енергп та виробництво теплово1 енерги для потреб бюджетных установ та шших
споживач1в (кр1м населения), тариф1в на теплову енерпю для бюджетних установ i
шших сиоживач1в (крш населения) ПрАТ «Херсонська теплоелектроцентраль».
« 01 » грудня 2017 року

№1
м. Херсон

Мюце проведения вщкритого обговорення: м. Херсон, Бериславське шосе 1, конференц-зал.

ПРИСУТН1:

Педченко Богдан Антонович - генеральний директор ПрАТ «Херсонська ТЕЦ»;
Чорний 1ван Васильевич - заступник директора Департаменту житлово-комунального
господарства та паливно-еиергетичного комплексу ХерсонськоТ обласно!’державно!'
адмпйстраци;
Трибух 1нна Петр1вна - заступник Херсонського мкького голови;
Пол1щук Свген Олександрович - провщний шспектор сектору господарського
забезпечення Головного управлшня Державно!’ казначейсько! служби Украши у Херсонськш
облает^
Рижков ОлексШ Тихонович - завщувач сектору НКРЕКП у Херсонськш областц
Чушак Володимир Людвнович - заступник директора департаменту, начальник
управлшня комунального господарства департаменту житловокомунального господарства Херсонсько!' мюько! ради;
€ремеико Юрш Викторович - начальник вщцшу енергетики, водопостачання та
водовщведеиня управлшня комунального господарства департаменту житловокомунального господарства Херсонсько!' мюько! ради;
Цицик I.I. - директор техшчний ПрАТ «Херсонська ТЕЦ»;

Попцева Т.А. - заступник директора техшчного - начальник виробничо-техшчного в1дщлу
ПрАТ «Херсонська ТЕЦ»;

Рубан Юрш Вгталшович - директор i3 загальний питань ПрАТ «Херсонська ТЕЦ»;
Чебаков Олександр Михайлович - директор i3 безпеки та режиму ПрАТ «Херсонська
ТЕЦ»;
Демченкова Ольга Олександр1вна - начальник фшансово - економ1чного вщщлу ПрАТ
«Херсонська ТЕЦ»;
Лященко Наталя Васшивна - заступник начальника фшансово - економ1чного в1ддшу
ПрАТ «Херсонська ТЕЦ»;
iHHii за1нтересован1 особи, яга подали заявки на участь.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.0брання головуючого та секретаря вщкритого обговорення.
2. Перегляд тариф1в на вщпуск електрично!' енергн та виробництво тепловоТ енергп для
потреб бюджетних установ i оргашзацш, шших споживач1в (кр1м населения) у зв’язку 3i
збшыиенням вартост1 природного газу вщповщно до постанови КМУ вщ 22.03.2017 №187
«Про затвердження Положения про покладання спещальних обов’язгав на суб’екпв ринку
природного газу для забезпечення загальносуспшьних штереав у nponeci функцюнування
ринку природного газу», у зв’язку 3i зростанням р1вня прожиткового MiHiMyMy для
працездатних oci6, а також постановою НКРЕКП вщ 06 кв1тня 2017 року №491 «Про
затвердження порядку розрахунку та встановлення ставки внесгав на регулювання».
3. Перегляд тарифу на теплову енерпю для потреб бюджетних установ i оргашзащй у
po3Mipi 1871,81 грн/Гкал без ПДВ, шших споживач!в (кр1м населения) у po3Mipi 1948,74
грн/Гкал без ПДВ з причини збшынення вартост1 природного газу вщповщно до постанови
КМУ вщ 22.03.2017 №187 «Про затвердження Положения про покладання спещальних
обов’язюв на суб’екпв ринку природного газу для забезпечення загальносуспшьних штерес1в
у nponeci функц1онування ринку природного газу», а також у зв’язку 3i зростанням р1вня
прожиткового мш1муму для працездатних oci6, а також постановою НКРЕКП вщ 06 кв1тня
2017 року №491 «Про затвердження порядку розрахунку та встановлення ставки внесгав на
регулювання».
4. Виступи учаснигав вщкритого обговорення та прийняття ршень за наслщками вщкритого
обговорення.

3 першого питания порядку денного вщритого обговорення
СЛУХАЛИ:
Педченко Богдана Антоновича, генерального директора ПрАТ «Херсонська ТЕЦ», який
приврав учаснигав вщритого обговорення та ознайомив присутшх з новими вимогами
НКРЕКП щодо процедури пщготовки лщенз1ат1в, вщповщно до постанови НКРЕКП вщ 30
червня 2017 року №866 «Про затвердження Порядку проведения вщритого обговорення
проекпв ршень Нацюнально1 KOMici'f, що зд^йснюе державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг», запропонував обрати головою в1дкритого обговорення
Попцеву Тетяну Анатолпвну, а секретарем Лященко Наталю Васил1вну.

ВИР1ШИЛИ:
Обрати головою вщкритого обговорення Попцеву Тетяну Анатолпвну, а секретарем
Лященко Наталю Васшпвну.
3 другого питания порядку денного вщритого обговорення
СЛУХАЛИ:
Попцеву Тетяну Анатолйвну, заступника директора техшчного - начальника виробничотехшчного вщщлу ПрАТ «Херсонська ТЕЦ», яка ознайомила присутшх з необхщшетю змши
тари^пв на вщпуск електрично! енерги, виробництво теплово! енерги для потреб бюджетних
установ та шших споживач1в, тариф1в на теплову енергио по бюджетних установах та шших
споживачах для розрахунюв 3i сиоживачами.
Формування тариф!в на виробництво теплово! та вщпуск електрично! енерги ПрАТ
«Херсонська теплоелектроцентрапь» проводиться вщповщно до закошв Украши «Про
електроенергетику», «Про теплопостачання», «Про Нацюнальну KOMieiio, що здшснюе
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних иослуг» та постанов НКРЕКП вщ
01 серпня 2017 року № 991 «Про затвердження Методики формування, розрахунку та
встановлення тариф1в на електричну та (або) теплову енерпю, що виробляеться на
теплоелектроцентралях, теплових електростанщях та когенерацшних установках», постанов
НКРЕКП вщ 24 березня 2016 року №377 «Про затвердження Порядку формування тариф1в на
теплову енерпю, и виробництво, транспортування та постачання, послуги з централпованого
оиалення i постачання гарячо! води» та вщ 31 березня 2016 року №528 «Про затвердження
Процедури встановлення тариф!в на теплову енерпю, и виробництво, транспортування,
постачання».
Враховуючи те, що електро- та теплотехшчне обладнання ПрАТ «Херсонська
теплоелектроцентраль» е единим комплексом, формування витрат для розрахунку тариф1в на
виробництво теплово! та вщпуск електрично! енерги вщбуваеться комплексно. Розподш
витрат м!ж виробництвом теплово! та електрично! енерги (планових та фактичних) на
Херсонськш ТЕЦ проводиться згщно вимог п. 1.6 постанови НКРЕКП вщ 01.08.2017 року
№991 «Про затвердження Методики формування, розрахунку та встановлення тариф1в на
електричну та (або) теплову енерпю, що виробляеться на теплоелектроцентралях, теплових
електростанщях та когенерацшних установках» пропорцшно витратам палива на вщпуск
електрично! та теплово! енерпй.
У зв’язку i3 впливом зовшшшх чинниюв, на як! пщприемство безпосередньо не мае
впливу, а зобов’язане вчасно реагувати для уникнення додаткових збитюв, коригування
тарифiB е економ1чно вимушеним кроком для ПрАТ «Херсонська ТЕЦ».
Вщповщно до абзацу 6 пункту 13 Постанови КМУ вщ 22.03.2017 №187 «Про
затвердження Положения про покладення спещальних обов’язюв на суб’екпв ринку
природного газу для забезпечення загальносуспшьних штереыв у процес1 функщонування
ринку природного газу» застосовуеться коефщент 1,6, тому ц1на газу для виробництва
електрично! енерги, виробництва теплово! енерги для бюджетних установ та шших
споживач1в (кр1м населения) фактично складае 7907,20 грн. за 1000 куб. м. без ПДВ, з
урахуванням вартоеп транспортування природного газу - 8639,90 грн. за 1000 куб. м. без ПДВ.
Дана цша вщргзняеться вщ ц1ни газу, яка закладена НКРЕКП в тариф! для ПрАТ «Херсонська
ТЕЦ» ( в тариф1 на електричну енерпю - 7822,70 грн. за 1000 куб. м. без ПДВ, в тариф! на
виробництво теплово! енергп для бюджетних установ - 5674,70 грн. за 1000 куб. м. без ПДВ,
та шших сиоживач1в - 7822,70 грн. за 1000 куб. м. без ПДВ).
Голова вщкритих слухань Попцева Т.А. запропонувала заслухатн Демченкову Ольгу
Олександр1вну, начальника фшансово-економ1чного вщщлу ПрАТ «Херсонська ТЕЦ». яка
ознайомила присутшх з обставинами, що призведуть до додаткових витрат ПрАТ «Херсонська
ТЕЦ» при закушвл1 газу для виробництва електрично! енерги, виробництва теплово! енерги
для потреб бюджетних установ та шших споживач1в (кр1м населения).

Д1юч1 тарифи на виробннцтво теплово! енерги пщприемства для бюджетних установ
введет в дпо з 01 сiчня 2017 року Постановою НКРЕКП вщ 29.12.2016 №2423 становлять —
950,54 грн/Гкал., цша природного газу для виробництва теплово! енергп для бюджетних
установ в д1ючому тариф1 складае 5674,70 грн за 1000 м. куб (без ПДВ), в тому числ1 щна
продажу природного газу НАК «Нафтогаз УкраТни» - 4942,00 грн за 1000 м. куб (без ПДВ).
Вщповщно до постанови КМУ вщ 22.03.2017р. №187 щна НАК «Нафтогаз Украши» на
природний газ для виробництва теплово! енергп для бюджетних установ зросла в 1,6 рази та
з 01.04.2017 року складае — 7907,20 грн. за 1000 м. куб (без ПДВ). Таким чином щна
природного газу, що закуповуеться пщприемством для виробництва теплово! eHepri'i для
бюджетних установ - складае 8639,90 грн. за 1000 м. куб (без ПДВ). Вщсоток подорожчання
природного газу складае 52,3 %.
Аналопчна ситуащя склалась з цшою на природний газ в тариф1 на виробництво
тепловоУ енергп для шших споживач1в (кр1м населения) та на вщпуск електрично! енергп.
Вщсоток подорожчання природного газу складае вщповщно 10,4 %.
Пор1вняльна таблиця змши цш на природний газ:

Найменування

Паливо
(природний
газ) на виробництво
теплово! eHeprii для
бюджетних установ
Паливо
(природний
газ) на виробництво
тепловоТ енергп для
шших споживач!в
Паливо
(природний
газ)
на
вщпуск
електрично! eHeprii

Щна природного газу
в д1ючому тариф!,
грн/1000 куб.м, без
ПДВ

Фактична щна
природного газу з
01.04.2017 року
вщповщно до ПКМУ
вщ 22.03.2017 року
№187, грн/1000 куб.м,
без ПДВ

Вщхилення, %

5674,70

8639,90

152,3

7822,70

8639,90

110,4

7822,70

8639,90

110,4

Внаслщок рЛзнищ щни газу НАК «Нафтогаз Украши», по якш Херсонська ТЕЦ
закуповуе газ на виробництво теплово! енерги для бюджетних установ та шших споживач1в,
на виробництво електрично! енерги, в пор1внянш з цшою, яка закладена НКРЕКП в тариф i для
ТЕЦ, виникають додатков1 витрати на закушвлю природного газу:
4 квартал 2017 року
Бюджетш установи
Об’ем природного газу в
дночому тарифу тис. м. куб.
Цша природного газу в
дточому тарифа грн/1000
куб.м, без ПДВ
Витрати на природний газ в
д1Ючому тариф i, тис. грн. (без
ПДВ)
Фактична цша природного газу
з 01.04.2017 року вщповщно до
ПКМУ вщ 22.03.2017 року
№187, грн/1000 куб.м, без ПДВ

1697,365
5674,70

9632,0

8639,90

Фактичш витрати на
природний газ, тис. грн. (без
ПДВ)
Р1зниця 1шж витратами на
природний газ, тис. грн. (без
ВДВ)
Irnui cnodicuecmi (крш
населения)
Об’ем природного газу в
дпочому тарифу тис. м. куб.
Цша природного газу в
дйочому тарифа грн/1000
куб.м, без ПДВ
Витрати на природний газ в
дпочому тарифа тис. грн. (без
ПДВ) ■
Фактична цша природного газу
з 01.04.2017 року вщповщно до
ПКМУ вщ 22.03.2017 року
№187, грн/1000 куб.м, без ПДВ
Фактичн! витрати на
природний газ, тис. грн. (без
ПДВ)
Р1зниця М1Ж витратами на
природний газ, тис. грн. (без
ПДВ)
Електрична енерг1я
Об’ем природного газу в
дйочому тарифу тис. м. куб.
Щна природного газу в
дпочому тарифа грн/1000
куб.м, без ПДВ
Витрати на природний газ в
дпочому тарифа тис. грн. (без
ПДВ)
Фактична щна природного газу
з 01.04.2017 року вщповщно до
ПКМУ вщ 22.03.2017 року
№187, грн/1000 куб.м, без ПДВ
Фактичн! витрати на природний
газ, тис. грн. (без ПДВ)
Р1зниця мЬк витратами на
природний газ, тис. грн. (без
ВДВ)

14665,1

5033,1

606,934
7822,70

4747,9

8639,90

5243,8

495,9

7178,272
7822,70

56153,5

8639,90

62019,6
5866,1

За IV квартал 2017 року додатков1 витрати на виробництво теплово! eH e p r ii по
бюджетних установах та шших споживачах (кр1м населения), яю виникають у пщприемства,
через р1зницю у вартсхуп газу складатимуть вщповщно 5033,1 тис. грн. та 495,9 тис. грн.,
додатков1 витрати на виробництво електрично! e H e p r ii - 5866,1 тис. грн.
Одночасно i3 збшыненням вартосп природного газу зростае р1вень прожиткового
мЫмуму для працездатних oci6, а вщповщно i pieeHb тарифно!' ставки робггника 1 розряду
вщповщно до Закону Украши «Про Державний бюджет на 2017 piio> вщ 21.12.2016 №1801VIII, проекту Закону Украши «Про Державний бюджет на 2018 piK», що призводить до
зростання витрат пщприемства на виплату 3apo6iTHo! плати та сплату единого сошального
внеску. Для корегування фонду оплати пращ враховано зростання р!вня мш1мально!
зароб1тно! плати з 3200 грн. до 3723 грн. та прожиткового мЫмуму для працездатних ocio
станом на 01.01.2018 р. - 1762 грн, що перевищуе врахований в дйочому тариф1 po3Mip
прожиткового мннмуму - 1378 грн. на 27,9 %.

Постановою НКРЕКП вщ 06 квггая 2017 року №491 «Про затвердження порядку
розрахунку та встановлення ставки внесюв на регулювання» прнйнятий порядок сплати
шдприемствами до НКРЕКП внесюв на регулювання, плановий розм1р ставки внеску на
регулювання в I квартал! 2018 року становитиме 0,073 вщсотка, витрати на сплату внесюв на
регулювання, яке здшснюе НКРЕКП сво'!м лщенз1атам, покладаються на шдприемства.
Тарифи на виробництво теплово! енерги для бюджетних установ та шших споживач1в
(кр1м населения) е складовою частиною тариф1в на теплову енерпю ПрАТ «Херсонська
теплоелектроцентраль», за якими теплова енерпя продаеться бюджетним установам та шшим
споживачам (на тарифи на виробництво теплово!' енерги припадав бшыпе 90% витрат в
загальному тариф! для розрахунюв 3i споживачами).
Таким чином, тарифи на вщпуск електрично! енерги та виробництво теплово! енерги для
бюджетних установ та шших споживач!в (кр1м населения) становитимуть:
Тарифи без
ПДВ
Електрична
енерпя,
коп/КВт-год
Виробництво
теплово!
енергй*
для
бюджетних
установ,
грн/Гкал
Виробництво
теплово 1
eHeprii
для
шших
споживач!в

Д1ючий

Плановий

Вщхилення

250,46

281,10

112,2%

950,54

1395,98

146,9%

1307,33

1425,97

109,1%

(icpiM

населения),
грн/Гкал

3 метою компенсування додаткових вищезазначених витрат на закушвлю природного
газу, на виплати зароб!тно! плати та единого сощального внеску вщповщно до ддачого
законодавства, на сплату до НКРЕКП внесюв на регулювання, ПрАТ «Херсонська ТЕЦ»

тт ъш ш ш ж ® » ® « щ щ » , ш ш щжшшжда оМщдая на
громадськ! слухання.
Завершуючи свою допов!дь Демченкова О.О. звернулася до учасниюв обговорення з
закликом пщтримки перегляду тариф1в.
Голова вщкритого обговорення Попцева Т.А запропонувала учасникам обговорення
ставити питания або висловлювати пропозици.
3 другого питания порядку денного вщритого обговорення, щодо вистушв учасник1в
вщкритого обговорення та прийняття pinieHb за наслщками вщкритого обговорення.
Питанъ та/або пропозицш не надшито.

3 третьего питания порядку денного вщритого обговорення
СЛУХ АЛИ:
Голова вщкритих слухань Попцева Т.А. запропонувала заслухати Демченкову Ольгу
Олександр1вну, начальника фшансово-економ!чного вщщлу ПрАТ «Херсонська ТЕЦ», яка

ознайомила присутшх з обставинами, щодо перегляду тарифу на теплову енергш для потреб
бюджетних установ та шших сиоживач1в (кр1м населения).
В зв’язку з змшою тарифу на виробництво теплово!' для бюджетних установ та шших
сиоживач1в, враховуючи тарифи на транспортування та постачання теплово! енерги, тариф на
теплову енерпю для потреб бюджетних установ та шших споживач1в (KpiM населения) для
розрахунюв 3i сиоживачами становитиме:
Дпочий Плановий Вщхилення
Тарифи
без ПДВ
Теплова
енерпя для
1871,81
143,9%
бюджетних 1301,13
установ,
грн/Гкал
Теплова
енерпя для
шших
1948,74
споживач1в 1758,14
110,8%
(KpiM
населения),
грн/Гкал
3 метою компенсування додаткових вищезазначених витрат на закушвлю природного
газу, на виилати заробтю ! плати та единого сощального внеску вщповщно до дйочого
законодавства, на сплату до НКРЕКП внесгав на регулювання, ПрАТ «Херсонська ТЕЦ»
згщно з встановленим законодавством порядком, виносить дане питания для обговорення на
громадсыа слухання.
Голова вщкритого обговорення Попцева Т.А звернулася до учасниюв обговорення з
закликом шдтримки перегляду тарифов та запроионувала учасникам обговорення ставити
питания або висловлювати пропозицп.
3 третьего питания порядку денного вщритого обговорення , щодо вистушв учасниюв
вщкритого обговорення та прийняття рппепь за наслщками вщкритого обговорення.
Питань та/або пропозицш не надшито.
Попцева Тетяна Анатоливна, подякувала учасникам за виступи i винесла на розгляд
проект ршення за результатами вщкритого обговорення.
ПРОЕКТ Р1ШЕННЯ ВЩКРИТОГО ОБГОВОРЕННЯ:
1. Пщтримати пропозицш ПрАТ «Херсонська ТЕЦ» щодо перегляду тариф1в на
вщпуск електрично! енерги, виробництво теплово! енергп для потреб бюджетних
установ та шших споживач1в (KpiM населения) з причин збшыпення вартосп
природного газу згщно постанови КМУ вщ 22.03.2017 №187 «Про затвердження
Положения про покладання спещальних обов’язюв на суб’екпв ринку природного
газу для забезпечення загальносуспшьних штерес1в у nponeci функцюнування ринку
природного газу, пщвищення piBHH прожиткового м1шмуму для працездатних oci6,
сплати пщприемством в 2018 poni BHecKiB на регулювання вщповщно до постанови
НКРЕКП вщ 06 китня 2017 року №491 «Про затвердження порядку розрах^тпсл' та
встановлення ставки внесюв на регулювання».
2. Пщтримати пропозицш ПрАТ «Херсонська ТЕЦ» щодо перегляду тариф1в на
теплову енерпю для потреб бюджетних установ у p o 3 M ip i 1871,81 грн./Гкал без ПДВ
та шших cпoживaчiв (кр1м населения) у p o 3 M ip i 1948,74 грн./Гкал без ПДВ з причин
збшыпення вартостл природного газу згщно постанови КМУ вщ 22.03.2017 №187
«Про затвердження Положения про покладання спещальних обов'язюв на суб'екпв

ринку природного газу для забезпечення загальносуспшьних iffrepeciB у nponeci
функщонування ринку природного газу, пщвищення р1вня прожиткового мш1муму
для працездатних oci6, сплати пщприемством в 2018 poni внесюв на регулювання
вщповщно до постанови НКРЕКП вщ 06 квггня 2017 року №491 «Про затвердження
порядку розрахунку та встановлення ставки внесюв на регулювання».
3. За результатами проведених вщкритих обговорень скласти та направити до НКРЕКП
протокол на пщтримку пропозищй ПрАТ «Херсонська ТЕЦ» щодо перегляду тарифiB
на вщпуск електрично! енергп та виробництво теплово! енерги, тарифу на теплову
енерпю для потреб бюджетних установ у po3Mipi 1871,81 грн./Гкал без ПДВ та
шших споживач1в (кр1м населения) у po3Mipi 1948,74 грн./Гкал без ПДВ.
ВИР1ШИЛИ:
1. Пщтримати иропозицпо ПрАТ «Херсонська ТЕЦ» щодо перегляду тариф1в на
вщпуск електрично! енергй, виробництво тепловоУ енергй для потреб
бюджетних установ та шших споживач1в (кр1м населения) з причин збшьшення
вартост1 природного газу згщно постанови КМУ вщ 22.03.2017 №187 «Про
затвердження Положения про покладання спещальних обов’язюв на суб’ект1в
ринку природного газу для забезпечення загальносуспшьних штереав у npoueci
функщонування ринку природного газу, пщвищення р1вня прожиткового
мш!муму для працездатних oci6, сплати пщприемством в 2018 poni виескчв на
регулювання вщповщно до постанови НКРЕКП вщ 06 квггня 2017 року №491
«Про затвердження порядку розрахунку та встановлення ставки внесшв на
регулювання».
2. Пщтримати пропозицпо ПрАТ «Херсонська ТЕЦ» щодо перегляду тариф1в на
теплову енергно для потреб бюджетних установ у po3Mipi 1871,81 грн./Гкал без
ПДВ та шших споживач1в (KpiM населения) у po3Mipi 1948,74 грн./Гкал без ПДВ
з причин збшьшення вартосп природного газу згщно постанови КМУ вщ
22.03.2017 №187 «Про затвердження Положения про покладання спещальних
обов’язшв на суб’екпв ринку природного газу для забезпечення
загальносуспшьних штереав у nponeci функщонування ринку природного газу,
пщвищення р1вня прожиткового мЫмуму для працездатних oci6, сплати
пщприемством в 2018 рощ внесюв на регулювання вщповщно до постанови
НКРЕКП вщ 06 квггня 2017 року №491 «Про затвердження порядку розрахунку
та встановлення ставки внеск1в на регулювання».
3. За результатами проведених вщкритих обговорень скласти та направити до
НКРЕКП протокол на пщтримку пропозицш ПрАТ «Херсонська ТЕЦ» щодо
перегляду тариф1в на вщпуск електрично!' енергй та виробництво теплово!
енергй для бюджетних установ та шших споживач1в (KpiM населения), тарифу
на теплову енерпю для потреб бюджетних установ у po3Mipi 1871,81 грн./Гкал
без ПДВ та шших споживач!в (KpiM населения) у po3Mipi 1948,74 грн./Гкал без
ПДВ.
СЛУХАЛИ:
Попцеву Тетяну Анатолпвну, яка подякувала учасникам вщкритого обговорення за пщтримку
HaMipiB ПрАТ «Херсонська ТЕЦ» i зазначила, що пщприемство буде добиватися пщтримки з
боку НКРЕКП для вщшкодування додаткових витрат на закутвлю природного газу, на
виплату заробгшо! плати з вщрахуваннями, сплату НКРЕКП внесюв на регулювання.
Пояснила, що протокол обговорення буде направлений до НКРЕКП разом 3i зверненням
Товариства про коригування тариф1в. НКРЕКП включить звернення ПрАТ «Херсонсько!
ТЕЦ» до порядку денного бшын широкого обговорення клопотань лщенз1апв.

Голова вщкритого обговорення Попцева Тетяна Анатол1'1вна, оголосила про закриття
процедури вщкритого обговорення.
Т.А. Попцева

Головуючий вщкритого обговорення

Педченко

Генеральний директор ПрАТ «Херсонська ТЕЦ»
Заступник директора
Департаменту житлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного комплекс;
ХерсонськоУ' обласноУ державно! адмппстрацп

В. Чорний

/

.П. Трибух

Заступник Херсонського мкького голови

Рижков

Завщувач сектору НКРЕКП у Херсонеькш облает!
Провщний шепектор сектору господарського
забезпечення Головного управлшня
Державно! казначейсько? служби Укра'ши
у Херсоиськш облает!

С.О. Ilojiimyiv

Заступник директора департаменту,
начальник управлшня комунального
господарства департаменту
житлово-комунального господарства
Херсонсько1 мкькоТ ради

B.JI. Чушак

Начальник вщдщу енергетики, водопостачанн
та водовщведення управлшня комунального
господарства департаменту житлово-комунального
господарства ХерсонськоУ мкькоТ ради

Ю.В. Еременко

Директор техшчний ПрАТ «Херсонська ТЕЦ»

I.I. Цицик

Директор i3 загальних питань
ПрАТ «Херсонська ТЕЦ»

Ю.В. Рубан

Директор i3 безиеки та режиму
ПрАТ «Херсонська ТЕЦ»

М. Чебаков

Начальник фшансово - економ1чного вщцшус
ПрАТ «Херсонська ГЕЦ»
Секретар вщкритого обговорення

;>

/
О.О. Демченкова
Н.В. Лященко

