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Голова слухань - начальник управління НКРЕКП у Києві та Київській 
області Усенко А.С. повідомив, що 30 червня 2017 року Постановою № 866 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг затверджено Порядок проведення відкритого 
обговорення проектів рішень НКРЕКП (далі -  Порядок 866). Відповідно до 
Порядку 866 відкрите обговорення проектів рішень НКРЕКП з питань 
встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження інвестиційних 
програм/планів розвитку/змін до них у сфері комунальних послуг проводиться 
за місцем надання послуг ліцензіата із залученням керівника територіального 
органу НКРЕКП уповноважених представників ліцензіата, якому 
встановлюються ціни (тарифи)/зміни до них, схвалюється/затверджується 
інвестиційна програма/план розвитку/зміни до них; представника місцевого 
органу виконавчої влади або органів місцевого самоврядування: інші



зацікавлені особи, які подали заявки на участь у відкритому обговоренні та/або 
їх уповноважені представники.

Зазначений проект постанови НКРЕКП разом з протоколом відкритих 
обговорень та обгрунтовуючими матеріалами, необхідними для прийняття 
рішення, оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій шляхом 
розміщення на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет.

Також проінформував присутніх про відсутність зауважень та 
пропозицій щодо схваленого проекту постанови НКРЕКП, який винесений на 
дане відкрите обговорення. Заявок для участі у відкритому обговорені від 
фізичних та юридичних осіб, відповідно до оприлюднених повідомлень на 
офіційному веб-сайті НКРЕКП, не надходило.

В зв’язку з цим, на виконання Порядку 866, було прийнято рішення про 
проведення відкритого обговорення проекту рішення НКРЕКП з питання 
встановлення цін (тарифів)/змін до них для Комунального підприємства 
Броварської міської ради Київської області «Броваритепловодоенергія».

Порядок денний:

1. Затвердження порядку денного та регламенту відкритих слухань.
2. Обговорення проекту постанови «Про встановлення тарифів на теплову 
енергію, її виробництво, транспортування, постачання КОМУНАЛЬНОМУ 
ПІДПРИЄМСТВУ БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
«БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ».
3.Прийняття рішення щодо результатів відкритого обговорення 
вищезазначеного проекту постанови для Комунального підприємства 
Броварської міської ради Київської області «Броваритепловодоенергія».

Для роботи відкритих слухань, ведення протоколу та підрахунку голосів 
необхідно обрати секретаря.

-  голова слухань - начальник управління НКРЕКП у Києві та Київській 
області Усенко А.С. запропонував обрати начальника юридичного відділу 
Комунального підприємства Броварської міської ради Київської області 
«Броваритепловодоенергія» Демчук Т.ГІ. - секретарем відкритих слухань.

УХВАЛИЛИ: обрати секретарем відкритих слухань начальника
юридичного відділу Комунального підприємства Броварської міської ради 
Київської області «Броваритепловодоенергія» Демчук Т.П.

СЛУХАЛИ:
- начальника відділу фінансово-економічного планування та 

тарифоутворення Комунального підприємства Броварської міської ради 
Київської області «Броваритепловодоенергія» Буділова В.В.

Повідомив, що підставою для проведення відкритих слухань є 
обговорення проекту рішення НКРЕКП з питання встановлення цін (тарифів) 
на теплову енергію, що надається населенню, релігійним організаціям, 
бюджетним установам та іншим споживачам Комунальним підприємством 
Броварської міської ради Київської області «Броваритепловодоенергія».



Наголосив, що проведення відкритих слухань обумовлене Порядком 
866. Оголошення про проведення обговорень (слухань) та письмові 
обгрунтування необхідності перегляду тарифів на теплову енергію, що 
надається населенню, релігійним організаціям, бюджетним установам та іншим 
споживачам було розміщено на сайті Комунального підприємства Броварської 
міської ради Київської області «Броваритепловодоенергія» 29 листопада 2019р.

Доповів про те, що, на виконання вимог Порядку 866, 09.11.2019 року 
Комунальним підприємством Броварської міської ради Київської області 
«Броваритепловодоенергія» року було проведено відкрите обговорення 
(відкрите слухання) питань щодо перегляду тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування та постачання для всіх категорій споживачів.

Результати відкритого обговорення (відкритого слухання) оформлено 
протоколом, який оприлюднено Комунальним підприємством Броварської 
міської ради Київської області «Броваритепловодоенергія» на своєму веб-сайті 
та надано до НКРЕКП.

СЛУХАЛИ:
- начальника управління НКРЕКП у Києві та Київській області Усенка А.С.

На засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, що проводилось у формі відкритого 
слухання 29.11.2019'року, схвалено проект постанови «Про встановлення 
тарифів на теплову енергію," ї ї  виробництво, транспортування, постачання 
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ».

За результатами розгляду розмір тарифів на теплову енергію для 
відповідних категорій споживачів становить:

Населення - 1319,21 грн/Гкал без ПДВ,
Бюджетні організації - 1162,87 грн/Гкал без ПДВ,
Інші споживачі -  1197,92 грн/Гкал без ПДВ,
Релігійні організації - 1282,76 грн/гкал без ПДВ.

Планові тарифи на транспортування теплової енергії інших суб’єктів 
господарювання, а саме ТОВ «Фтранс», становлять:

- бюджетні установи -  299,01 грн/Гкал без ПДВ,
- інші споживачі -  445,39 грн/Гкал без ПДВ.

Необхідність встановлення тарифів обумовлена наступними
факторами:

1) Зменшенням корисного відпуску теплової енергії споживачам 
підприємства.



№
п/п

Категорія
споживачів

Діючі тарифи на 
теплову енергію, 
Гкал

Планові тарифи 
на теплову 
енергію, Гкал

Процент
зменшення

%

1 Населення 284901,65 - 180102,91 -36,78

2 Релігійні
організації

73,81

3 Бюджетні установи 25439,26 11671,05 -54,12

4 Інші споживачі 13308,23 7141,56 -46,34

Крім того, в тарифі на транспортування теплової енергії передбачені обсяги 
транспортування власними мережами підприємства теплової енергії інших 
власників, а саме ТОВ «Фтранс» в розмірі 8450,0 Гкал. в тому числі:

- бюджетні установи -  7418,10 Гкал.;

- інші споживачі -  1031,90 Гкал.

2) Витрати на паливо для виробництва теплової енергії (природний газ).

Зміна вартості природного газу відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України № 867 від 19.10.2018 року:

Категорія
споживачів

Вартість

газу врахована в 
діючому тарифі, 
грн. без. ПДВ за 1 
тис. м. куб

Вартість

газу в плановому тарифі, грн. без ПДВ 
за 1 тис. м. куб

Населення 6968,21 4899 -  ціна натурального палива;

157.19 -  тариф на послуги 
транспортування природного газу;

567.20 -  тариф на послуги розподілу 
природного газу

Релігійні
організації

6968,21 4899 -  ціна натурального палива;

157.19 -  тариф на послуги 
транспортування природного газу;

567.20 -  тариф на послуги розподілу



природного газу

Бюджетні
установи

6968,21 4899 -  ціна натурального палива;

157.19 -  тариф на послуги 
транспортування природного газу;

567.20 -  тариф на послуги розподілу 
природного газу

Інші
споживачі

6968,21 4899 -  ціна натурального палива;

157.19 -  тариф на послуги 
транспортування природного газу;

*

567.20 -  тариф на послуги розподілу 
природного газу природного газу

3) Витрати на електроенергію.

Згідно заключних договорів та актів за жовтень 2019 року фактична ціна 
активної електроенергії становить - 225,0 коп./Квт*год без ПДВ. Але при
розрахунку тарифів на теплову енергію відповідно до Порядку для розрахунку 
витрат на електричну енергію для технологічних потреб виробництва теплової 
енергії приймаються діючі ціни на електричну енергію, але не вище ціни 
постачальника універсальної послуги на відповідній території. Тому до 
розрахунку тарифів на плановий період 2019 року включена вартість 
електричної енергії в розмірі 206,17 коп./кВт*год згідно даних постачальника 
універсальних послуг.

Вартість

врахована в діючому 
тарифі, коп./кВт*год

Вартість

в плановому 
тарифі, 
коп./кВт*год

% росту

Електрична
енергії

188,28 206,17 +9,5

4) Витрати на оплату праці.
>

Витрати на оплату праці розраховані відповідно до Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 року № 2629-VIII.



Галузевої угоди № 28 від 17.12.2018 року. Колективного договору
підприємства. Закону України «Про оплату праці» № 108/95-ВР від 24.03.1995 
року.
Збільшення витрат на оплату праці відбулося в зв’язку зі збільшенням 
прожиткового мінімуму відповідно до Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2019 рік». Також відповідно до Змін до Галузевої угоди 
коефіцієнт мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду до прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб встановлений в розмірі 1,6, тоді як діючий на 
підприємстві 1,4. Крім того коефіцієнт за гіідгалузями та видами робіт був 
збільшений з 1,42 до 1.66. При розрахунку заробітної плати було враховано 
середньозважений прожитковий мінімум для працездатних осіб в розмірі 
2086,17 грн.

Середня заробітна плата по тепловій енергії в плановому тарифі становить 
10651,18 грн.

Підприємство має потребу в кваліфікованих працівниках, так як низький рівень 
заробітної плати призводить до плинності кадрів, іцо негативно впливає на 
виконання виробничих завдань підприємства.

5) Витрати на амортизаційні відрахування.

Амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу, 
відповідно до стандартів бухгалтерського обліку та п. 145.1.5 ст. 145 розділу III 
Податкового кодексу України, за яким річна сума амортизації визначається 
діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта 
основних засобів.
До витрат теплової енергії повністю включено амортизацію основних засобів 
загальновиробничого призначення, що відносяться до теплової енергії. Основні 
засоби загальновиробничого призначання з централізованого водопостачання 
та водовідведення, а також основні засоби, що відносяться до всіх видів 
діяльності включені до іншої діяльності підприємства.

6) Витрати на воду та водовідведння для технологічних та господарсько- 
побутових потреб.

Тарифи на водопостачання та водовідведення встановлені постановою 
НКРЕКГІ від 11.10.2019 року № 2157.

Показник Вартість Вартість % росту

врахована в в плановому



діючому тарифі, 
за 1 м.куб. без 
ПДВ

тарифі, за 1 
м.куб. без ПДВ

водопостачання 6,73 9,68 +43,83

водовідведення 6,61 9,25 +39,94

7) Витрати на ремонт.

Витрати на ремонт розраховуються згідно Наказу Міністерства палива та 
енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального 
господарства України за №620/378 відЮ.12.2008р.  ̂ (зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 31.12.2008р. за № 1310/16001) «Про затвердження 
правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», Поточний 
ремонт котелень та теплових мереж проводиться господарським та підрядним 
способами.
Під час ремонтних( робіт на об’єктах підприємства проводяться наступні 
заходи:
- профілактичні роботи, ремонти, заміна допоміжного та основного 

устаткування;
-ремонт, та заміна зовнішніх і внутрішніх мереж газо-,водо-,і 

електропостачання;
-ремонт ізоляції технологічних трубопроводів котелень;
-пуско-та режимно-налагоджувальні роботи основного та допоміжного 

котельного обладнання відповідно нормативно-технічної документації; 
-діагностування основного та допоміжного обладнання, категорійних 

трубопроводів (IV);
-промивання та випробування на гідравлічну міцність та щільність 

котлоагрегатів, водо підігрівальних установок;
- ремонт будівель та споруд;
- гідравлічні випробування теплових мереж згідно графіку;
- ремонт теплової ізоляції наземних теплових мереж.

8) Витрати на паливо-мастильні матеріали.
Загальні заплановані витрати паливно-мастильних матеріалів склали

Вид діяльності, в Фактичні
Фактичи Всього

якому задіяно витрати
і витрат на відхилен %

транспортні ГІММ за
витрати 2019 рік ня +/- зміни

засоби 2017 рік,
ПММ за ПММ, грн
2018 рік,



грн грн

Виробництво т/е 49 032,40 74 058,63 80 895,75 6 837,12 1,09

Транспортування
т/е

786 303,02
1 140 

116,10
1 137 

313,43
-2 802,67 1,00

Постачання т/е 35 394,06 0,00 0,00 0,00

Послуги опалення 
та ГВГІ

0,00 38 345,36 0,00
-38

345,36
0,00

Інша неліцензована 
діяльність

1 887 
960,85

2 707 
746,19

2 742 
294,77

“ 34 548,58 1,01

Загальновиробничо 
го призначення

51 815,70 78 989,01 119 475,74 40 486,73 1,51

Адміністративного - 
призначення

106 021,42
215

822,45
313 884,99 98 062,54 1,45

Всього:
2 916 

527,45
4 255 

077,74
4 393 

864,68
138

786,94
1,03

За результатами проведеного розрахунку заплановані витрати на 2019 рік 
склали 4393864,68грн. що на 138786,94 грн. більше ніж фактичні витрати за 
2018 рік (зростання на 3%), що в свою чергу можна пояснити збільшенням 
вартості паливо-мастильних матеріалів, середня вартість бензину АІ-95 за 2018 
рік склала 25,75 грн., згідно діючого договору вартість АІ-95 складає -  27,80 
грн (зростання на 8%), середня вартість бензину АІ-92 за 2018 рік склала 
25,30 грн., згідно діючого договору вартість АІ-92 складає -  27,32 грн 
(зростання на 8%), середня вартість дизпалива за 2018 рік склала 24,40 грн., 
згідно діючого договору вартість дизпалива складає -  26,35 грн (зростання на 
8%), середня вартість стисненого газу за 2018 рік склала 12,10 грн., згідно 
діючого договору вартість стисненого газу складає — 15,15 грн (зростання на - 
25%).

9) Витрати на обов’язкові податки та збори, що включені до собівартості 
виробництва.

До розрахунку витрат на сплату податків та зборів включені наступні податки:
1. Екологічний податок включає в себе викиди в атмосферу 

стаціонарними джерелами забруднення (теплова енергія), скиди забруднюючих



речовин безпосередньо у водні об’єкти та розміщення відходів у спеціально 
відведених місцях (інша діяльність). Викиди в атмосферу стаціонарними 
джерелами забруднення планувалися згідно розрахунку технологічних витрат 
палива на 2019 рік та ставок податків та зборів згідно Податкового кодексу 
України на 2019 рік. г.

До розрахунку викидів в атмосферу стаціонарними джерелами 
забруднення (котельні підприємства) включені наступні забруднюючі 
речовини: Оксиди азоту (N02); Оксиди вуглецю (СО); Вуглецю діоксин (С02); 
Ртуть (Н§); Азоту оксид (Н20); Метан.

2. Збір за користування радіочастотним ресурсом України планувався 
згідно поданих в 2019 році декларацій;

3. Збір за спец водокористування, включаючи збір за користування 
надрами (інша діяльність) планувався згідно показників річного плану на 
централізоване водопостачання та водовідведення на 2010 рік ставок податків 
та зборів згідно Податкового кодексу України на 2019 рік;

4. Земельний податок планувався згідно поданої в 2019 році декларації та 
нормативної грошової оцінки земельних ділянок, які знаходяться у власності 
підприємства.
Збільшення витрат відбулося за рахунок збільшення ставок податків згідно 
статтей Податкового кодексу та нормативної грошової оцінки земельних 
ділянок.

10) Інші статті витрат.

До цих витрат відносяться: витрати на утримання та експлуатацію
автотранспорту, витрати на хімводопідготовку, витрати на охорону праці, 
витрати на матеріали, малоцінні та швидкозношуючі предмети, витрати на 
утримання виробничих та службових приміщень, витрати пов’язані із 
забезпеченням належного стану обладнання та інші. Ці статті витрат 
розраховані відповідно до укладених в 2019 році договорів або фактичних 
витрат, понесених підприємством в 2018 році та з застосуванням індексу цін 
виробників промислової продукції в розмірі 7,4% згідно додатку № 1 постанови 
Кабінету Міністрів України № 546 від 11.07.2018 року до деяких статей витрат.

11) Внески на регулювання.

Відповідно до Порядку до складової планової виробничої собівартості 
включаються внески на регулювання НКРЕКП. У підприємства виникають 
зобов’язання щодо сплати внесків на регулювання. Відповідно до Постанови 
НКРЕКП № 526 від 21.06.2018 року, згідно якої планова ставка внеску на 
регулювання визначена у розмірі 0,064% від вартості теплової енергії.



12) Витрати на покриття втрат підприємства.

В зв’язку з тим, що діючі тарифи на теплову енергію набули чинності з 1 січня 
2019 року відповідно до процедури їх затвердження, а вартість газу змінилася з 
1 листопада 2018 року, то для категорії споживачів «населення» та «релігійні 
організації» виникла різниця між діючою ціною газу та врахованою в діючих 
тарифах, що призвело до збитків підприємства. Аналогічна ситуація по 
категоріям споживачів «бюджетні установи» та «інші споживачі» тільки по цим 
категоріям споживачів підприємство отримало доходи в частині різниці між 
діючою ціною газу та врахованою в діючих тарифах. Розмір витрат на покриття 
втрат підприємства становить:

№ п/п Категорія споживачів Розмір компенсації, тис.грн.
1 Населення 13417,28
2 Бюджетні установи -1153,80
3 Інші споживачі -617,58
4 Релігійні організації

Також в плановому тарифі було враховано витрати на покриття втрат 
підприємства з травня 2019 року по листопад 2019 року відповідно до 
фактичних обсягів реалізації теплової енергії (за листопад 2019 року були взяті 
показники за відповідний місяць минулого року) на вартість природного газу, 
заробітну плату, електричну енергію, воду та водовідведення, екологічний 
податок.

№ п/п Категорія споживачів Розмір компенсації, тис.грн.
1 Населення -3988847,83
2 Бюджетні установи - 301287,13
3 Інші споживачі - 49591,54
Але в розрахунок тарифу включені витрати на покриття втрат без врахування 

обсягів реалізації по даховим котельням (САО). Зведені витрати на покриття 
втрат.

№ п/п Категорія споживачів Розмір компенсації, тис.грн.
1 Населення 9229393,79
2 Бюджетні установи -1440640,68
3 Інші споживачі -641337,87



13) Прибуток на розвиток виробництва.

В структурі тарифів на транспортування теплової енергії складові прибутку на 
розвиток виробництва (виробничі інвестиції) та відповідної частини податку на 
прибуток встановлені в розмірі 2658914 грн. в тому числі:

- на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) -  2180310 грн.;
- податок на прибуток -  478604 грн.

14) Інше використання прибутку (2% на обігові кошти).

Планування витрат проводилося відповідно до пункту 7 Постанови НКРЕКП 
Порядку КП «Броваритепловодоенергія» планує передбачити в тарифі 
підприємства кошти на відрахування до резервного капіталу, обігових коштів у 
розмірі, що не перевищує 2 % від повної планової собівартості теплової енергії 
(без урахування витрат на покриття втрат та коригування витрат).

Дані кошти підприємство планує використати у своїй господарській діяльності 
з метою запобігання збитків підприємства, викликаних щомісячною зміною 
ціни на електроенергію, на природний газ, необхідністю обов’язкового 
проведення 100% попередньої оплати електроенергії. В планований тариф на 
теплову енергію ціна на електроенергію прийнята на рівні ціни постачальника 
універсальної послуги з 01.10.2019р., відповідно до Порядку, однак згідно 
фактичних даних за серпень -  вересень місяці, фактична ціна на 
електроенергію вища за планову.

Крім цього, згідно п.1.12 ст. 1 Порядку, перерахування тарифів шляхом 
коригування може проводитися за умови зміни величини окремих витрат, які не 
залежать від ліцензіата, сумарно більше ніж на 2% від установленого рівня. 
Вказане і зумовило врахування обігових коштів за рахунок планованого 
прибутку в обсязі, що не перевищує 2 % від повної планової собівартості 
теплової енергії.

15) Вилучення невикористаних коштів схвалених інвестиційних програм 
2015, 2016 років.

Відповідно до Постанов НКРЕКП від 21.08.2018 року № 873 та № 876 та із 
структури тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової 
енергії для всіх категорій споживачів, було вилучено невикористані грошові 
кошти на виробничі інвестиції та амортизаційні відрахування у сумі 1976370,00



грн. З урахуванням даних за період з жовтня 2018 року по листопад 2019 року 
включно (за листопад 2019 року були взяті показники за відповідний місяць 
минулого року) сума фактично вилучених коштів складає 1459072,11 грн. 
Тому, враховуючи викладене, в структурі тарифів на виробництво, 
транспортування, постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів 
зменшується стаття «Вилучення невикористаних коштів схвалених 
Інвестиційних програм 2015, 2016 років» до загальної суми 538361,38 грн.

Крім того відповідно до Постанови НКРЕКП від 24.09.2019 року № 2014 було 
схвалене рішення щодо перегляду тарифу на теплову енергію шляхом його 
зміни в бік зменшення на суму невикористаних коштів Інвестиційної програми 
на 2017 рік у розмірі 719930 грн. для всіх категорій споживачів.

Загальна сума вилучення коштів в плановому тарифі за невиконання 
Інвестиційних програм 2015-2017 років становить 1258291,38 грн., в тому 
числі:

- виробництво теплової енергії -  744223,67 грн.;
- транспортування теплової е н е р г ії-487867,42 грн.;
- постачання тешїової енергії -  26200,29 грн.

СЛУХАЛИ:

заступника міського голови Резніка О.В.
Повідомив, що Броварська міська рада Київської області підтримує 
встановлення тарифів Комунальному підприємству Броварської міської ради 
Київської області «Броваритепловодоенергія» та вважає, що зміна тарифів на 
теплову енергію обгрунтована.

ВИРІШИЛИ:

1.Відкрите обговорення проекту рішення НКРЕКП для Комунального 
підприємства Броварської міської ради Київської області 
«Броваритепловодоенергія» вважати таким, що відбулось на засадах гласності 
та відкритості.

2. Погодитись без зауважень із схваленим проектом постанови НКРЕКІІ 
«Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування, постачання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
«БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ».

3. Оприлюднити протокол відкритого обговорення на офіційному веб- 
сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах



енергетики та комунальних послуг та Комунального підприємства Броварської 
міської ради Київської області «Броваритепловодоенергія».

Заперечень та доповнень не надійшло.

Закінчення заходу -  10.12.2019р. о 11.40 год.

со ІОГ
і о  \ ___ _

V» с \ ' А еяти '

Голова слухань -
начальник управління НКРЕКП
у Києві та Київській області Усенко А.С.

Демчук Т.П.

Краснощок О.В. 

Резнік О.В.

Секретар

ПОГОДЖЕНО:

Директор Комунальноготтідщшємства 
Броварської міської ради К іїїво^ої о 
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Заступник міського ф '



РЕЄСТР
представників зацікавлених осіб, організацій, які прийняли участь в 

відкритому обговоренні проекту постанови НКРЕКП 
«Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

«БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ»
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Реєстр є невід’ємною частиною Протоколу проведення відкритого обговорення 
щодо намірів встановлення тарифів на теплову енергію, її транспортування та 
постачання для всіх категорій споживачів.


