
ПРОТОКОЛ N91
відкритого обговорення розгляду пропо3ицій та зауважень

до проекту тарифів на послуги оператора системи розподілу
АТ «Хмельницькобленерго» із о1.01.2020 року

26.09.2019 р.
(дата проведення)

_м.ХмельницькийвVл.Свободи57/2_
(місце проведення заходу)

зАпрошЕнІ:
дехтярук   О,М.   -   т.в.о.   3аступника   голови   Хмельницько.і.   обласно.і.   державноЇ
адміністраці.і..

присутнI:
-дехтярук О.М. -т.в.о. 3аступника голови ХмельницькоЇ облдержадміністраці.і.;
•данилків В.д. -т.в.о генерального директора АТ «Хмельницькобленерго»;
-Кукуру3а  В.Л. -3авідувач сектору НКРЕКП  в Хмельни,цькій області;
-Слободян О.А. -3аступник директора 3 питань роботи на ринку електричноЇ енергіЇ

ТОВ «Хмельницькенерго3бут»;
-Єрємєєв С.В. -3аступник директора фінансового АТ «Хмельницькобленерго»;
-Гуменний О.В. -заступник директора технічного АТ «Хмельницькобленерго»;
-Гостєв О.В. -в.о. голови ОПО Не3алежноЇ галу3ево.і. профспілки енергетиків Укра.і.ни

АТ «Хмельницькобленерго»;
-Вітя3ь С.Г. -начальник планово-економічного відділу ТОВ
«Хмельницькенергозбут»;
-Онищук В.О. -начальник ВЕР та ТП АТ «Хмельницькобленерго»;
-інші особи 3гідно 3 реєстром учасників відкритого обговорення (додаток)

порядок дЕнний:

1.Про обрання головуючого та секретаря відкритого обговорення;

2.Щодо тарифів на 2019 рік для АТ «Хмельницькобленерго» на послуги 3 ро3поділу
електрично.і.енергі.і.;

слухАли:

1.данилкова В.д. щодо обрання його головуючим та обрання Онищука В.О.
секретарем відкритого обговорення.



2.  данилкова  В.д.  щодо  початку  відкритого  обговорення  проекту тарифів  на
послуги  оператора  системи   ро3поділу  АТ  «Хмельницькобленерго»  із  о1.01.2020
року у відповідності до вимог Постанови НКРЕКП від 30.06.2017 №866.

На  виконання  вимог 3акону УкраЇни  «Про  ринок електричноЇ енергі.і. Укра.і.ни»
від 13 квітня 2017 року передбачено впровадження новоЇ моделі ринку, починаючи
і3   01.01.2019   року  АТ  «Хмельницькобленерго»   3дійснює  діяльність  з   ро3поділу
електрично.і.енергі.і..

Повідомив, що на адресу АТ «Хмельницькобленерго» у письмовій формі та у
електронному   вигляді   із   13.09.2019   р.   по   2З.09.2019   р.   не   надійшло   жодних
пропозицій  та  3ауважень  щодо  проекту  тарифів  на  послуги  оператора  системи
ро3поділу з 1 січня 2020 року.

3. Онищука В.О. щодо тарифів на 2020 рік для АТ «Хмельницькобленерго» на
послуги з ро3поділу електрично.і. енергі.і.. Товариство пропонує на 2020 рік наступні
рівнІ

діючииtариф 2020

Тариф на ро3поділ

Ті, ГРН/М ВТ.ГОд 89,42 156'79електрично.і.енергіЇдля
споживачів першого класу
напруги
Тариф на ро3поділ

Т2, ГРН/М ВТ.ГОд 629'65 959,24електрично.і. енергі.і.  для
споживачів другого класу
напруги

Витрати по основних стапях проіндексовані на 9,2О/о відповідно до Постанови
КМУ   від   15   травня   2019   р.   №555   ``Про   схвалення   Прогно3у   економічного   і
соціального  розвитку  Укра.і.ни  на  2020-2022  роки"  та  з  врахуванням  витрат  на
інвентаризацію 3емлі для оформлення права власності

Витрати   на  оплату  праці  -  відповідно  до  «Порядку  визначення   витрат  на
оплату праці, які  враховуються у тарифах на  розподіл електричної енергі.і. (передачу
електрично.і.   енергі.і.    місцевими    (локальними)    електромережами),    постачання
електричноЇ   енергі.і.   за    регульованим   тарифом,    передачу   електрично.і.   енергіЇ
магістральними    та    міждержавними    електричними    мережами,    виробництво
тепловоЇ та  виробництво  електричноЇ енергі.і.»  затвердженою  постановою  НКРЕКП
за від 26.10.2015 року №2645 на основі показників державноЇ служби статистики за
липень 2019 року.

4.   Гостєв   О.В.   повідомив,   що   обласна   профспілкова   організація   НГПЕУ
наполягає  на дотриманні  Порядку  ви3начення  витрат  на  оплату  праці,  3окрема,  у
тарифі    на    2020    рік    на     послуги    постачальника    універсальних    послуг    ТОВ
«Хмельницькенерго3бут»    розрахунок    стапі    «витрат    на    оплату    праці»    має
базуватись на середній 3аробітній платі за січень-жовтень 2019 року.



Стапю «витрати на оплату праці» на 2020 рік ро3раховувати 3гідно ««Порядку
ви3начення   витрат   на   оплату   праці,   які   враховуються   у   тарифах   на   розподіл
електричноЇ    енергі.і.    (передачу    електричноЇ    енергіЇ    місцевими    (локальними)
електромережами),   постачання   електричноЇ   енергі.і.  3а   регульованим   тарифом,
передачу  електрично.і'  енергіЇ  магістральними  та   міждержавними  електричними
мережами,     виробництво     теплово.і.     та     виробництво     електричноЇ     енергі.і.»,
3атвердженого  Постановою  НКРЕКП  від  26.10.2015  року  №2645  і3  3астосуванням
коефіцієнту а = 1,25 та коефіцієнту Р=1.

Трудовий    колектив    Товариства    3аявляє    про    неприпустимість    штучного
зменшення   фонду  оплати   праці  Товариства   на   2020   рік   шляхом  3астосування
коефіцієнту  «В»  меншому  одиниці,  адже  на   це  3гідно  Порядку  немає  підстав,
оскільки   в  Укра.і.ні  відсутня  фінансово-економічна   криза,   про  що  свідчить  стійке
3ростання   середньоЇ   заробітноЇ   плати   в   промисловості   та   економіці   Укра.і.ни,
3меншення  рівня  інфляці.і.,  3міцнення  курсу  національно.і. валюти та  3ростання  ВВП
укра.,.ни.

вирішилu,
1. Підтримати та погодити звернення АТ «Хмельницькобленерго» до НКРЕКП щодо
встановлення структури та рівнів тарифів із о1.01.2020 року на послуги з ро3поділу
електричноі енергіі 3 наступними рівнями

2020

Тариф на ро3поділ

Ті, ГРН/М ВТ.ГОд 156,79електричноЇенергі.і.для
споживачів першого класу
напруги
Тариф на ро3поділ

Т2, ГРН/М ВТ.ГОд 959,24електрично.і. енергі.і.  для
споживачів другого класу
напруги

2.        Надати «Протокол відкритого обговорення ро3гляду пропо3ицій та 3ауважень
до     проекту     тарифів     на      послуги     3     розподілу     електричноЇ     енергіЇ     АТ
«Хмельницькобленерго» і3 01.01.2020 року» до НКРЕКП.

З.        Оприлюднити  ре3ультати  відкритих  обговорень  на  офіційному  веб-сайті  АТ
«Хмельницькобленерго».



зАпЕрЕчЕння тА доповнЕння:

Відкрите  обговорення  вважати  таким,  що  відбулось  на  3асадах  гласності  та
відкритості.

Відкрите   обговорення   вважається   таким,   що   відбулося   3   порушеннями
процедури,  встановлено.і. Порядком  проведення  відкритого  обговорення  проектів
рішень   НаціональноЇ   комісі.і.,    що   3дійснює   державне    регулювання   у   сферах
енергетики  та   комунальних   послуг,   затвердженого   постановою   НКРЕКП   від   ЗО
червня 2017 року №866.

Секретар

/д!fїхІFїрNко.м./

/данилків В.д./

/Онищук В.О./


