
протокол

проведення вiдкритого обговорення ДП (КАЛУСЪКА ТЕЦ-НОВА) щодо
перегляду та встановлення тарифiв на вiдпуск електричноi та виробництво
тепловоi енергii для Bcix категорiй споживачiв з 01 червня 2018 року.

<07> червня 2018 р. N2

м. Калуш

Мiсце tIроведення вiдкритого обговорення: Iвано-Франкiвська область, м. Калуrrr, вул. IBaHa
Франка, l, у примiщеннi за_пи засiдань Калуськоi MicbKoi ради.

ПРИСУТНI:

кКал
Людмила Ярославiвtlа - в.о. зirступника директора з економiчних пи,гань ffП

l-ЕЦ-НОВА>;

Таран

Качан

iй Олексiйович - заступник директора !П кКалуська TEI_{-HOBA>;

Анатолiйович - уповноважений з антикорупцiйноТ дiяльностi !П Klla;rycbKa
тЕ

Головата IIаталiя Мrrколаiвна - провiдний eKoHoMicT планово-економiчного вiддiл), ДП
(КАЛУС ТЕЦ-НОВА>;

Касич Лi я IBaHiBHa - застуtIнItк нача]тIьника управлiння - начапьник вiддiлу соцiально-
економ1 розвитку управлiння економiчного розвитку MicTa Калуськоi MicbKoi ради;

Маць ч Iрина Степанiвна - головний eKoHoMicT комунilльного пiдприсмства
<Водотеп

CBltcTyH

Iншi заi pecoBaHi особи (7 чоловiк).

ПОРЯЩt К ЩЕННИЙ:

гор Любомирович - директор комунального пiдпри€мства KЕKocepBic>

головуючого та секретаря вiдкритого обговорення.
,ляд та встановлення тарифiв на вiдпуск електричноi та виробництво тепловоi

в зв'язку iз пiдвищеннямiT для Bcix категорiй споживачiв з 01 червня 2018 року
на вугiлля.

и учасникiв вiдкритого обговорення та прийняття рiшень за наслiдкаlчtи

ритого обговорення.

З першо питання порядку денного вiдкритого обговорення

запроп
ьцеву Людмилу Ярославiвну, в.о. заст. директора з економiчних питаI{ь. яка
Ba-rra обрати головою вiдкритого обговорення Ма,тьцеву Л.Я. , а ceкpeTilpeM -

1.

2.

сл

Головату .м.



ВИРIШИЛИ:

обрати головою вiдкритого обговорення Мшlьцеву Л.Я. , а секретарем - Головату Н.М.

З другого питання порядку денного вiдкритого обговорення

СЛУХАЛИ:

Мальцеву Людмилу Ярославiвну, в.о. заступника директора з економiчних питань,
яка ознайомила присутнiх з обставинilN,Iи щодо перегляду тарифiв на вiдпуск електричноi та
виробництво тепловоi енергii для Bcix категорiй споживачiв з 01 червня 201 8 року в зв'язку iз
пiдвищенням цiни на вугiлля з 02 квiтня 2018 року з2425 грн. до 2 5З5 грн. за тону (без П,,ЩВ

та витрат на транспортування) для генеруючих компанiй ТЕС i ТЕЦ вiдповiдно до
Протоколу наради з питань визначення граничноi цiни на вугiльну продукцiю вiд
30.03.2018р. MiHicTepcTBa енергетики та вугiльноi промисловостi УкраiЪи. Таким чином
витрати на паливо у перiод з 0l червня по 31 грудня 2018 року зростуть на 4,З Yо для
вiдпуску електричноТ енергii та на 4,I О/о для виробництва тепловоi енергiТ. Враховуючи те,

що пztливна скJIадова у загальних витратах структури тарифiв складае майже 85Оlо, picT цiни
вугiлля призведе до зростання тарифiв на вiдпуск електричноi енергii та виробництво
тепловоi енергiТ для потреб населення, бюджетних установ i органiзацiй та iнших споживачiв
наступним чином:

Категорiя

без П,ЩВ

liючi Встановлюються Вiдхилення
з 01.0б.2018р.

Вiдпуск електричноi енергiТ, коп./кВт*год
Виробництво тепловоi енергii, грн.Лкал:
- населення
- бюдже,гнiорганiзацiТ
- iншi сrrоживачi

223,26

б09,05
629,22

б45,95

230,92

б3l,б4
651,79
бб8,81

3"/о

4о^

4о/о

4о/о

З метою компенсування додаткових вищенаведених витрат на закупiвлю вугiлля .ЩП
(КАЛУСЪКА ТЕЦ-НОВА) згiдно з встilновленим законодавством Порядком, виносить
питання для обговорення на громадськi слухання.

В завершення своеТ доповiдi Мальцева Л.Я. звернулася до учасникiв обговорення з

проханням пiдтримки перегляду тарифiв на вiдпуск електричноi та виробництво тепловоI
енергiТдля Bcix категорiй споживачiв з 01 червня 2018 року.

З третього питання порядку денного вiдкритого обговорення

Пumань mа/або пропозuцiй не наdiйuло,

ВИРIШИЛИ:

1. Пiдтримати пропозицiю ДП (КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА) щодо перегля:ду та
встановлення тарифiв на вiдпуск електричноi енергii та виробництво тепловоi енергii



для Bcix категорiй споживачiв з 01 червня 2018р. з причини пiдвищення цiни на
вугiлля.

2. За результата]\,{и проведених обговорень скласти та направити до НКРЕКП протокол
на пiдтримку пропозицiй ЩП (кАЛУСъкА ТЕЦ-НоВА) щодо перегляду тарифiв з

0 1 червня 20 1 8 року на вiдпуск електричноi та виробництво тепловоi енергiТ:

Категорiя Тариф без ПЩВ

Вiдпуск електричноi енергiI, коп./кВт*год
Виробництво тепловоi енергii', грн./Гкал :

- населення
- бюджетнi органiзацiТ
- iншi

Головуючий вiдкритого обговорення

Заступник директора

уповноважений
з антlIкорупцiйноi дiяльностi

Засryпник начальника управлiння -
начальник вiддiлу соцiально-економiчного

розвитку управлiння економiчного

розвитку MicTa Калуськоi MicbKoi ради

Секретар вiдкритого обговорення

g,
i, \",.#,

щ

g

А.А. Качан

Л.I. Касич

I.C. Мацькович

I.Л. Свистун

н.М. Головата

230,92

бз1,64
б51,79
бб8,81

Л.Я. Мальцева

С.О. Таран


