Повідомлення про оприлюднення проекту рішення виконавчого комітету
Хмельницької міської ради «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого
опалення для населення та постачання гарячої води для населення, бюджетних
установ, інших споживачів та управителів багатоквартирних будинків комунального
підприємства «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 послуги з централізованого
опалення для населення та постачання гарячої води для населення, управителів
багатоквартирних будинків, бюджетних установ, інших споживачів.
Тарифи на послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води для
населення, управителів багатоквартирних будинків, бюджетних установ, інших
споживачів 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.
1. Загальний розмір тарифів, поданих до Хмельницької міської ради наведено в додатках до
проекту рішення виконавчого комітету:
1.1. на послуги централізованого опалення та постачання гарячої води для населення
зі структурою, наведено в додатку 1:
з централізованого опалення:
для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку
теплової енергії – 1542,56 грн./Гкал (з ПДВ);
з постачання гарячої води:
за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання – 88,81
грн. за 1 куб.м (з ПДВ);
за відсутності рушникосушильників – 82,12 грн. за 1 куб. м (з ПДВ).
1.2. на послуги з постачання гарячої води, що надаються бюджетним установам,
іншим споживачам та управителям багатоквартирних будинків зі структурою,
наведено в додатках 2 та 3:
бюджетним установам – 84,37 грн. за 1 куб. м (з ПДВ);
іншим споживачам – 84,36 грн. за 1 куб. м (з ПДВ);
управителям багатоквартирних будинків – 84,37 грн. за 1 куб. м (з ПДВ).

З повними текстами проектів рішень 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 16 листопада 2018 року 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 послуги централізованого опалення для
населення та постачання гарячої води для населення, управителів
багатоквартирних будинків, бюджетних установ, інших споживачів КП «ПівденноЗахідні тепломережі».
КП «Південно-Західні тепломережі» є виконавцем послуги з централізованого
опалення та постачання гарячої води.
Тарифи на послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води 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 послуги з урахуванням наступних
категорій споживачів: населення, управителі багатоквартирних будинків, бюджетні
установи , інші споживачі.
Діючі тарифи на послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води
були встановлені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг Постановами від 07.11.2017 р. № 1370, 1371, 1374 та
впроваджені з 29.11.2017 р. сформовані на базі витрат на теплову енергію 2011 року, які
коригувались в основному через зміну вартості природного газу.
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 ціни на природний газ для населення з 1.11.2018 року;
зростання цін на матеріали для виробництва, транспортування та постачання
теплової енергії;
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 витрат на придбання води на теплову енергію відповідно до Постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг від 18.09.2018 р. № 993 “Про внесення змін до постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141” та № 994 «Про внесення
змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 2868”;
зростання вартості банківських послуг.
Проект тарифів на послугу з централізованого опалення для населення (з ПДВ):

Категорія споживачів
З приладами обліку
теплової енергії
Без приладів обліку
теплової енергії

Одиниці
виміру
грн/Гкал
грн/м²

Діючий тариф, з Проект тарифу,
ПДВ
з ПДВ
1137,80
1542,56
25,25

Відхилення , %
+35,6

-

-100,0

Проект тарифів на послугу з постачання гарячої води для населення (з ПДВ):
Категорія споживачів
З рушникосушками
Без рушникосушок

Одиниці
виміру
грн/м3
грн/м3

Діючий тариф,
з ПДВ
67,78
62,68

Проект тарифу,
з ПДВ
88,81
82,12

Відхилення , %
+31,0
+31,0

Проект тарифів на послугу з постачання гарячої води для управителів
багатоквартирних будинків (з ПДВ):
Категорія споживачів
З рушникосушками
Без рушникосушок

Одиниці
виміру
грн/м3
грн/м3

Діючий тариф,
без ПДВ
66,91
61,88

Проект тарифу,
без ПДВ
84,37

Відхилення , %
-100,0
+36,3

Проект тарифів на послугу з постачання гарячої води для бюджетних установ та
інших споживачів (з ПДВ):
Категорія споживачів
Бюджетні установи
Інші споживачі

Одиниці
виміру
грн/м3
грн/м3

Діючий тариф,
без ПДВ
92,50
93,23

Проект тарифу,
без ПДВ
84,37
84,36

Відхилення , %
-8,8
-9,5

