
ПРОТОКОЛ №3
засідання робочої групи з попереднього розгляду тарифів на теплову енергію та послуг з

централізованого опалення

м. Шепетівка 17 жовтня 2018року

Присутні: Вихівський Володимир Броніславович -  перший заступник міського голови, голова 
робочої групи;
Степанець Людмила Анатоліївна -  заступник начальника управління житлово-комунального 
господарства та з питань регулювання земельних відносин, заступник голови робочої групи; 
Костюк Надія Володимирівна -  спеціаліст І категорії управління житлово-комунального 
господарства та з питань регулювання земельних відносин, секретар робочої групи 
Члени робочої групи:
Гринь Олександр Михайлович -  начальник управління економічного розвитку;
Верхогляд Михайло Іванович -  депутат міської ради;
Цвіркун Павло Ігорович - начальник управління житлово-комунального господарства та з 
питань регулювання земельних відносин;
ІІІайнога Юрій Миколайович -  депутат міської ради.
Присутні: Пустовойт О.С. -  генеральний директор ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» з 
начальником технічного відділу, головним економістом, юристом підприємства.
Слухали: Вихівського В.Б. -  першого заступника міського голови, голову робочої групи,
який оголосив присутнім, що в складі робочої групи 8 чоловік, присутні 7 чоловік і 
запропонував розпочати роботу робочої групи.
Голосували:
"За" 7 голосів
"Проти" 0 голосів 
"Утримався" 0 голосів 
Рішення прийнято.

Порядок денний:
Розгляд поданого ТОВ "Шепетівка Енергоінвест" обґрунтування щодо необхідності 

перерахування тарифів на теплову енергію та послуг з централізованого опалення для всіх 
категорій споживачів ТОВ "Шепетівка Енергоінвест" .

Слухали: Гриня О.М., начальника управління економічного розвитку, який
повідомив членів робочої групи, що на адресу виконавчого комітету ТОВ "Шепетівка 
Енергоінвест" надало обґрунтування щодо необхідності перерахування тарифів на теплову 
енергію та послугу з централізованого опалення, до якого додало розрахункові матеріали. 

Згідно наданого обґрунтування планова собівартість теплової енергії складе:
- на послугу з централізованого опалення (з ПДВ) для абонентів житлових будинків без 

будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії -  47,79грн./кв.м, зросте на 
11,4%:
на послугу з централізованого опалення (з ПДВ) для абонентів житлових будинків з 
будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії - 1865,99грн/Гкал, 
зросте на 18,2%;

- для потреб бюджетних установ -  тариф на теплову енергію (з ПДВ) -  2361,38грн/Гкал, 
зросте на 26,7%;

- для потреб інших споживачів -  тариф на теплову енергію (з ПДВ) - 2361,36грн/Гкал, 
зросте на 3,3%.

Гринь О. М. зауважив, що інформацію " Обґрунтування щодо необхідності перерахування 
тарифів на теплову енергію та послуг з централізованого опалення для всіх категорій 
споживачів ТОВ "Шепетівка Енергоінвест" підприємство виклало на сайті підприємства



05.10.2018року. Запитав, чи розміщувалась необхідна інформація, яка передбачена наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України №390 від 30.07.2012р., в друкованих засобах масової інформації, на що 
представники ТОВ "Шепетівка Енергоінвест" відповіли ствердно. Гринь О.М. попросив 
надати екземпляр газети, в якій надрукована дана інформація.

Гринь О.М. запитав, чи ТОВ "Шепетівка Енергоінвест" надає обґрунтування нових тарифів 
чи коригування діючих, на що представники ТОВ відповіли, що надано обґрунтування нових 
тарифів.

Гринь О.М. відмітив, що під час розгляду наданих розрахунків виникло ряд зауважень, 
зокрема:
1 .Розшифровка планових витрат повної собівартості теплової енергії та послуги з 
централізованого опалення на 2018-2019р.р.зазначена в таблиці "Розшифровка планових 
витрат повної собівартості теплової енергії та послуги з централізованого опалення на 2018- 
2019рр." (стор.З).

Прохання провести групування по статтях витрат відповідно до розділу II. Загальні 
вимоги до формування планованих витрат, що включаються до повної собівартості теплової 
енергії, її виробництва, транспортування та постачання ПОРЯДКУ формування тарифів на 
теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого 
опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№869 від 01.06.2011р.
2. В розрахунках на перерахування тарифу на теплову енергію включено договір №24/11-ІІ 
від 24.11.2017року з ТОВ "Теплогазенергія" на виконання робіт по розробці проектної 
документації будинкових вузлів обліку теплової енергії на суму 410 000,00грн. в якому 
відсутній додаток з переліком об’єктів та договір №15/03-11 від 15.03.2017 року на виконання 
робіт по розробці проектної документації будинкових вузлів обліку теплової енергії на суму 
984 000,00грн.

Постановами НКРЕКП№517 від 18.04.2017року та №1888 від27.10.2016р. 
підприємству затверджені інвестиційні програми, в якій на встановлення будинкових 
лічильників тепла була встановлена сума 574,79 тис. грн. та 1986,58 тис. грн. і визначено 
джерело фінансування -  амортизаційні відрахування, які повинні були перераховуватись на 
спеціальний рахунок, накопичуватись і за рахунок яких повинні були встановлюватись 
будинкові лічильники обліку теплової енергії.

Прохання надати мотивацію , чому виготовлення проектно-кошторисної документації 
будинкових вузлів обліку теплової енергії включено в розрахунки по тарифу?

3. До розрахунків надано акти про проведення діагностики транспортних засобів 
Chevrolet Lacetti державний номер АЕ7134ЕН та Vaz 2110 модель Богдан , державний номер 
АА0741МТ, які відсутні в переліку забезпечених транспортних засобів страхувальника ТОВ 
"Шепетівка Енергоінвест". Прохання пояснити, що це за транспортні засоби і куди відносяться 
витрати на обслуговування даних транспортних засобів на підприємстві.

4. Підприємство уклало договір №12-07 від 12.07.2018року з ТОВ НВП"Екосфера" на 
суму 138 800,00грн. на проведення робіт по інвентаризації джерел викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря. Прохання надати інформацію,на який термін було видано 
попередній дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та необхідність 
отримання нового договору.

5. Укладено договір №21 від 15.12.2017року з ТОВ "Ізодром" щодо проведення 
режимно-налагоджувальних робіт водогрійних котлів на суму 946 363,04грн. з передоплатою 
500 000,00грн. Питання -  чому дані роботи проводились у січні місяці 2018року?

6. Ряд договорів підряду з приватною виробничо-комерційною фірмою "Фіалка" на 
проведення ремонтно-будівельних робіт із заміною ділянок теплових мереж на суму 
3048811,71 грн. де передбачено 100% передоплата.

7. Договори з ТОВ "Будівельна група "Спецмонтаж"" на виконання робіт з обстеження 
зі складанням звіту технічного стану та експлуатаційної придатності несучих будівельних



конструкцій димових труб на суму 516 222,00грн. Чому виникла необхідність в проведенні 
обстеження всіх димових труб в лютому місяці 2018року?

8. Саме головне питання -  розрахунки за газ. Чи підписані договори на газ.
Слухали: Верхогляда М.І. -  депутата міської ради, який сказав, що ціна на проведення 
режимно-налагоджувальних робіт водогрійних котлів викликає сумнів в доцільності.

Слухали: Пустовойта О.С. -  генерального директора ТОВ ’’Шепетівка 
Енергоінвест”, який на наведене вище запитання щодо проведення ремонтно-будівельних 
робіт із заміною ділянок теплових мереж на суму 3048811,71 грн. відповів, що провели 
ремонт 2,5км труб теплопостачання, які на даний час дуже дорогі.
Слухали: Степанець Л.А. -  заступника начальника управління житлово-комунального 
господарства та з питань регулювання земельних відносин, заступник голови робочої 
групи, яка звернула увагу на закладені в розрахунок на тариф судові витрати в розмірі 
341 561,00грн. Чому закладена сума по стягненню дебеторської заборгованості повторюється? 
Адже в більшості це безнадійна заборгованість, яка повинна бути списана Прохання 
розшифрувати дану статтю витрат.
Слухали Верхогляда М.І. -  депутата міської ради, який запитав, яка ціна природного газу 
газу закладена в розрахунки?
Слухали: Гурську І.В. -  головного економіста ТОВ ’’Шепетівка Енергоінвест”, яка
відповіла, що в розрахунки закладено ціну природного газу на сьогоднішній день, при 
підвищенні ціни на природний газ тарифи на виготовлення теплової енергії та послугу з 
централізованого опалення будуть коригуватися.

Слухали: Вихівського В.Б. -  першого заступника міського голови, голову робочої 
групи, який поставив на голосування пропозицію щодо "Обгрунтування щодо необхідності 
перерахування тарифів на теплову енергію та послуг з централізованого опалення для всіх 
категорій споживачів ТОВ "Шепетівка Енергоінвест" - надати ТОВ "Шепетівка 
Енергоінвест" обґрунтоване пояснення на наступні зауваження, а саме

1. Згрупувати витрати, зазначені в таблиці "Розшифровка планових витрат повної 
собівартості теплової енергії та послуги з централізованого опалення на 2018-2019рр." 
(стор.З). по статтях витрат відповідно до розділу II. Загальні вимоги до формування 
планованих витрат, що включаються до повної собівартості теплової енергії, її 
виробництва, транспортування та постачання ПОРЯДКУ формування тарифів на 
теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з 
централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України №869 від 01.06.2011р.

2. Надати мотивацію щодо включення витрат по виготовленню проектно-кошторисної 
документації будинкових вузлів обліку теплової енергії в розрахунки по тарифу.

3. Пояснити, що це за транспортні засоби Chevrolet Lacetti державний номер АЕ7134ЕН та 
Vaz 2110 модель Богдан , державний номер АА0741МТ, які відсутні в переліку 
забезпечених транспортних засобів страхувальника ТОВ "Шепетівка Енергоінвест" і на 
яких умовах вони перебувають на підприємстві.

4. Надати інформацію,на який термін було видано попередній дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря та необхідність отримання нового 
договору.

5. Надати інформацію щодо доцільності та необхідності проведення режимно- 
налагоджувальних робіт водогрійних котлів у січні місяці 2018року.

6. Надати мотивацію, чому саме з приватною виробничо-комерційною фірмою "Фіалка" 
були укладено договори на проведення ремонтно-будівельних робіт із заміною 
ділянок теплових мереж на суму 3048811,71 грн. де передбачено 100% передоплата.

7. Чому виникла необхідність в проведенні обстеження всіх димових труб в лютому 
місяці 2018року?

8. Надати розрахунки за газ.
9. Надати копію штатного розпису підприємства.


