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вiдкритих cJIyxarlt' з рOзгляду питання корегуванIrя тарифiв на теплову енергiю, iT
виробt{иtlтво, TpaItcllopTyBallHя та постача}lня, послуги з цеIrтралiзованОгО ОПалеННЯ i
постачання гарячоТ води для населення, управителiв багатоквартирних булинкiв,
бюджетних установ, iнших суб'сктiв пiдприсмницькот дiяльностi, релiгiйних громад.
м. Кам' янець-Подiльський
t}iлкритi с_II),хання розпочо*lися

об

2

l

liO\,iYtliL]I)IIcl1,o lti,,цttрl,{(,\tс,l,t]а <<]\4icbltTct1.1()B(uц[-IlePi'ilt,,
By,.lr.

'l'iпripll,](,Bit.

l23. lttlrзсрх

/{:Iя учас,гi

Зallprrltlclli

листопада 2018 р.

1 го.it. 40 хв. в примiltlеlttli

акТоВОГО ЗаjIY
За arлресою: пt. Кап,l'яtIеrtь-[IодiльсLкий.

З.

з зi,l1кри,гоNlу cjlyxtlнIli заресIс,груI]аJIосL

гLl прлtс)'т,rli

2З особи

:

:

[-o;rtllvllolз I'.I. ltерtttиЙ,]alст\ llIIlIK rticbttol-tl I,()-цови
|'r pcbl<a \'I..i(. -tl.ipeli,lOp ,,lеItарlа\lеIIг), еконошliки та розвllткY iн(iрас,грl,r(,гYри r,ticTa
Iiалt' я itcl tt,-l Io:1i.l t,c btto'i rr icbKol раjlи.
lIаLIальlIик Кал,l'янець-IIодiльського удlкС УкраТrlи Хп,tе.ltьницькоТ
[Itlttt-llзa tl.N,I.
t

об_пас,гi

Споiкrrвачi та пtеrпкаrrцi громади м. Itам'яIнець-ПодiльсLкого, представнrrки KTI

<<N[iсr,ктеltjlоводеtIергiяl> - 20 осiб.
IIоря, цolt,,lclrllrtii

l. llpo

:

,га

сскрегаря вiлItри,I,их с-цчхань.
2. Загвер;t)l(снttя lIорядк\,денt]оt,о га рсr,лаNlеti,I },проведенtlяl вiдкрLtтих слухань.
j. /{оповi;iь :}аступника гсttера_цьI{ого i(иректора з економiчних питань кп
к]\1iськ,геtr-rIово.ltеIlсРгiя> ЛенЬ С.о. З питtlнIlЯ кореI,уванНя тарифiв на теплову енерl,iю. ii
виробниlцгвtl, ,грtlнспортYва]IIIя та lIостаLiаFIня. IlосJl),ги з t[еrrтралiзованого опалеI{}Iя i
пос,гача}IIIrI гарячоТ воли jI.Iя I{асе,цеt]tIя. YIlравите,rtilз багатоквартирI{их бу,цинкiв. бюд;ttет,ttтlх
уc]aItt)B. itttttltx сrб'r,ктiв tti,ltпptrc:rtttl.tI(bKoI дiя:tt,rttlсti. релiгirilrИХ ГРО\{iliI.
.}, /[tlrrоrзi;tь I]срIlIоl-о,]асг),llliикА b.licbKtlt,o го,п()t]и l'орIttyгtова I].l, з пl,tl,аI]ня корегува1IlIlrI
гtrриtlliв l{it ,гс.l1JlоI]} cttept,ilt,l. ii виробrrиll,гво.,гранспорl,у,ва1-IItя та IIостачаrIня, посJlуги з
tleH гра.ltiзОваtlогО оltiLцсIIt{Я i постачаннЯ гарячоТ воJ1И /lrlЯ насеJтенtlя. управи,гс-,tilз
багirтоквартирних бу':lиrrкiв. бtод{ittетних ycTal]oB. iнших суб'сктiв пiдприсIчtницькоТ лiяльносr,i.
ре:riгiйrlи х r,poп,i ад.
5, Розt,,ltяjl IlисLN,Iоl]их прсltrозtлttiй та заува}кень з приводу корсг.\ваI{Iтя тарифirз на
,]
гсIIjIоRу ctrept,itcl" if rзlrробнлIIlтRо. грансlIоl]тvваIlIIrI гi1 lIостачання. 11ослуI,tl IleH гра-тti,зtlваllоt,tl
Olli,l-]lctII1rI i tttlc,t,it.tuttIlrI lliряLlоf ВО.lИ ,'(jlrl lliiсеJlсIIIIя. yllptlBtt,гe,tiB багаr,ОквартирнИх бу:lинrtiв.
бкl;(iltс,гrlttх \'с Гtll:lОl]. itllttих су,б'ск,гilз ttiлltрисмницькоi дiя;tьностi, релiгiйних гроN,Iад.
6. Розt,.itяjl ),clIl.ix ]а l1исьN,{ових IIропозиlliй i заl,ва)i(е[tь з приводу корегування тарифiв на
,га постачаIIня. посJIуги з l{ентра_ltiзоваItого
l.ell-цolly егtерt,ilсl. ii виробництво. траI{спор,I,ування
опаjlсriнЯ i ttостачаНItя гаря.lоТ воlrlи jlлЯ IlаселеIIIlЯ. управителiв багаr,оквартирнt,Iх бl,линкirз.
бк1,1littетнИх )'c1aIloB. itttltиХ с:уб'с:ttгitз пi.;ttlриепtttиltьttоТ лiя,'tьнос,гi. ре.;riгiйних гро\,{ад" полаlt}lх
на вiдкрlлтсlпtу c.ryxaltH i.
l

обраrttttяt го,IоI}\,ItrIIо],о

. llcplllc пll]-ilIlllя lIорялк\, ]lcIlllol

CjIYXA-il!l

0

:

наLltUIьника виробничо-гехнiL1IIого Bi:mirIy КП кМiськтеп_lтоводеrIергiя,,.
I'.ч;lя It.д.
Ilовi,ltопцttlз. ttlo пi;tставо}о л_ця IIровеiIеIII]я вi,,tкритих слухапь с розгляд IIитанI]я корегvВаIlНЯ
,гарифiв на 1,сILIIоRу сriергilо. ii вирсlбtltltlтвсl. трансIIортуваI,IFIя та постачання. llос"цvги з
lletl грli,lilзtll]аItог() O1Ia,lclll]rl i п()сl-tlI{анItя l,арячоТ вол1.1 дjlЯ IIacejle}tHЯ. 1'прави,I,с:tiв
баt,а,l tlt,Bltp l1.1plJиx бr,ltrlttttiB. бto.,t;Iter-Hrlx Yс,гаllоll. iнlпих суб'сктiв tliдприсп,tницькоТ дiяльносr i.
pe,ri гi й rи х I poN,la,|t.
r

lliu_о:tсlс1.1tз.lltовi.tкрrtriс-tr\аltllЯI]рОt]О"ця'ГЬсявiДповiлitоl{ОПосТаНоl]ИIIl{РЕКПN98бб
вiлкритого обговореIlня ttроекгiв
jL].06.2017
вiд
р, KItpo ']tiТtsСР-lilitttltя Iiоря:rку, провелеilня
та
rцо здiйснtос ilepжaI]He Реi-1",rоuuпня .v сферах енерге,rики
рiшrень I]ацiоltаlьrrоТ Koп,ticiT.
послуги> Nч 1875-IV вi,ц
комYнLrIьt{их посJlуг>. l]аконy YKpaTrrlt Kllpo rкит"оuо-,,опоунt1_1tьнi
26зз-lV вiд 02,06,2005 р,
24.05.2004 р..,.а ЗаЙ,l.ч УкраТriи кГIро теп,,rопостачанtля> NЪ
та письмовi обгрунтува}Iня
(слухань)
ого:тtltпення I1po проведенt{я вiдкритих обговореrrь
було розмiпдеttо па сайтi кп
11e9ýai,,1tttlc.t.i llерсг_rlя.ri\, ,r",_,ra,rпuruй* тарифiв
j. l 0.20 l l,i р,
<<Micbtt,t elI,]oBo,rleI lсрl,iя>> 2
llpoTolio,rly та пiдрахункч голосiв необхiлно
/{,rя робоr-и tзi,цtiри г}lх cJl\ \i:ttIL. I]е:]IснIIя
обратlл I,о-]Iоl]у,га секрс,гаря.

та
l'оllltевського Е.М. - IорискоtIс\"ilьта вiддiлу lоридичIIого с),проt]оду

KotITpc)Jtlo КГI

к]\4iсьttгеttjlоВо/lеIlергiя>.Ilовil]оМИВ.lцоLIавiдttри.гихс'J{УхаlIНяхЗареСс.ГрУВаЛисЬ:2особиKoMiTeT Кам'янець-Подiльсьrtоi
представниI(и opt ану л,tiсtlевого саj\{оврядування (вt{ttогIавчий
удкс
IIреilс,гаl]ник казначейськоТ служби (Кам'янець-ПодiJIьське
ltict,KoT pa.,tlt). l особа
сyб'ск,га госгIодарIоваrIrtя (Iiгl
YKptrTttи Xlte.tr,rltltlt,Kcli об-iас.r,i)" 20 осiб - гIредс га}]tiиI(и
гроl\,1алLl bt. Каш"l'янitя-Ilодi:rьського,
KN'I iськ,гсLt_]Iо}jо,ilс}{срt,iяil). ctttliKtttзll,ti гit rlettlKittttli
обрати
головttого бl,хr,алтера КП <Мiськтепловоденергiя>. Запропонувала
го-iIовою
I.уля ll.Д. .- наr{аJIы{tлка виробничо-технiчпо.о вiддirrу ItП кМiськ,геплово/],енергiя>
,га
вiшдiлу юридичного супроводу
юрисконсуJIьта
II.М.
['tlдлевського
cjlyxaцb.
вiдttрti,гtлх
- секретарешt вiдкрt1тих c-rlyxaцb,
nr.,,,,,1.pr,,_,,,,,, KIl <<N4iськтспjIоводенерr,iя>

Савчук

О.В.

Ii,M,
}'ХI]л-rIИ-lIИ: обра,гtt ['\,ля II.л. гоjlовOк) I]illкритих слухань. Годлеlзськоl,о
сскреl,аре\t вi,цкри,тt,lх с-lvxi1lIь.

ГоJIОСУl}АJIИ

:

кЗа> - ?.0
к[Iро,Iи>> - 0
r<Y

tpиrtll,tt,lCl,)l - 0

2. /{ру,ге пI1,1,ilI{tIrI llорfl/цltу дtеIIIlого

СJIУХАJIИ
t.у"пя

:

ll.Л. Запро]lоIIYвав

:]атверди,ги llорялок денttий та регламент проведення вiдкри-гих

c,I\xilI Il,.

,загвср,ilити IIорrlдок ,,Iеrttlий га рег-rlаN,IеIIТ I[РОВе2lеtlня вi;tttритих сл)хань

ухвдJlt{JIИ:

l]

rtас l'vt t н i й Ре;цttкцiТ:

l1:j011:45ресстраrtiяYчасtlикiвt]i;:{рИТИхсЛУханЬ
та секреТаря
11:45 - l1:50 ] вiлкригтя вiлкри,rих слyхаl{ь. обрання голови
c.l\ \аIIь

l

1 :_50- 1

2

:20

tlбt,tllзсlреttllя ll.t,гitlIь I]l:lКРИ'rИх с,пухallль
I

l]исIуIl

.,19119g,i.l1a.ta

]i1IIи,rаIlнrl та

I'оJlоСУl]АJIИ
кЗа>>

- 20

<<[lpclTlt>>

-

()

((Y'l,pи\liUI1,1ct,>;,

-0

:

.,to 10 ХВ,

rliдповiдi ;to 5 хв,

ВlДКРИТИХ

3.

Третс пIlтання Ilорядк}, денноl,о

СJIУХАJIИ:

JIcltb с.(). - заlступtlикir l,еl]ерzulьLtого директора :] еконоМi,tних питань кп

кN4iськ,гсгtjlоRо,rlенергiя>. llовiлошtила. rцо
I

lасl,упIl

и

х

ви jli в

.,1i яl,

tы

tocтi

- вtlробttиl{тво

-

КП <<Мiськ,гепловоденергiя>

t t iдпри с: плстtза
т,сtl,повоТ eHepl,iI (rtpiM дiя.ltьгtос,гi
:

сl

лiЦензiатОМ НКРЕКII

з виробttицтва тепловоi етlергii

З

rra

,I,EC.
,геплоеJIек гроIlеlll
,,\ЕС, коt,егrераlliйних установI(ах та установках з
рtl:rях.
t]Iiкорис,tанrIяN,l }iетралицiйrlих або lIоttсlвJlюва}{их джереjl енергiI) (Jliцеrtзiяr серiя Ati
М 642501. дата ви/lачi :lillеtt:зiТ 08.04.2015 р.);
трансtlортуI]анI]я тегt.ltовоТ еrrергiТ магiстраtьними та плiсr{евими (розполiльчими)
l,eIlJot]иNlt{ \{ерс)каN,rи (JIiшеlrзiя серiя АЕ N9 642502, дата ВИлаlli лiцензiТ 08.04.2015
р.):

IlOc'I'tlt'tllltЯ'ГсllJlовоТ ettePl'iT
08.04.20

(

JIiuеrrзiя серiя

АЕ

ЛЪ б4250З, jlаl,га видачi лiцетrзiТ

l_ý р.).

ло постанови КМУ вiд 19.10.2018 р. Nl 867 Kllpo
заl,}]ерл;liснlJЯ [Iо'ltояtенНя I{po гlокладеI]Ilя спецiа;IьниХ обов'язкiВ на суб'сктiв ринк},
rlриродноi,() l a:j\' ;1_1tяt lзабе:зtlсttеннЯ :]агальIIосУсtriльtlих iHTepcciB у проuесi tРунrtuiонуваIll]я
ригiк\,rIрироjltlOIо l,a:]y)) варr,ос,гi IIpиpol]ltlo1,o газ},з 01 -пистогrала 2018 р.. ,ll,.ltя Bcix категорiir

В

зв'язку

з

зшцittоtо вiдttовiдно

тарифiв tla r,егlлов1, енергitо, if
централiзованого опалеIl}Iя i
буllитrкiв, бlод;кетних
баt,атоквартирI]их
постачання гziряr.tоТ во.Ltи lljlя lIасе,ценllrl. у,lIрави,гелiв
,vcl,aI{oB. iншlих сl,б'скtiв пiдцttрtтсr,tниl(l,коiдiя;tьtlостi. рс:riгiйних громад.
З враху,ванняNl Iljlати за l,рансrIортування приро.ilFIого газу магiстралыIими
газопроволаN,{и та ILl]ати за розпо2l{iл газу" BapTicTb lIриродного газу с,гановить 6968,2l грн. за
1 000 кl,б. N{. Iаз),(без II/lI]).8З(l1.85 l,pH. за l 000 куб. пt. газу (з rI/1B).
/{:rя насс;'tсlttlя pic,t, rзарr,ос,t i газ\ ] врtlхyt]аIlняN,{ l,раtIсr]ортування та розllодi.пr r'аЗ1'
,гtt ittttlrtx с,чб'с:rtтiв пi.itllрисll,ttlиttьttОТ l'1iЯ.llЬttОСТi
cTi'iIlotjtl,1}, 22.8 9ъ. .ц,rlrI бtоjlлtс t HclT с(lсри
]NlеtllllсliIIя Baprocr i llll,iиt}a стi.lгlоI]иl ь 1 9,35 %.
,гари(liв на ,геtlлов), енергiкl виконано вiлповiдllо до Порядку,
РозрахунltLr кориг},ваIlIlя
форr,lуваrтrrя тарифiв на теплову енергiIо, ii виробництво, транспортування та ПосТаЧаннЯ"
посJlVги з ttснтра-riзованого оtIаIенt{я i постачання гарячоi воли, затвердженого lIocTaHoBoIo
HKI)EKI] Nl ] 77 вiд 24.0З.201 б р.
/{iro,ri tta ,,1attrtli tlac l,ари(l)ti Ita TeILrloB\ енергiIо. il виробнrtцr,во. траFtсIlорт}'вання la
llоcTllLtillll1я бr,;ttl tlct,artOI].]lctt0 llостtlновaiп,rи HKI'IlKI1 в наступних розмiрах:
спtl;ttltlза.Iitз. lti,,lttptt(]\,Iclt]o з,,1ilicttl.tJtcl розрах\,I{ки корегування
,гptlllclIOpT) t]alIlliя TLi tlOcTilLII1IlHя. IlосjI),ги з
tзиробнtлtц,I tзо.

}lrrpTicTb l ['Ka;I TcIr.tIoBoi ellepl,iTo iT вrrрtlбнrrц,гвоо -I,рirнспортуваIrня та

l.
IIосl-ilчilIl
N9

40j

-

Il

я:

_ 11l7.98

грrl/['rrал (без l1ДВ). 1З41,58 l,рн/Гrса;l (з ПДВ). постанова
вiд 1;1.06.2018 р.. яка набрала чиrtност,i з 01.11.2018 р.;
Бro;litteTtti ),сl,iiнови 1640.б9 гргI/I'кап (без IlДВ). 1968,8З грн/ГКа.lt (З П/lR).

tlасе.пенltя

р.. яка набра,ltlt чtlttrtос,гi з lб сергrня 2018 Р,;
Itrtlli спtl;t<ltва,лi 1(lЗ4.1 (l l,prr/I-Ka,r (бсз I UlR). l9б0.99 грн/ГКа:r (З П/ll]).
,з 16 ссрrlня 2018
ll()с]аIJоваJrГч 40-1 Bi;r 1-1.06.2018 р.. яка ttабра.lrа чlлгtносгi
р.;
_
Релiгiйнi грOмади ]] 1 "52 грн/I'ксt t (без ГI/1В), 925.82 l'рн/Гкzur (з Пlll]).
посганова N!, 404 вiл 14.06.2018 р.. яка набра:Iа чинностi з 1б серпня 2018 р.
Послуги з централiзованого опалення i постачання гарячоiводи
2
Населення - BapTicTb опалення для будинкiв з приладами облiку тепловоТ енергiТ
1 125.76 грнiГкал (без ПДВ). 1350,91 грн/Гкал (з ПЩВ), постановаJ\Ь405 вiд 14.0б,2018 р., яКа
tlабра,tа чинностi з l 1 жовтня 2018 р.;
,гепловоТ
вар гiс гь оIIаjlс}]ня дJlrl бу,лиrrкiв без ttрила;tiв облirtу
I lасс;tсtlltя сlrергii - j7.20 ]-pII/Kt].\1. (бсз I IllB). 1,1.64 l,рtl/кtз.ьt. 1з lIJII]). llocTaнoBa М 405 вiл 14.06.2018 р..
якir ttабра';rа чиlttlос,гi з i l rковтня 2018 р.:

IIoc,IallloBa }l,,-+04 Bi,,r 1-1,06.2018

-

lacc,rletlIIя - гарr]Ilе водоIIосlаlLIання з руLuникосуILIи,rlьниками 82,10 грн/кчб.r.л. (з
IUlB). I,аряче вOлоIlос,гачання без руtшtlикосчши",Il,tlикiв 16л24 грн/куб,м. (з ГIl]В) - 405 Bi:t
,з l1 ittовl,ttя 201tl
1-1.06.2018 р." яка ttабра:lа.lиItttос,гi
р.;
_
Бro;liKeтHi ) с-l анови гаряче водопостачання 106,08 грн/куб.м. (З П/(}r).
tlocTitlIo}]aNl407 rliд 1r1,06.20l8 р.. яка набрала.tигtttосt,i з 16 серпrlя 2018 р.;
_
постанОВа
IHtIIi сltt-l;ltиtза.ti гаряче водопостаLIаlIItrl 105.70 грrr/куб.м. (з ПlIR),
N9 407 Bi:r 14.06.20l8 р.. яка набра:Iа lIиIIIIoc,l,i з 16 серп}tя 2018 р.;
i]о.ilоIIосl,аtIанLtя бсз
Уrrрави,ге:ti бat,a,t,tlttBap I l{pItl.tx бу;tиlrкiв -- I,арrlче
руl]]никосуtIlи.;lьгtикitl 75,j5 грrr/ку,б.пr. (з Il/lB). lIoc IaнoBa ЛГ9 406 Bi:r lz1.06.201 8 р.. яка
ttабра,па ,tl,tttttocTi з 01.1 1.2018 р.

-

I

Розрахунковi вцкоригованi тарифи становлять:

1. BapTicTb 1 Гкал

постачання:
_ Населення
становить 28,З

-

:з]\,{еtiIIIе}l

-

тепловоТ енергii'о

ii

виробництво, транспортування та

14З4,68 грн/Гкал (без ПДВ), |721,62 грн/Гкал, (з ПДВ), - picT тарифу

Yо;

-

Бкl..Irltс,гtti 1,стаttоtзи

1434.68 грн/Гкал (без П/]В), 1]21,62 грн/Г'кал, (з ПДВ),

-

I Irr l,ари(l1, cTaI IOt]Lt гь 12.56 %:

-

1431.68 грrr/Гка:r (без П/lВ), 1721,62 грн/Гкал, (з ПДВ). 12.2]
%:
тари(lr,
с,гаl
tовI{,гь
зN,lенuIсlI
i,+З.1.68 грн/l'ка,r (бсз ПлВ), 1]21.62 грн/l'кал, (з П/{В), - рiсг
- Pe:til,iйlli гроrtа,lци
,гариф1, с,гаlIо]]ить tt5.96 %.

-

Irrrшi сttсllttивачi
l

Irt

-

2.
-

lIос;rуги з ltентралiзованого опалеIIIIrl i постачаllllя гаряLIоi водлt:
tIace_rlctlIlrt - BitpTicTl, оIlалення jt,,tя б\,динкiв з llриладамrr облiкутепловоi

eHepгiT

- l142.-+85 tprr/I'Ka.ll. (без lIl{I])л l7З0.98 t,рн/Гкшr. (з Il/]B):
^
FIасс,IсtIllя - Blip,гic l t, ()t]a,rlclIIIrI j(-rlя буди}rкiв бсз rtрилалiв об;riку гепловоТ еrlергii
11.61 t,рttittlз.пt. (бсз IIДВ), .57.20 грн/кв.пt. (з I1ДВ);
_
НасеjlеItllя - гаряче l]o/lollocTallallltя з рушникосуIпильниками 103,39 грн/куб.шr.
(з П/(В). I,аряLIе волоlIостаLIання бсз руrпникосуtпи,цьникiв 95.8б грн/куб,м. (з ПДВ);
Бrод>ttетнi yстанови -,I,аряче волоtlостачання 96,01 грн/куб,м, (з ПДIВ);
IlIttti сttо;ItIлвачi гаряче I}о,l16по.ruчанIIя 96,28 грн/куб.м. (з tIl{B):
гаряче воJ(оIlостачанIjя без
YllpaBtl l c:ti баl,а,t oKBaipTиpIlllx б1,.лиrlкiв j
(
р\, ltl tt lt кос\ l l li l t,l t lt tti ll 9,1.90 r,рtti кr"б. rl. з I I/lr] ).
Зr.lilrа po,]pax}/IlKolj1.1x тарl.]фirз rla I]осJIvги з llеIIтралiзованоl,о опапення i постачання
гарячоТ во,I{и в порilзгlяlнtli з розпriрilь,t дiIо.tих тарифiв наступна:
IIасс.,lеtlltя - ва1-1 гiсr,ь огItlJIеIIttя д"пя будинrtiв з ttриладами об;riку тепловоТ стlергiТ
- picT на 28.1 %;
IIace,ileHIIrI - BapTicтb опале}lIIя дt-ця будинкiв без прилалiв облiку теtlловоi енергiТ
picT на 28.1 %:
I{accjlcIIiIr{ - гilрячс во.rlоI]ос,l,ачанiIя з рVIIIIIик()суttlиJIьIIиками - picT на 25.9З %.
ОА;
l,ilрячс l]o,]tolIocl,iltILllIlIrl бс,l pl,trttrиKocl,tIlt.t.llt,ttllKiB - pic г tlli 25-7З
_
Бro,,lilic. l ili } с latloB]I t,аряче ]]оjtоllос,гаLIаIIIlrI - з},{еtlLlIсttrIя тариtРу сr'анови'гь 9.5
I

о/
.
/(|-

-

- tаряче водоlIостачання - зN{енtuенrrя тарифу становить 8,9 %:
булинкiв - picT на послугу з пос,гачання гарячоТ
багатоквартирних
Управителi
води без руtпtlикосу,lllиJlьникiв с,гановить 25.95 0% до розмiру лilочого тарифу.
t

IHIIli спохtивачi

Ia

злl

irtv

r

арlrt|lirз l1a ,l,cIIjIol]\, cttcpl,itcl ,ц-ця

KoptlI,),I]i.llIllя нас г} IIItих с,гirгеil l]иl рат:

1.

Сгаг,r,я ви,грат Klla.ltltBtll,

виробниllтво тепловоi енерr,iТ

Bcix категорiй споlкивачiв

вIlJlиI]у,iIо

- l] часгиtli tлtittи rlapTocTi I1lt'lивit IIриродногО га:]у

на

ко,геJIьняN{LI.

до IIос],анови KN,IY BapTicTb газу з врахуваIILIям плати
за транспорт),ваIrня lIриродного газу магiстраllьними газоIlроводами та IIлати за розllодi:r газу.
}1к бу_псl вкtlзаll{о l]иIrlе. Bi,,ttIoBiдHc)

с.Гill'Оl]t.l'I.],

(l 9(18.2l г.рrr. за 1000 к},б. Nt. газ!,(без пl1I])^8 з61.85 грlr. за 1000 куб. м, газу (з

tUU]).

,га

траI]сIIортування
розподlJIу газу
/{,,tя ttltcc:terlttя pic,t, tзapTocI,i гi1:]у з врахувtlнIIяN,l
,га
iHtttl.tx суб'скr,iв tIiдтtрисмНицькоi дiяльносr,i
cT.aliol]l{,l-b 22.8 ')/o.:t''i, бtолrttе,гttоТ сtРсри
,]\,lelJlIIellllя вар,гtlс гi lIa,,jlI,iBa с,l,LilIоtjи,гL 19. j5 %l,
2. Сгаг.гя вLlгра.г кСобiвартiсть,геlt:tовоТ епергiТ R-rtасIlих TEIJ, кгУ>> - змiна тарифiв на
BapтocTi
l.eIL.IoBclT errcpriT J1.1tя Bcix кагеt'tlрil'1 споlкива,tiв (rз зts'я:]ку :з зпliноtо

вrtробниllТI]о
ttа:tива) l] нtlс,г},lIti}lх рtlзпtiраrх:
- tзtiробlItrtl1,I]о ,I,ег1,Il()воТ errepгii 1,1-]Ll - 1|02,12 грн/I'кал (без lll{B);
- вl,tробttиIl,гt]о ,геI1.1t()воi cIrcpгiT KI-Y 1222.25 T,plt/I'KaJt (без l]Д В).
lta виробництво теrrловот енергii TELI
/l.irя IlассjlсIIIlя.збi;tr,ttlеtrttя рtl,зьriр\ тарифу
оh"д,пя бlолrкетrrоТ сфери -- збi:rьшсння ,тарифу, rla
с.гаIlовиl.ь 19.rl -ulo. rro I{l'Y ll,," ,,,,..r,еllня 1L).7
оh,
виробницт,во 1,еп_цовоi errepгiT KI'Y на 16,7
тариф5, tla виробництво
lIля бкlдлtетltоi сфери. itllпtrx споrttива.tiв зN,{енLtIе}rня розмiру
тарифу на
гспловоТ енергiТ'I'l--.I| .],,,,-u"ru 11,з %. дjtя ittlших сгtоiкивачiв зменlIIеIrllя розмiру
,геI]"rtов(li'crrepl iT кт-у
1з.0 %,
tзиробttttlt,tR()
Yltotзttt1-1trlc,гiiirri IJигрitlLl пrl'l-[:.l l,ra ItI'У,за;tиltlи,ltись бсз зь,tirI.
теп.rrовоТ енергiТ TLlIJ l,a КГУ пiдJrягас
flt1.Iаtttоtзil lJ розрах\,lrок гарифiв tta влtробництво
часy п,{i)t дIаl,ою проведенItя
вк,,IIоt{сIlrlЯ г]rI,1,1lal Ilil поliРtj,rтrt t],l pil,l . яtкi в1.1ttиttають зil перiол
jtarolO I]t]едеIItilt в ilitc-l тарифiв д,tя категорii споrкиlза,tiв
рсlз1-1ах1,1lкill тари(liв ,,r,,.ti*,),ui',itOIO
(Ilacejlct{l]r,u.-,,,,,,.,,,, бrrlit;,rtсггiоi сфсри в ,tастиtti вtлробtlицтвtl теIl.,IовоТ еНеРГiТ КГУ. ВИТРаТИ На
l,ElI- 2921,21
ilокрип-я}],lраl-гзil.r'исl,оlIАД. I'P!;1elIb2018p."cTt1I]OI]JIяI,L: IiI-y 625.344тис.грtI..
,гарифiв tta вt,tробниlIтtsо теп,цовоТ еrlергii TEl\ та кгу,
гис. грl1,. lllo llpLl:]RojIИT'b.|1o :збiльtrlеtlгtя

].

С' l аr,тя Rt,l t ptl,I

KФittltttcclBi

tзи t pal,tl>>

,]
тарrrфiв за
lli.tItlllrt ьrс.гt]() IlpOIJcjtLl tзi.,1крtt гi обгоtзсlрсtlttя пи,гаIIня l(орегу}]аlIltя ,,-(itочtlх
2018
)liовl,ня
29
р. IIpoToKc1,]l
стifl.геlо Bl..llptl1 <<(DittatlctlBi вttгра,lлt,>, яrti вiдб1,:1I.1ся lla ltiдпрrtсп,tствi
,га:]аяl]I] tl1o/Io корсгуl]аItrlя r,арифiв надаtli до IIKPEKII,
вi.l1t риr:их обговсlреttL
lзiдltовiдгtсl до графiку
I] розраху,I{ок тарифilз б,ч;rо BK,цI9LISHo фirrансовi t]итрilти
,гепJIоtlостачаIIня
в м. Кам'янцi,I,а
пoBepI]clIilrl Kpelll{Ty на рекоtlстру,кuiю систеN,II,I
(liltансyвагItIя
,]t1 pax},TloK Koшl,t,itз Свiтсltзого баrrку в IIаступних ро:змiрах:
IIодi.ltьсьttоNl\,
- Btllrtlбlttlli'|,L}O l сIi,llоlзili gHL:pt'iT 4 998.з тис, I,pIr,
ТаРИСРiВ
[} tpattcllt)l]l,\I]tlItlli lеtt.ltоIзtli elrepl-iT tliдtltlBi.,ltIo ло роЗмiРУ ВИТРаТ В ДliЮЧИХ
(littаttссltзi t]tl lpil l и с,гtliI()I],lя,IL _ tl90.28 гllс, ],l]IL

,+.

рitг кL]ltсски tla pcl,yjltOBLlilllя>>
tsнесI(lв Iia регуJlювання,
[}i;tгrоrзiдrrt) ,,1о iЗакrltlr iIlоря;lli),розрilх},rIку,га вс,гаIlовлеIlня
суб'СК'rИ I'ОСПОДаРЮВil]lllЯ, L[lO
заl,всрi{)Iiеного пocTtliloвoк) I{KpF.KtI вiд 06.04,2017 р. N9 491.
,га
ко\,tуIIа-цьних посJIуг- спJ]ачують внески Ht1
jlilt:lbtlicr ь t c(-)clrax l,r{сргетики
(_',г;tгтя

l]I,1

l

,,pouu-,r,,ro

BttecttiB с,l,allIоI]итL 0.065 % вiл tIис,го],о
р",.1,r,,по,,*'ttя. lI:ltitlot}a сгаI]к|l
I} 1ltl зрахr l r Kr r ариtРiв t]Itcc |iи tIa pel,\.] IIOI]aH IIri скJlадаlоl,ь:

ilохолу з теплоtiос,гачання,

- ttltpoбtttltI,1B() l,сlI-1()rзоТ errcpгiT 17,+.,+З Tllc, I,plLl
- грitнсllорl,\,l]LlitIIя теttловоТ errcpl,iT - q,16,гl]с, грIL:
,l,ис, грн,
- постачаttItя TelIJol]oT erlepr"iТ 0.23
*5. (

]т,аr,тяr ви гра,l кl3rr,гра,ги IJa

покриття втрат)),

п,tilti датоIо проведеIIня
[}rt:tltl.tellcl o,i-,p"r,, ttiдltриr:лtс.гва. якi RиIIикаIо,Iь за перiол час_у
Iil]c.I{eIlIlя в,цiю гарrlфiв в частинi налаIlня посjI),l,з
рtlзрахуtlкiri гарt,l(litз la o.,,кYl]aIlOlO,rla,гOIсl
сriохtl,tвачiв (lIаселеIIня) l]
tlcl; гра:ti.зtlltittlоl() l,ctl,iI()tl()c,illIlilIl}lя lIace-]lcllIlI(l. /{lIя rсатегорiй
грудеrlь 2018
Iарlr(lirЗ гiLl lclIjlol]\,ettcpгiltl в1.1траги lIa tI()кРитIя втраТ за JIистоIIад,

po,p.*o,,,urrx
'a.,u,,,r,r,,r,o
,заt,а_rlьlti ljиl,рllгИ lIa покри,гl,Я втра1' лля населення -l2 б8i+.71-1 гllс. t,ptt..
р..
15 27З.:l92- T},Ic. l,pll.
6. С г;ггiя I]итрат <Розрах;-гtковий гiрибуток>
тарифiв HtI теItлоt]1 енсргilо. уникнення соцlzulьноl
/\:tяt забезtlечсt]itrl слиIlого розпriр1,
та iнrпих
IIarlpr,lи" tз tари(lах tta tзtlробниI1,I t]{-) reri,,loBoT еrrсрr,ii,,tjlя Ilотреб бtоjlлtетtlих установ
Заl'аЛЬНа
ГРIl,
IИС,
З 624.04
cll.'lltit.tlltt,til].jlo.rlalIi()I]o ]|tIi]ltl;tcIl() рO,jрах\,tttttltзttй lrрибу"ГtlК В РtlЗПliРi
j
тспJIовоТ енергiТ стаI{оI]ить б55,99 тис,
c1,1,ta гtllиб\,|-Ii\ ll р()зрах},,,,", ,,"p,.,,|liB rra виробнt,lltтво

якi l1,rIаIlчсться вrIкор}lс.га-t.и tJil р()звиток виробництва
корег\,ваI I llя i Hl}ecTtl I ti йrrоi l l por.paN,J t,I.
l,prI..

та вiдзвiтувати НКРЕКП шляхом

IJiдrlовiдно .lto вi;lкориr,ованоТ BapTclcTi ,гепловоi
енергiТ, iT виробниц,гва, траrIспортування
та .Iос,I,ачаFIня в розрiзi категорiй споlltивачiв. пiдприсN{ство
здtiйснило коригування тарифiв r;a
llослугИ з LIеI'т,ра-rriзоваrtого опа,цен}IЯ ,I,a I,арячоI,о
волоIlостачання Д"lIя lзсiх KaTet орiй
сlltllttиlзal,tilз.
IJ ltclc:tYt'ax'З ltcltt'lla-'ti]()ljat].,Io опа,пеtlIIя i ttосl,ачання
гаряr.лот водlи корегусться вар.гiсть
гсг1,1сlвоI еrtергii" як|t вl{'раLItlс,l,Lся jI,'Iя
наланtIя IIос-r]}/г,з ltе}rТ.ра,цiзсlвittlого опацення
i
I[()стачаliIIя гаря,,ttli' lзоjlи lзiJlповi.llttсl
lцо t]иJ]lевказаного розмiру, .,.u oup|ia,.b води, ttеобхiдttоТ
лля
НаЛаНIIЯ ГlОСjIУI':З I1СНТРаПiЗОВаНОГО ГIОСтаЧання
гарячоТводи в
8,79 грн/куб.м.

вiлповil-tно ло постаIIови

t{КРЕКП ЛЪ 1575 вiд 28^,12.2О\7 р.
гIро розмriри вiдкоригоt]аних тарифiв на послуги

постачанНя гаря.tоi во;tи булО вказанО виlце В
доповiдi.
|'r"rrя

ILА, ЗaltptlllotTl,t]ilB

J{O Р()зI,.]Iя,ll\ че,l

вер lO].o гIиl.|1нIlя.

ухвАлили
розгляду четвертого

Il

з

II

(без

ir:tul

централiзованого опалення

я.

виtlерIlаниN.,I .га перейти ло

:

Jail - ]0

<<IIроти> <<У

(.)

грипtаtисl,>i - 0

;l. Че,гверте ItIIl-ilIIIlя поря/цliv
денtlоt.tr
C,lI }'XA"rI И:

['oplш},rloBa I"l' перIIIоI,() засI,},tIниlса пriськоГо
го"IIов[I. ГIовiдоплиВ, що ltiдсТаВОtо
,ц..,tя
lIрове,liеt]Ilя вiдкри,гИх c,,IуxaНb с IIосI,анOВа [,IKPEKll
Na 866 вiд З0.0б.2017р. кПро затвеР.zl}КеНrJЯ
Порялк1 l]роt]сдсIIIIяI вiltкри,гсlt,о обговоренtlя ItpoeKTiB
pirrrcHb Нацiоtlальноi KoпliciT, lцо
з:(iЙсtrlоС /rцepiкar]I{c рсI,\,,lIIоI]zllIня r ctPepax c}IepI-cT}unu
тu коi\{\,-на-[ьt{их посjl),гll. Закотt УкраТrти
кIIро

lIосjIVги)) Л9 1875-IV вiд 24.0j.200r+
р.. Закоtl YKpaTlill Kl lpo
вi,ц 02.06.2005 р"
I [аtt),]tсlсиtз, l]1O
ро:}I-,цrlд пи,i,аIlня корегування гарисРiв Irа ,геплову енергiю, ii виробниц.гво.
IРаНСПОРI}t]tllIIlЯ га II()с,I,ачан}Iя. посjIуги
з цен,грапi:зованого опалсння i-пос.гачuuп" ,up"uoT
Во:lи jl,ii,t Ilace_rlct{llя. )1IIравите-llitз бirt-а,гt)кваргирrrих бу;llиllliiв.
бiоджеr.них установ. itlпtих
сl б'ск,гiв ttiдttрисr,rницькоl' лiяльнос.t.i"
гроNlад зу]\1овлено зплiною BapTocTi
р.,ii.iй"п"
ПРИРОi{НОГО ГаЗ}'Вi;tПОВi;tНО ДО Лос,г:1lI(lви
Кабiнету MirlicTpiB укратлlи вiд l9.]0.2018 p..,lrll 8б7
кПро :заr,веР:](ЖеFIНя Г_[о.,tо;ttеltня пр() поI(JIа,це[lня слецiа;riних
оъов'язtсiв на суб.сктiв ри}ll(у
l1риро/Iного l,аз}, д,-tя :забезпеченI{я загаJьносусttiльних
iHTepeciB У процесi функrliонуЪання
ринli} Ilриро.цноI.о t-ilзV)).
[JBa;ttltc' IIIO розрах),llки кориl-l.,i]ili{IlЯ тарифiв
на тепJlову снерt,iю, пос-rI,.,ги з
цен,гра-пiзсlI]аIIоI,о оп.'.IснJIя iпtlст,ачаrIня г.арячот
води виконано вiдповiдIlо до Поря;tку
(lормr,вtrttlrЯ гарlr(lir] Iiil ,l,ellJIOB}, еIIсрI,iЮ. rlj
виробtlиltr,во. ,гранспорТуI]ання ,га постаLIанl{я,
ll()C.l\ l'И -a ltСl{lPil,Ii'tr'BlttItlt() оIlа.tсttllя i ll()сгачаIIltя
гаря,tоi.
во,lи. JЦtuvР.{/r\wtlvlU
,u,uaр.,rоalIого rru\-lcltlul
l'-' --- "t'/+'ll
lIoc.. aIIOltuIo
IIKPEKIt N] j77 вiд ]:}.03"20lб
р,
'Гакотt
зазIIаlIив, tlto зпliltа гариt]]iв на l,еплов\,енерr,irо
с обгрчнтI)ваIIоIо та такою. tl{.
tIiлляrгас lIодаIIнIо на розгjIял FiKPEKI l.
жI]1,"цоl]о-l(оп,t1,Iiа-чьгli

тсII-i]оI]осl,ачаilt{я) JY,'

i

I,рсгС пиlаIlt{я IIоряl]{I(у денного виllерпаним
та перейти

: визIttll,и l,рстс IIиl,а}lt{я llорrIдк},
дснilого

иl,аL{

r'оJIоСУI]АJIИ
i<

l}1,1,]IIaTl,i

розмiрi

26]З-IV

['r,;rя ILА, ЗаlIрсlгtсlIIуI]аl] ljl,]зiJаl,и четверте пи,гаiIня
порrlдку денl{ого вичерпаним
llepeiiltl .,(о ptl]I,"rlrI.iv ILI гоI.() tILl.I.а}IItя.

.га

ухвлJIИJItI :

}]и:]llа-ги Ltc,l-BepTe пt,tT]|1lltt,l

ilоряjtку

llet{HoI,()

вичерпаним та перейти до

розг-]rlду lI'ятоI,о пиl,аl,ня,

t'оЛоСУl}АJtИ

:

- 20
кIIро,ги> - 0

<<Заil

кУ,грt,tr,tа.ltись>l - 0

5.

lI'яr,е питанIIя порядку деIIного

СJIУХАJIИ

:

,Ia зауl]ажснь з приводу
тrропозиuiЙ
t.у,ilя II.Л. l]аIlltгаtl 11po litl]lхолiltеI]Ilя IltlcbN{oBиx
-гранспортуваIIня та посl,ачан}Iя,
-rарrлфil] Ilil l,eIIilol]\, еIlерI,iю. il виробltиtl,t,во,
порa,,у,,,,,,,rяl
i посгачання гарячоТ води дJIя населення, управи,ге:liв
lIосjlYI.И :з tlcrITpa:ti:]oBaнol,o опаленнЯ
iншrих суб'сктiв пiдприсмницькоi дiяльносr,i,
багатоквар,гир}{их буltинкiв" бюджет.них Yс.гаI{ов.
рсл iгiй гrи х гро\1 iliI.

l t

i,,1l

t

прс,lttсl:зицiй та зауважеrIь }Ia адресУ
[.o:l;leBcbtctl1-o I,].M. lIоtзijlоплив. lll0 пLlcbNIoB1,1x
t]al е н a.llxO,] l}] j (),
р tl с цt c,l,
I

['),.,rя

I

1

виl{ерIIаним та
II.л. Запроltоtiував I]изнаl,и tl'яте Ilи,г|lltня поряllку денtIого

ltерейт и

до розг,чя,ll}, шостоГо l1итанн,l,
вичерпаниNI
визIIа,Iи ll'яl,е питанI{я порядку денного
lIитанtt,I,
розI,ляl1!, IUocToI,0

},хвАJIиJIи :

I'ОJIОС}'l}д-ЦИ

та перейти

Jto

:

кЗа> - 20

кIlроти> - 0

кУr,рип,lаллlсь> - 0

jlеIIItого
6. IIloc ге I|1,I,1,alIILl ll0р,lдttу

(.l}'X.\. tII

:

i заувахtень з IIриВоду корегуванIIя
I'уlrя II.л. Заrrrr,гав про ttаяlвttiсть усних пропозицiй
та постачання, послуги
тарифiв no т.nnou.r, енсргiкl. .iТ виробницт"о,_,l|_1]1:,ортування
для 1{асеJIенл{я, управи,гслil
()IIалеtIнrI i ItостачаtlнЯ гарятчоТ води
централiзОваIlоl,О

пiдtlриспlllицьtсоi дiя,;lьносr,i

чс,гаllов. iнlших суб'ск,гiв
багатоtttзар.гl.iрнrlх буlлtrtкiв. бюд(хtе.гних
якi бу,tИ ПО;]l&IIi
про ltаявгtiс,гь I]ись\,IОrr"* r,роп,rзицiЙ iзауважеНь"
рс:tit.iйlrиХ lPO\,lait. tl ltl*o)It
Bi, tKprr l t)\l\ с. l\ xltttlIi.

i за1,1зажень пiд
Повiлош,tив. що lIисьмових пропозишiй
б,ч,ltсl"
IIроведснt{я вiltкри,гих cjl)lxaHb Ilo,rlaнo не
l'tljllreBcbKtl1,o Е.м.

порядку дснного

Н

IIа

виLIерIIаIiи\,{,

lЗаtIроttоllуваlз l]изtIагl] lIlос,ге lI}ITaHIl,t
.,u,,un,u. ri1o вi:rбу,:rися i rtiдлягак)l,Ь закри,гтlо, llpoTo*ojl вiдкритих с,чуха'
rзiлкри,тr,i с.]l,чха}IнЯ
,га надiс:tати
НКРF,КI I,
пiдгrрисмсl,ва
оIlриjIк).,1IlИ гll tlti otPiItiliHtlпl._r' всб-сайii

['r,",tя ll.л.

"ro

}'ХВАlilИJlИ:Виl]ItLl'IИLIIОсТеГlИ].ill{НяtIОряДк,чДенllОГоВИЧерllНИNl.авi:rrtри
i ltiдлягаю,гь закриттlо, Про,гокол lзiдкритих слухаi
та надiслати разоN,{ iз заявами I
оприлюдIIити I]a офiltiйном.ч веб-сайтi ltiitприсп,tства

обl,оtзоренгtя такиN,Iи, U[0 вilrбу:tися

,граIrспортування та постаLIання,

кор}tгува}]tIя тарифil] IIа тсплоtsу енергirо" i] виробництво.
,га гаряLlого tsодопостачаtlня до I{KPF]KIl.
nu..,,yr" з rtсн1ралiзоRаtiого опаленI{я

ГОЛОСУВАЛИ
I

:

<За> - 20

кПроти> - 0
<Утримались> - 0

Голова вiдкритих слухань

Гуль П.А.

Секретар вiдкритих слухань

Годлевський Е.М.

IIерший
заступник мiського голови

Горшу

мlки

та

ри MicTa
коi мiсьltоi
e5g

9з

рська М.[.

ао1

к Kall llltell
УДКС УкраТни Хмель
[Ia.la.цbHrt

fIогоджено:

мiський голо

о

tr
W

Попова

н.м.

Сiмашкевич М.€.

