
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Енергія -Новий Розділ»

ПРОТОКОЛ
відкритого обговорення проекту тарифів на розподіл електрично.і. енергі.і.

(передачу електрично.і. енергі.і. місцевими (локальними) електромережами)
та постачання електрично.і. енергі.і. за рзгульованим тарифом

для ТзОВ «Енергія -Новий Розділ» на 2018 рік

Місце проведення відкритого обговорення:
Львівська обл., м. Новий Розділ, вул. Грушевськогf.`;,37, кім.312.

дата та час проведення відкритого обговорення:
30 серпня 2017 року, початок -10:00 год.

На обговоренні присутні:
Голова   відкритого  обговорення:   Ільків  І.М.` `-Технічний  директор  ТзОВ
«Енергія -Новий Розділ»
Секретар відкритого обговорення: Янковська О.1-'. -Економіст і категоріЇ ТзОВ
«Енергія -Новий Розділ»
Представники ТзОВ «Енергія -Новий Розділ»:
денькович М.І. - Начальник юридичного бюро
Вовк С.В. -Начальник планового відділу
Халак В.В. -Заступник технічного директора -начальник виробничо-технічного
відділу
Бавза А.В. -Провідний інженер з передачі, постачання і виробництва електрично.і.
енергі.1.
Представники     органів     виконавчо.і.     владі.:     або     органів     місцевого
самоврядування:
Мелешко А.Р. - Міський голова м. Новий Розділ

Порядок денний:
1. доповіді представників ТзОВ «Енергія -НовшГ! Розділ» щодо проекту тарифів
на   розподіл   електрично.і.   енергі.і.   (передачу   електричноЇ   енергі.і.   місцевими
(локальними)     електромережами)    та    постачант]я     електрично.і.    енергі.і.    за
регульованим тарифом на 2018 рік.
2.Обговорення   проекту   тарифів   на  розподіл   електричноЇ   енергіЇ   (передачу
електрично.і.  енергі.і.  місцевими  (локальними)  електромережами)  та  постачання
електрично.і. енергі.і. за регульованим тарифом на 2018 рік.
3.Прийняпя   резолюцій   щодо   відкритого   обговорення   проекту  тарифів   на
розподіл та постачання електрично.і. енергі.і. на 2018 рік.

Слухали:
1. Голову  відкритого  обговореніія  ільківа  І.М.,  технічного  директора  ТзОВ
«Енергія -Новий Розділ», який оголосив порядо-к hенний.
Пропозицій щодо зміни порядку денного не надходило.



2. доповіді представників ТзОВ «Енергія - Новий Розділ» щодо проекту тарифів   ь
на   розподіл   електрично.і.   енергі.і.   (передачу   електричноЇ   енергі.і.   місцевими
(локальними)    електромережами)    та    постачання    електрично.і.    енергіЇ    за
регульованим тарифом на 2018 рік.

денькович    М.І.,    начальника    юридичного    бюро    про    розміщення
обірунтування   щодо   необхідності   встановлення   тарифів   на   передачу   та
постачання елеккричноЇ енергі.і. на офіційному веб-сайті товариства з 14.08.2017р.

денькович М.І.  проінформувала,  що письмових звернень від представників
кромадськості  щодо  участі  в  обговоренні  проекту  тарифів  на  розподіл  та
постачання електрично.і. енергі.і. для ТзОВ «Енергія -Новий Розділ»   на 2018 рік
не надходило. Зауважень та пропозицій від юридичних осіб та іромадськості до
проекту тарифів також не надходило.

Вовк   С.В.,   начальника   планового   відділу,   яка   зачитала   обірунтування
необхідності   встановлення   ново.і.   структури   та   рівнів   тарифів   на  розподіл
електрично.і.   енергі.і.   (передачу   електрично.і.   енергі.і.   місцевими   (локальними)
електромережами) та постачання електрично.і. енергі.і. за реіульованим тарифом.
Повідомила  про  основні  підходи  щодо  розрахунку  тарифів  на  розподіл  та
постачання еjЇектрично.і. енергі.і. на 2018 рік.

Халака  В.В.,  заступника  технічного  директора  -  начальника  виробничо-
технічного  відділу  про  причини  збільшення  обсягів  передачі  та  постачання
електрично.і. енергі.і. на 1 та 2 класах напруги на 2018 рік.

Вирішили:  Підтримати  проект тарифів  на розподіл  електрично.і. енергі.і.
(передачу  електрично.і.  енергі.і.  місцевими  (локальними)  електромережами)  та
постачання електрично.і. енергіЇ за регульованим тарифом на 2018 рік та вказали
на  необхідність встановлення  зазначених тарифів.

3.ОбговореFня   проекту   тарифів   на  розподіл   електрично.і.   енергі.і.   (передачу
електричноі  енергі.і.  місцевими  (локальними)  електромережами)  та  постачання
електрично.і.енергі.і.зареіульованимтарифомна2018рік.

Бавзу  А.В.,   провідного  інженера  з  передачі,  постачанш  і   виробництва
електрично:і: енергі.і. щодо необхідності підтримання проекту тарифів на передачу
електричноі  енергі.і.  місцевими  (локальними)  електромережами  та  постачання
електрично.і. енергі.і. за регульованим тарифом на 2018 рік.

Бавза А.В.  зазначив,  що  в  проекті  тарифів  замадена  сума  амортизаційних
відраїувать відповідно до очікуваного факту 2017 року, що значно збільшує суму
коштів,  відведених  на  інвестиційну  проіраму  на  2018  рік.  Отже,  в  товариства
будуть  необхідні  кошти  на  розвиток  електромереж  та  проведення  ремонтних
робіт на електромережах та електрообладнанні.

МелешкаА.Р.,міськогоҐоловум.НовийРозділ,якийзазначив,щоінформація
щодо проекту тарифів на розподіл та постачання електрично.і. енергіЇ доведена до
споживачів,  зауважень  та  пропозицій  від  юридичних  осіб,  .і.х  об'єднань  та
іромадськості  немає,  Отже  погоджується  з  проектом  тарифів  на  розподіл  та
постачання електрично.і. енергі.і. на 2018 рік.



Вирішили:  Погодити  проект  тарифів  на  розподіл  елеккрично.і.  енергі.і.
(передачу  електрично.і.  енергі.і.  місцевими  (локальними)  електромережами)  та
постачання електрично.і. енергі.і. за реіульованим тарифом на 2018 рік.

4.Прийняття   резолюцій   щодо   відкритого   обговорення   проекту   тарифів   на
розподіл    електрично.і.    енергі.і.    (передачу    електрично.і.    енергіЇ    місцевими
(локальними)    електромережами)    та    постачання    електрично.і.    енергі.і.    за
регульованим тарифом на 2018 рік.

Резолюція відкритих обговорень:
1. Відкрите обговорення, проведене на засадах гласності та відкритості вважати
таким, що відбулося.
2.Підтримати   проект   тарифів   на   розподіл   електрично.і.   енергі.і.   (передачу
електрично.і.  енергі.і.  місцевими  (локальними)  електромережами)  та  постачання
електрично.і. енергі.і. за регульованим тарифом для ТзОВ «Енергія -Новий Розділ»
на 2018 рік.
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підписи:
Голова відкритого обговорення

Секретар відкритого обговорен

Міський голова м. Новий Р'озді

Начальник юридичного бюро

Начальник планового відділу

Заступник технічного директора
- начальник виробничо-технічного відділу
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Провідний інженер з передачі,
постачання і виробництва електрично.і. енергі.і.

його до НКРЕКП.

Ільків І.м.

Янковська О.Г.

Мелешко А.Р.

денькович М.І.

Вовк С.В.

Халак В.В.

Бавза А.в.


