
Додаток 4
до Порядку проведення відкритого 
обговорення проектів рішень Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг

ПРОТОКОЛ
відкритого обговорення щодо коригування тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії
КПТМ «Криворіжтепломережа»

(назва проекту рішення)

19.10.2020_____________________ Кривий Ріг, пров. Дежньова,9
(дата проведення) (місце проведення заходу)

Запрошені:

представники органів місцевого самоврядування:

Олександр Катриченко -  заступник міського голови виконавчого комітету 
Криворізької міської ради.

Ганна Зубенко, начальник відділу з питань тарифів на послуги та моніторингу 
розрахунків за енергоносії управління економіки виконавчого комітету 
Криворізької міської ради.

Присутні:
від КПТМ «Криворіжтепломережа»:
Головуюча -  начальник планово-економічного відділу - Наталя Копілевич;
економіст 1 категорії планово-економічного відділу -  Жанна Плескач -  секретар;
директор -  Сергій Мітін;
головний бухгалтер -  Олена Какуша;
заступник директора по теплозбуту -  Леонід Бобро;
начальник відділу обліку енергоносіїв енергослужби - Тетяна Лазарєва;
начальник виробничо-технічного відділу -  Валентина Кузьменко;
члени профспілкової організації.
Всього присутніх в кількості 28 (двадцять вісім) осіб.

Інші заінтересовані особи не подавали заявки на участь у відкритому обговоренні.

Порядок денний:

1. Ознайомлення всіх присутніх з вимогами постанови НКРЕКП України від 30.06.2017р. 
№ 866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів 
рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг» (далі Постанова 866).



2. Інформація щодо коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії
КПТМ «Криворіжтепломережа».

3. Обговорення щодо коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії
КПТМ «Криворіжтепломережа».

4. Прийняття рішення про результати відкритого обговорення щодо коригування 
тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послугу 
з постачання теплової енергії КПТМ «Криворіжтепломережа».

По питанню першому порядку денного слухали:

- Директора КПТМ «Криворіжтепломережа» Сергія Мітіна, який оголосив порядок 
денний відкритого обговорення та проінформував, що відповідно до п.2.1 Постанови 
866 до винесення питання щодо встановлення цін (тарифів)/змін до них, 
схвалення/затвердження інвестиційних програм/інвестиційної складової/планів 
розвитку/змін до них на відкрите обговорення НКРЕКП ліцензіат має провести 
відкрите обговорення (відкрите слухання) на місцях питання щодо необхідності 
встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження інвестиційної 
програми/інвестиційної складової/плану розвитку/змін до них із залученням місцевих 
органів виконавчої влади та/або органів місцевого самоврядування. 06.10.2020 року 
було розміщено повідомлення на офіційному сайті КПТМ «Криворіжтепломережа» 
щодо проведення 19.10.2020 р. о 15-й годині відкритого обговорення питань щодо 
необхідності коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії у приміщенні 
актового залу КПТМ «Криворіжтепломережа» за адресою м. Кривий Ріг, 
пров. Дежньова, 9, а також запропоновано у період з 06 жовтня по 
18 жовтня 2020 р. подавати зауваження та пропозиції стосовно розміщеного на сайті 
проекту коригування тарифів в електронному вигляді або поштою.

Також проінформував присутніх про відсутність зауважень та пропозицій щодо 
оприлюднених матеріалів від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, які 
приймалися у період з 06 жовтня по 18 жовтня 2020 року у письмовому та/або 
електронному вигляді на адресу КПТМ «Криворіжтепломережа».

Вирішили:
Прийняти до уваги вимоги Постанови 866 державного регулятора НКРЕКП.

По питанню другому порядку денного слухали: 

Начальника планово-економічного відділу Наталю Копілевич, яка
проінформувала щодо нормативно-правових актів, які регулюють порядок 
коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 
постачання та послугу з постачання теплової енергії. Зокрема ознайомила з вимогами 
Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 
постачання, затвердженого постановою НКРЕКП від 25.06.2019р. №1174 із
внесеними змінами відповідно постанови НКРЕКП від 15.07.2020 року № 1395 (далі 
Постанова 1174 із змінами), Процедурою встановлення тарифів на теплову енергію, її



виробництво, транспортування, постачання, затвердженої постановою НКРЕКП 
31.03.2016р. № 528 із внесеними змінами відповідно постанови НКРЕКП від 
23.08.2019р. № 1734 (далі Постанова 528 із змінами), а також Порядку формування 
тарифів на послугу з постачання теплової енергії, затвердженого постановою 
НКРЕКП від 18.02.2020р. №416 (далі Постанова 416), Процедурою встановлення 
тарифів на послугу з постачання теплової енергії, затвердженої постановою НКРЕКП 
від 18.02.2020р. № 417 (далі Постанова 417). Та зазначила, що сьогодні на
підприємстві діють тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 
постачання та послугу з постачання теплової енергії для потреб населення, 
бюджетних установ, інших споживачів, релігійних установ, які затверджені
Постановою НКРЕКП №1672 від 09.09.2020 р..

Необхідність коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії зумовлено 
зміною ціни на природний газ, тарифів на постачання електроенергії, зміною витрат 
на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи за рахунок законодавчого росту 
мінімальної заробітної плати з 01.09.2020р..

Згідно з Постановами 1174 із змінами, 416 КПТМ «Криворіжтепломережа» 
виконала розрахунки проектних тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії за 
категоріями споживачів.

Вирішили:

Прийняти до уваги дотримання вимог Постанови 1174 із змінами, Постанови 
528 із змінами, Постанови 416, Постанови 417, державного регулятора НКРЕКП 
щодо коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 
постачання та послугу з постачання теплової енергії КПТМ «Криворіжтепломережа».

По питанню третьому порядку денного слухали:

- Начальника відділу обліку енергоносіїв енергослужби Т е т я н у  Л а за р є в у , я к а  
повідомила про встановлення нової ціни на природний газ, тарифів на постачання 
електроенергії.

1) Витрати на природний газ та інше паливо.

>  Витрати на природний газ.

Відповідно до Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів 
ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 
функціонування ринку природного газу від 19.10.2018р. № 867 ціна природного газу 
з 01 січня 2020 року визначається НАК «Нафтогаз України» щомісячно на підставі 
застосування Постанови КМУ від 24.01.2020р. №17 «Про внесення змін до 
Положення про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного 
газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 
ринку природного газу» в залежності від середньоарифметичної ціни на газ на 
нідерландському хабі ТТР з 1 по 22 число поточного місяця відповідно до 
інформації біржі Ро\¥Єгпехі/ЕЕХ.



Ціна на природний газ за категоріями споживачів, без урахування тарифів на 
послуги транспортування та розподілу природного газу, які не змінилися у порівнянні 
з діючим тарифом, наступна:

грн. за 1000 куб.м без ПДВ
Категорія споживачів Ціна на 

природний газ у 
діючих тарифах

Ціна на природний газ, 
врахована в проекті 
коригування тарифів

Відхилення,
%

Населення 3 948,00 4 318,99 + 9,40
Бюджетні установи 3 948,00 4 318,99 + 9,40

Інші споживачі 3 948,00 4 318,99 + 9,40
Релігійні організації 3 948,00 4 318,99 + 9,40

> Витрати на інше паливо.

Оскільки, у підприємства є котельня «Руднічна» за адресою вул. Яцьківа, 10а, 
яка обладнана електричними котлами, тому у розрахунках коригування тарифів на 
теплову енергію, у витратах на паливо, окрім витрат на природний газ підприємство 
врахувало витрати на інше паливо -  на електричну енергію. При цьому, при 
розрахунку вартості електроенергії (як іншого палива) по котельні «Руднична» 
враховано наступний тариф:

коп./кВт*год. без ПДВ
Назва Вартість 

електроенергії 
у діючих 
тарифах

Вартість 
електроенергії, 

врахована 
в проекті коригування 

тарифів

Відхилення,
%

II клас напруги 229,324 252,829 + 10,25

2) Витрати на електроенергію.

Згідно даних ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» у відповідності до 
пункту 9.2.1. Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених 
постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. №312 та умов комерційної пропозиції, яка 
застосовується при здійсненні розрахунків із споживачами, відбулась зміна 
середньозваженої ціни (Црдя) на електричну енергію, яка визначається з урахуванням 
оперативних даних щодо погодинних цін на ринку «на добу наперед» у місяці на дату 
формування рахунку.

коп./кВт*год. без ПДВ
Назва Вартість 

електроенергії 
у діючих 
тарифах

Вартість 
електроенергії, 

врахована 
в проекті коригування 

тарифів

Відхилення,
%

II клас напруги 230,952 254,529 + 10,21



- Начальника планово-економічного відділу Наталю Копілевич, яка зазначила 
наступне:

1) Витрати на оплату праці.

Враховуючи відповідно до статті 7 Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2020 рік» зміни прожиткового мінімуму, який складає з 01.07.2020р. -  
2.197 грн., з 01.12.2020р. -  2 270 грн., прожитковий мінімум, встановлений для 
працездатних осіб та включений до розрахунку, визначений у розмірі 2 263,92грн.. 
Статтею 8 встановлена мінімальна заробітна плата у місячному розмірі з 1 січня 
2020р. - 4 723 гривні, з 1 вересня - 5 000 гривень. Розмір середньої заробітної плати 
всього по підприємству становить 12 210,59 грн./місяць, на теплову енергію -  
12 085,08 грн./місяць.

Враховуючи вищевикладене, підприємство здійснило розрахунки коригування 
тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послугу 
з постачання теплової енергії за категоріями споживачів. Розрахунки виконані за 
цінами на енергоресурси станом на 19 жовтня 2020 року. У період між схваленням 
коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання 
та їх встановленням можуть відбутись цінові зміни на енергоносії та їх складові 
(зокрема ціни на газ, його транспортування та розподіл), що може вплинути на 
величину тарифів на послугу з постачання теплової енергії, які будуть надаватись до 
встановлення. З огляду на зазначене КПТМ «Криворіжтепломережа» просить 
НКРЕКП врахувати ці зміни при коригуванні тарифів на теплову енергію.

Розмір розрахованих підприємством тарифів на теплову енергію наступний:

Проект тарифів на теплову енергію за категоріями споживачів:

Категорія споживачів
Одиниці
виміру

Діючий 
тариф, 

без ПДВ

Проект 
тарифу, 
без ПДВ

Відхилення,
%

Населення грн/Г кал 1 408,26 1 484,06 5,38
Бюджетні установи грн/Г кал 1 224,84 1 300,92 6,21

Інші споживачі грн/Г кал 1 251,92 1 327,70 6,05
Релігійні організації грн/Г кал 1 577,59 1 653,36 4,80

Таким чином, зростання тарифів на теплову енергію для потреб населення 
становить 5,38 %, для бюджетних установ 6,21%, для потреб інших споживачів 
6,05 %, для релігійних організацій 4,80 %.

Тариф на послугу з постачання теплової енергії -  вартість надання одиниці 
послуги з постачання теплової енергії відповідної якості, що дорівнює тарифу на 
теплову енергію для споживачів відповідної категорії, який визначається як сума 
тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії з 
урахуванням податку на додану вартість.



Одиниці
виміру

Діючий тариф на послугу з 
постачання теплової енергії

Проект тарифу на послугу з 
постачання теплової енергії

Відхи
лення,

%
Категорія

споживачів
Тариф на 
теплову 
енергію 

(без 
ПДВ)

п д в
(20%)

Тариф на 
послугу 3 
постачан
ня тепло
вої енергії

Тариф на 
теплову 
енергію 

(без ПДВ)

п д в
(20%)

Тариф на 
послугу 3 
постачан
ня тепло
вої енергії

Населення грн/Г кал 1 408,26 281,65 1 689,91 1 484,06 296,81 1 780,87 5,38
Бюджетні
установи

грн/Г кал 1 224,84 244,97 1 469,81 1 300,92 260,18 1 561,10 6,21

Інші спо
живачі

грн/Г кал 1 251,92 250,38 1 502,30 1 327,70 265,54 1 593,24 6,05

Релігійні
організації

грн/Г кал 1 577,59 315,52 1 893,11 1 653,36 330,67 1 984,03 4,80

- Заступника міського голови Олександра Катриченка, що висловив позицію 
місцевих органів самоврядування щодо коригування тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії за 
категоріями споживачів:

у зв’язку зі змінами цін на складові тарифу, зокрема: ціни на газ, ціни на 
електроенергію, витрат на оплату праці, враховуючи достовірність розрахунків на 
коригування тарифів, з метою забезпечення споживачів якісними послугами з 
постачання теплової енергії, упередження погіршення фінансово-господарського стану 
підприємства в умовах зміни ціни на газ, органи місцевого самоврядування 
підтримують та вважають обов’язковим коригування тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії 
на рівні, який запропоновано КПТМ «Криворіжтепломережа», і подання 
відповідних документів до НКРЕКП для їх встановлення.

- Секретаря Жанну Плескач, яка запропонувала та надала можливість всім 
присутнім поставити доповідачам питання стосовно теми відкритого обговорення.

Питання від присутніх були відсутні за умови достатньої кількості обґрунтувань 
на паперових носіях.

Вирішили:
Прийняти до уваги всі вищезазначені обґрунтування при обговоренні щодо 

коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 
постачання та послугу з постачання теплової енергії за категоріями споживачів 
КПТМ «Криворіжтепломережа».

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Начальника планово-економічного відділу Наталю Копілевич, яка наголосила на 
необхідності коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії та 
запропонувала підтримати питання щодо коригування тарифів.



Вирішили:

1. Підтримати питання щодо коригування тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії 
КПТМ «Криворіжтепломережа».

2. Погодити прогнозований рівень тарифів та ініціювати перед НКРЕКП 
коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 
постачання та послугу з постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів.

3. Довести зміст резолюції Протоколу відкритих обговорень проект «Про 
коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 
постачання та послугу з постачання теплової енергії КПТМ «Криворіжтепломережа» 
до НКРЕКП та оприлюднити результати відкритих обговорень на офіційному 
веб-сайті КПТМ «Криворіжтепломережа».

4. Надати до НКРЕКП заяви про коригування тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії 
за категоріями споживачів «населення», «бюджетні установи», «інші споживачі», 
«релігійні організації», розрахунки тарифів за встановленими формами з 
підтвердними, обґрунтовуючими, розрахунковими матеріалами і документами, що 
використовувалися для розрахунків тарифів.

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось на засадах гласності та 
відкритості.

так

Заступник міського голови 
виконавчого комітету Криворізької міської ради 
(підпис, посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженою 
місцевих органів виконавчої н і в місцевого само
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економічного відділу 
КПТМ «Криворіжтепломережа»

Секретар -  економіст 1 категорії 
планово-економічного відділу 
КПТМ «Криворіжтепломережа»

ександр Катриченко

Сергій Мітін

Наталя Копілевич

Жанна Плескач



РЕЄСТР
учасників відкритого обговорення

№
з/п

П.І.Б. Назва організації 
(підприємства)

Посада Підпис

У

1 Олександр
Катриченко

Виконавчий комітет 
Криворізької міської ради

Заступник міського голови 
виконавчого комітету 
Криворізької міської ради у

2 Сергій Мітін КПТМ «Криворіжтепломережа» Директор

3 Г анна Зубенко Виконавчий комітет 
Криворізької міської ради

Начальник відділу 
з питань тарифів на послуги 
та моніторингу розрахунків 
за енергоносії 
управління економіки 
виконавчого комітету 
Криворізької міської ради

т
4 Леонід Бобро КПТМ «Криворіжтепломережа» Заступник директора по 

теплозбуту
5 Олена Какуша КПТМ «Криворіжтепломережа» Головний бухгалтер
6 Наталя

Копілевич
КПТМ «Криворіжтепломережа» Начальник

планово-економічного відділу
7 Тетяна

Лазарєва
КПТМ «Криворіжтепломережа» Начальник відділу обліку 

енергоресурсів /ц ій /
8 Валентина

Кузьменко
КПТМ «Криворіжтепломережа» Начальник

виробничо-технічного відділу <Щг
9 Жанна

Плескач
КПТМ «Криворіжтепломережа» Економіст 1 категорії 

планово-економічного відділу V


