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

ПРОТОКОЛ
відкритого обговорення встановлення тарифів шляхом коригування окремих 

складових структури тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 
постачання та послугу з постачання теплової енергії 

КПТМ «Криворіжтепломережа»
(назва проекту рішення)

21.12.2020 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 -  в.о. начальника планово-економічного відділу - Тетяна Домбровська; 
економіст 1 категорії планово-економічного відділу -  Лариса Браславська -  
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 встановлення тарифів шляхом коригування окремих 
складових структури тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 
постачання та послугу з постачання теплової енергії КПТМ «Криворіжтепломережа».

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

4. Прийняття рішення про результати відкритого обговорення щодо встановлення 
тарифів шляхом коригування окремих складових структури 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. 09.12.2020 року було 
розміщено повідомлення на офіційному сайті КПТМ «Криворіжтепломережа» щодо 
проведення 21.12.2020 р. о 15-й годині відкритого обговорення питань щодо 
необхідності встановлення тарифів шляхом коригування окремих складових структури 
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 09 грудня по 20 грудня 2020 р. подавати 
зауваження та пропозиції стосовно розміщеного на сайті проекту встановлення 
тарифів шляхом коригування окремих складових структури 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 09 грудня по 20 грудня 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: 

- В. о. начальника планово-економічного відділу Тетяну Домбровську, яка
проінформувала щодо нормативно-правових актів, які регулюють порядок 
встановлення тарифів шляхом коригування окремих складових структури 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 02.12.2020р. № 2305 (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 №2264 від
30.11.2020 р..

Необхідність встановлення тарифів шляхом коригування окремих складових 
структури тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання 
та послугу з постачання теплової енергії зумовлено зміною ціни на природний газ, 
тарифів на послуги з розподілу природного газу, тарифів на постачання 
електроенергії та тарифів на водопостачання і водовідведення.

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 встановлення тарифів шляхом коригування окремих складових структури 
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 Тетяну Лазарєву, яка
повідомила про встановлення нової ціни на природний газ, тарифів на послуги з 
розподілу природного газу та тарифів на водопостачання і водовідведення.

1) Витрати на природний газ.

>  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\уегпех1/ЕЕХ.



Також, зміна вартості газу зумовлена зміною тарифу на послуги з розподілу 
природного газу для операторів газорозподільної системи, які мають ліцензію на 
провадження діяльності з розподілу природного газу.

Ціна на газ за категоріями споживачів, врахована при розрахунку тарифів на 
теплову енергію, наступна:

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

природний газ у 
діючих тарифах

Ціна на природний газ 
(врахована в проекті 
тарифів) згідно 
Прейскуранту на 
природний газ із 

ресурсів 
АТ «НАК «Нафтогаз 

України»

Відхилення,
%

Населення 5 375,37 6 103,10 + 13,54
Бюджетні установи 5 375,37 6 103,10 + 13,54

Інші споживачі 5 375,37 6 103,10 + 13,54
Релігійні організації 5 375,37 6 103,10 + 13,54

Крім того, до вартості газу додаються:

- тариф на транспортування газу у розмірі 124,16 грн. за 1000 куб. м без ПДВ, який 
встановлено постановою НКРЕКП від 24.12.2019р. №3013 «Про встановлення тарифів 
для ТОВ «ОПЕРАТОР ЕТС УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного 
газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період 2020-2024 роки» у 
розмірі та є однаковим для всіх внутрішніх точок виходу з газотранспортної системи;

тариф на послуги розподілу природного газу для операторів газорозподільної системи 
згідно проектів Постанов НКРЕКП «Про встановлення тарифів на послуги розподілу 
природного газу для Операторів газорозподільних систем», винесених на схвалення 
Регулятором на відкритому засіданні, що відбулось 09.12.2020р. та оприлюднені 
на офіційному вебсайті НКРЕКП, розраховані виходячи із величини загальної 
планованої річної приєднаної потужності розподілу природного газу, в тому числі:

АТ «Оператор газорозподільної системи «Криворіжгаз» - 0,55 грн. за 1 куб. м на 
місяць (без ПДВ);

АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпропетровськгаз» - 1,27 грн. за 1 куб. м 
на місяць (без ПДВ).

>  Витрати на інше паливо.

Оскільки, у підприємства є котельня «Руднічна» за адресою вул. Яцьківа, 10а, 
яка обладнана електричними котлами, тому у розрахунках 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 252,829 284,378 + 12,48

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 (ЦРДН) на електричну енергію.

коп./кВт*год. без ПДВ
Назва Вартість 

електроенергії 
у діючих 
тарифах

Вартість 
електроенергії, 

врахована 
в проекті тарифів

Відхилення,
%

II клас напруги 254,529 293,416 + 15,28

Також змінилися тарифи на послуги з передачі електричної енергії згідно відпо
відних постанов НКРЕКП:

1) ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» (від 09.12.2020 № 2353 "Про встановлення 
тарифу на послуги з передачі електричної енергії ПРАТ "НЕК "УКРЕНЕРЕО" 
на 2021 рік");

2) АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" (від 09.12.2020 № 2361 "Про встановлення тарифів на 
послуги з розподілу електричної енергії АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ");

3) АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (від 09.12.2020 № 2364 
"Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" із застосуванням 
стимулюючого регулювання");

4) ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" (від 09.12.2020 № 2385 "Про 
встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ТОВ "ДТЕК 
ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" із застосуванням стимулюючого регулювання");

5) ПРАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (від 09.12.2020 № 2386 "Про встановлення тарифів на 
послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" із застосуванням 
стимулюючого регулювання".



3) Витрати на водопостачання та водовідведення.

Постановою НКРЕКП від 16.12.2020р. №2499 «Про внесення змін до постанови 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141 «Про встановлення тарифів на 
централізоване водопостачання та водовідведення» встановлені тарифи на 
водопостачання та водовідведення, які вступають в дію 01.01.2021 року.

Тарифи по основному постачальнику КП «Кривбасводоканал» послуги на 
водопостачання та водовідведення наступні:

Тарифи грн. за 1 куб. м 
(без ПДВ), враховані у 

діючому тарифі

Тарифи грн. за 1 куб. м 
(без ПДВ), які діють з

01.01.2021р

Відхилення,
%

Постанова № 283 від 
04.02.2020 набула 

чинності з 05.02.2020

Постанова № 2499 від 
16.12.2020 набуває 

чинності з 01.01.2020
Централізоване
водопостачання 11,10 11,22 + 1,08

Централізоване
водовідведення 9,92 6,10 -38,51

4) Витрати на покриття втрат

Враховуючи нові ціни на природний газ, КПТМ «Криворіжтепломережа» 
проведені розрахунки компенсації втрат до паливної складової у тарифі на теплову 
енергію для населення, бюджетних установ, інших споживачів та релігійних 
організацій.

Відповідно до п. 12 Постанови 1174 втрати ліцензіата, які виникають унаслідок 
встановлення цін на паливно-енергетичні ресурси в терміни, що унеможливлюють 
своєчасне їх урахування в тарифах на теплову енергію з моменту такої зміни цін на 
паливно-енергетичні ресурси та встановлення скоригованих тарифів на теплову 
енергію, розраховуються з моменту зміни цін на паливно-енергетичні ресурси.

Тому, враховуючи викладене, в структурі тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування та постачання за категоріями споживачів збільшується 
стаття «витрати на покриття втрат».

5) Витрати на внески на регулювання.

На виконання вимог закону України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» щодо 
забезпечення фінансової незалежності Регулятора, відповідно до законів України «Про 
НКРЕКП», «Про джерела фінансування органів державної влади» та постанови 
НКРЕКП від 06.04.2017 №491 «Про затвердження Порядку розрахунку та 
встановлення внесків» розрахована та затверджена планова ставка внесків на 
регулювання на 2020рік в розмірі 0,06 відсотка (постанова НКРЕКП від 22.04.2019 
№596 «Про визначення планової ставки внеску на регулювання на 2020 рік»). 
Відповідно до постанови НКРЕКП від 22.04.2020 № 866 ставка внесків на 
регулювання на 2021 рік встановлена в розмірі 0,088 відсотка, що і включено 
підприємством до розрахунку.



Враховуючи вищевикладене, підприємство здійснило розрахунки 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 21 грудня 2020 року. У разі, якщо в періоді між 
схваленням та встановленням тарифів відбудуться зміни тарифів на енергоносії, їх 
складові та інше, проектні розрахунки тарифів на теплову енергію та відповідні 
комунальні послуги можуть бути скориговані на складову таких змін. З огляду на 
зазначене КПТМ «Криворіжтепломережа» просить врахувати ці зміни при 
встановленні тарифів.

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 1 665,35 1 874,07 12,53
Бюджетні установи грн/Г кал 1 485,10 1 694,18 14,08

Інші споживачі грн/Гкал 1 511,95 1 718,50 13,66
Релігійні організації грн/Гкал 1 837,59 2 047,38 11,42

Таким чином, зростання тарифів на теплову енергію для потреб населення 
становить 12,53 %, для бюджетних установ 14,08%, для потреб інших споживачів 
13,66%, для релігійних організацій 11,42%.

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.

Категорія
споживачів

Одиниці
виміру

Діючий тариф на послугу з 
постачання теплової енергії

Проект тарифу на послугу з 
постачання теплової енергії

Відхи
лення,

%
Тариф на 
теплову 
енергію 

(без 
ПДВ)

ПДВ
(20%)

Тариф на 
послугу 3 
постачан
ня тепло
вої енергії

Тариф на 
теплову 
енергію 

(без ПДВ)

пдв
(20%)

Тариф на 
послугу 3 
постачан
ня тепло
вої енергії

Населення грн/Г кал 1 665,35 333,07 1 998,42 1 874,07 374,81 2 248,88 12,53
Бюджетні
установи

грн/Г кал 1 485,10 297,02 1 782,12 1 694,18 338,84 2 033,02 14,08

Інші спо
живачі

грн/Г кал 1 511,95 302,39 1 814,34 1 718,50 343,70 2 062,20 13,66

Релігійні
організації

грн/Г кал 1 837,59 367,52 2 205,11 2 047,38 409,48 2 456,86 11,42

- Заступника міського голови Олександра Катриченка, що висловив позицію 
місцевих органів самоврядування щодо встановлення тарифів шляхом коригування



окремих складових структури 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, тарифів на послуги з 
розподілу природного газу, тарифів на постачання електроенергії та тарифів на 
водопостачання і водовідведення, враховуючи достовірність розрахунків на 
встановлення тарифів шляхом коригування окремих складових структури 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 встановлення тарифів шляхом коригування окремих складових 
структури 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 Ларису Браславську, 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 
встановлення тарифів шляхом коригування окремих складових структури 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:

В.о. начальника планово-економічного відділу Тетяну Домбровську, яка 
наголосила на необхідності встановлення тарифів шляхом коригування окремих 
складових структури тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 
постачання та послугу з постачання теплової енергії та запропонувала підтримати 
питання щодо встановлення тарифів шляхом коригування окремих складових 
структури тарифів.

Вирішили:

1. Підтримати питання щодо встановлення тарифів шляхом коригування 
окремих складових структури 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 
встановлення тарифів шляхом коригування окремих складових структури 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
встановлення тарифів шляхом коригування окремих складових структури 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 встановлення тарифів шляхом коригування 
окремих складових структури 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.

Еоловуюча - в. о.начальника план-
економічного відділу
КПТМ «Криворіжтепломережа» Тетяна Домбровська

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



РЕЄСТР
учасників відкритого обговорення

№
з/п

П.І.Б. Назва організації 
(підприємства)

Посада Підпис

1 Олександр
Катриченко

Виконавчий комітет 
Криворізької міської ради

Заступник міського голови 
виконавчого комітету /  
Криворізької міської ради )

2 Сергій Мітін КПТМ «Криворіжтепломережа» Директор л

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

4 Леонід Бобро КПТМ «Криворіжтепломережа» Заступник директора по 
теплозбуту ^

5 Олена Какуша КПТМ «Криворіжтепломережа» Головний бухгалтер ^ Щ /
6 Тетяна

Домбровська
КПТМ «Криворіжтепломережа» В. о. начальника 

планово-економічного відділу т ^ -

7 Тетяна
Лазарєва

КПТМ «Криворіжтепломережа» Начальник відділу обліку 
енергоресурсів у?

8 Валентина
Кузьменко

КПТМ «Криворіжтепломережа» Начальник
виробничо-технічного відділу

9 Лариса
Браславська

КПТМ «Криворіжтепломережа» Економіст 1 категорії 
планово-економічного відділу 4Р


