
 
 

        ТОВ «ІНСТИТУТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ» 
запрошує на семінар-практикум 

за участі представників  
Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг 

8 листопада 2016 року 

«Методологічні аспекти формування  
«технічної частини»  

розрахунку тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання і комунальні послуги» 

 
Цільова 
аудиторія: 

спеціалісти виробничо-технічних служб 
підприємств-ліцензіатів НКРЕКП у сфері 
теплопостачання, що безпосередньо 
беруть участь у формуванні річного плану 
та розрахунку потреби у ПЕР 

Місце 
проведення: 

готель «Братислава», конференц-зал 
«Альянс Омега», м. Київ, вул. А. Малишка, 1  
(проїзд до станції метро «Дарниця») 

Вартість участі 
однієї особи: 

2150 грн (без ПДВ) 

Регламент семінару: 9:00 – 17:30 

 

Основні питання семінару-практикуму: 

 Вимоги та підходи до розрахунку корисного відпуску теплової енергії в 
розрізі груп споживачів та видів продукції та послуг. 

 Вимоги та підходи до розрахунку потреб у тепловій енергії для 
господарських потреб ліцензіата. 

 Вимоги та підходи до формування річних планів надання послуг з 
централізованого опалення та централізованого постачання гарячої 
води, вимоги до оформлення обов’язкових додатків відповідно до 
постанови НКРЕКП від 31.03.2016  № 529. 

 Вимоги та підходи до розрахунку втрат теплової енергії в мережах та 
витрат теплової енергії на власні потреби джерел теплової енергії. 

 Вимоги та підходи щодо, визначення нормативних витрат палива 
(умовного, натурального), електроенергії та технологічної води в 
розрізі ліцензованих видів діяльності (виробництво, транспортування, 
постачання теплової енергії). 



 

Доповідачі: 

Черних С. М. – Директор департаменту з регулювання відносин у 
сфері теплопостачання НКРЕКП. 

Люлевич Є .Є. – Заступник директора департаменту з регулювання 
відносин у сфері теплопостачання НКРЕКП. 

Кот К. М. – Заступник директора департаменту з регулювання 
відносин у сфері теплопостачання – начальник управління 
розрахунку паливно-енергетичних ресурсів НКРЕКП. 

Фахівці департаменту: Мельник П.О., Колесник О.О., 
Максаков В.С., Мороз О.М., Глагольєва Ю.В., Москаленко Є.В., 
Левандовський В.П. 

Нич О. О. – Директор департаменту з питань ціноутворення та 
фінансового управління ТОВ «Інститут місцевого розвитку». 

 
Для участі в семінарі-практикумі необхідно зареєструватися, 

надіславши реєстраційну форму на електронну адресу 
office@mdi.org.ua до 4 листопада 2016 р. 

 
Кількість місць обмежена! 

 

Реквізити для оплати:  

Одержувач:  
 

ТОВ «Інститут місцевого розвитку»,  
код ЄДРПОУ 33146866, 
п/р 26005020029052 в АТ «Укрексімбанк», 
м. Київ, МФО 322313 

Призначення 
платежу:  
 

Оплата за інформаційно-консультаційні 
послуги згідно з рахунком б/н від 
26.10.2016 року, без ПДВ. 

 

Із питань участі та реєстрації звертайтеся за телефонами: 
(044) 428-76-10, (097) 731-46-68, (095) 577-99-45 

 
Детальну інформацію ви можете знайти на сайті  

http://www.mdi.org.ua 

mailto:office@mdi.org.ua
http://www.mdi.org.ua/

