.У.uяII.А.Запрогlсlt{УВаI]ВиЗltаТиЧеТВерТеПиТаIIн'tпоряДкУJlеI{ltоГоВИЧерПаНИN'l.t,а

перейтl,t jlo роl]гjIяlrlv ll' яl,оI,о питан}lя,

},хI}лjlИ-iIИ :
p(),]l ]lrl,]l\

lI

я-l,()I

tзизlti1

() tl}ll,illjlIя.

та псрейl,и,llо
Itl tIcl,t]cpfc lll1l,аtIIlя 11оряjlк\ деtlt{оl,о Bl,iLIepllLlt{иM

|'О.jI()СуВАJlИ

:

- 19
кlIроти> - 0

кl]а>
l

<Утрипtа.ltисL)) - 0

5. II'я,ге IIIl,|,аI{Itя llop,lllкy iцеIltlоl,о
(]-lI}'XA-rI1,1

:

i зауважегtЬ З lIРИВО/Ц,Ч
|'у.llЯ ll.д. lJапи,гаВ lIpO наявrIiсr,Ь чсниХ прогtозиtliЙ
,га постачання,
,гепrlовY енергitо. if вирсlбниtll,во, транспортування
корсI.увalFI}Iя тарифiв FIa
i tttlстачання гарячоТ води дJIя насеJIення, уtlрави,гелilз
llOc-пVI.1.{ з IleltTpajll:]oi]alIo1,o оIlаjIення
iнших cyб'c:KтiB._nionp":,"i'j"i:l
бalat.tlltBarl)Tl.tpIlиx бу,циtrкiв. бlсlJI;ке,гнtrх установ,
як1
ttptl rtаявнiсть ilисьN,{ових Ilропозицiй
.,1iя:tt,lttlcti- pc:ririiirrrlx l,p()NtLl,]l. а l,aKOiIi
б\.ltи ltti,,latti rta lзi.,lttрll'|'()\lv c:tt xittttti,

r-rропозичiй
|'од.цевськоr,о ь].м. [1овiлошrив. шtо письN{ових
l1ро]]е,lеFIIIя вiдкритих сJIухань подано не бу:tсl,

i

i зауваiкеtIь,

за,Vва}кень

пiд

час

вичерпаниNI,
l-Y.,r" It.Д. ЗаlrропоItYl]аt] l]изнати п'яте IIи,гаIIня порядку денrIого

а

протоко"Ц вiлкриr,rtх C,'IVXaHI)

вi.,tк1lltгtiсjI\,хi-lIItlя,,r,,,t,,п,", rlicl вi:tбу"цllся iltijt,пяt,аютЬ:]акрит,гк),
rli.,1llрис:luствal Tt1 надiс,,iаr,и jto
t)llplj,Il()jl}l1.1 l ll Ita il(liltiiiHorlr веб-сай t i

I

tKPtlКlI,

гl'яте llи],анllЯ lIоряjlк}' J(еI{riогО виltерIlIlиN,{, а вi;uсри гi
закрит,гю. IIротокол вi;iкритих слухаt]ь
oбttlBclpett}]rl lакl.]\Iи. lцо вiдбуJtися i пiд-пягаюIь
та налiслаl,и до IIKPI1KII разоr,t iз
оllрI.IjlIо.r{Ilи.ги IJa офiчiйtiому, веб-сайтi lriлttрисмства
УХItд.]IИ-lIИ:

зLlяI}а]\,li{

l]и,]FIа.гtt

на Koplrt увirння тарифiв,

|'"OJI()сУВАЛИ
кЗа>

-

:

19

?ýrдц4-

<ilроти> - 0
кУтримаrисъ> - 0

Гуль П.Д.

Голова вiдкритих слухань
Секре,гар вiдкрлl,гих слухань

Перший
заступник мiського голови

'ол\-tь------1, ý'
ь]"lg м. Kb9,rf

Годлевський E.l\t.

Горшу

в

Г.l.

номlltи

руктури

bcbKoi м

рська M.l[.

