Повідомлення про оприлюднення проекту рішення виконавчого комітету
Хмельницької міської ради «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її
виробництво, транспортування, постачання для населення, бюджетних установ, інших
споживачів, релігійних організацій КП «Південно -Західні тепломережі»
На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку доведення до
споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структури цін/тарифів,
зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції
територіальних громад» від 30.07.2012 № 390 КП «Південно-Західні тепломережі» м.
Хмельницький інформує про намір здійснити зміну тарифів на теплову енергію для
населення, управителів багатоквартирних будинків, бюджетних установ, інших
споживачів та релігійних організацій.
Планові тарифи на теплову енергію для населення, бюджетних установ, інших
споживачів, релігійних організацій сформовані відповідно до вимог Порядку формування
тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з
централізованого опалення та постачання гарячої води, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року №869.
Загальний розмір планових тарифів, поданих до Хмельницької міської ради
наведено в додатках до проекту рішення виконавчого комітету:
на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для населення,
бюджетних установ, інших споживачів та релігійних організацій
для населення – 1026,41 грн./Гкал (без ПДВ) за такими складовими (додатки 1,2,3,4):

тариф на виробництво теплової енергії - 967,17 грн./Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 57,32 грн./Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії -1,92 грн./Гкал (без ПДВ).
для бюджетних установ – 1452,87 грн./Гкал (без ПДВ) за такими складовими (додатки
5,6,7,8):
тариф на виробництво теплової енергії – 1393,63 грн./Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 57,32 грн./Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії -1,92 грн./Гкал (без ПДВ).
для інших споживачів – 1508,28 грн./Гкал (без ПДВ) за такими складовими (додатки 9, 10,
11, 12):
тариф на виробництво теплової енергії – 1449,04 грн./Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 57,32 грн./Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії -1,92 грн./Гкал (без ПДВ).
для релігійних організацій - 633,00 грн./Гкал (без ПДВ) за такими складовими (додатки
13, 14, 15, 16):
тариф на виробництво теплової енергії – 573,76 грн./Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 57,32 грн./Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії -1,92 грн./Гкал (без ПДВ).

З повним текстом проекту рішення можна ознайомитись на офіційних вебсайті підприємства http://www.pivzahteplo.com/ та Хмельницької міської ради
https://khm.gov.ua/.
Зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їхніх об’єднань приймаються в
письмовому вигляді до 14 вересня 2018 року (протягом 15 календарних днів з моменту
оприлюднення проекту регуляторного акта) за адресою 29000 м. Хмельницький, вул.
Курчатова, 17/1, тел. 78-39-04, 78-39-05. Електронна адреса p.z.teplomerega@gmail.com
Для реєстрації зауважень та пропозицій просимо зазначати прізвище, ім’я та по-батькові
особи ( для юридичних осіб – повне найменування), що їх подала, та контактні дані для
здійснення зворотного зв’язку.

Обґрунтування щодо зміни тарифів на теплову
для всіх категорій споживачів КП «Південно-Західні тепломережі».
КП «Південно-Західні тепломережі» здійснює
постачання теплової енергії.

виробництво, транспортування та

Тарифи на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії КП
«Південно-Західні тепломережі» розраховані у відповідності Порядку формування
тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з
централізованого опалення та постачання гарячої води, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року №869.
Тарифи формуються окремо для кожного виду діяльності з урахуванням наступних
категорій споживачів: населення, управителі багатоквартирних будинків, бюджетні
установи , інші споживачі, релігійні організації.
Діючі тарифи на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії були
встановлені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг Постановами від 07.11.2017 р. № 1367, № 1369 та
впроваджені з 29.11.2017 р. на базі витрат 2011 року та коригувались в основному через
зміну вартості природного газу.
На даний час рівень відшкодування діючими тарифами собівартості теплової енергії:
-

населення 83,2%;
бюджетні установи 85,9%;
інші споживачі 83,1%.

На необхідність зміни тарифів вплинули наступні чинники, а саме:
-

-

передача ліцензійних справ КП «Південно-Західні тепломережі» з виробництва
(крім діяльності з виробництва теплової енергії когенераційних установок),
транспортування та постачання теплової енергії від Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг до
Хмельницької обласної державної адміністрації;
зменшення обсягів реалізації теплової енергії для всіх категорій споживачів;

-

-

зростання витрат на оплату праці в зв’язку зі зростанням мінімального
прожиткового мінімуму з 01.01.2018 - 1762,00 грн., який лежить в основі
розрахунку фонду оплати плати, що включається до тарифів на теплову енергію;
зростання вартості матеріалів та витрат на ремонти. Витрати на ремонт в діючому
тарифі розраховані в межах 10% від залишкової основних засобів;
зростання амортизації основних засобів підприємства;
зростання витрат на придбання води на теплову енергію відповідно до Постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг від 28.12.2017 р. №1575 “Про внесення змін до постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141”
Проект тарифів на теплову енергію за категоріями споживачів:

Категорія
споживачів
Населення
Управителі
багатоквартирних
будинків
Бюджетні
установи
Інші споживачі
Релігійні
організації

Одиниці виміру Діючий тариф,
з ПДВ
грн/Гкал
1126,26
грн/Гкал
1126,26

Проект тарифу,
з ПДВ
1231,69
1231,69

Відхилення , %
+9,4
+9,4

грн/Гкал

1748,71

1743,44

-0,3

грн/Гкал
грн/Гкал

1763,77
701,15

1809,93
759,60

+2,6
+8,3

Зростання діючих тарифів на теплову енергію забезпечить надійність та
безперебійність проходження опалювального періоду 2018-2019 років та якість
комунальних послуг.

