Слухали: начальника планово-економічного
тепломережі» Веселкову І.А., яка повідомила наступне:

відділу

КП

«Південно-Західні

На даний час на підприємстві діють такі тарифи на теплову енергію та послуги з
централізованого опалення для населення та постачання гарячої води для всіх категорій
споживачів:
- для населення, затверджені Постановами НКРЕКП № 967, 1101 від 09.06.2016р.,
введені в дію з 01.07.2016року;
- для управителів багатоквартирних будинків Постановами НКРЕКП № 1102 від
09.06.2016р., введені в дію з 01.07.2016року;
- для бюджетних установ, затверджені Постановами НКРЕКП № 2439, 2440 від
29.12.2016 року, введені в дію з 13.01.2017року;
- для інших споживачів, затверджені Постановами НКРЕКП № 151, 152 від
01.02.2017р., введені в дію з 24.02.2017року.
Відповідно до постанови НКРЕКП від 30.06.2017р. № 866 «Про затвердження
порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» КП
«Південно-Західні тепломережі» проводить відкриті обговорення коригування тарифів на
теплову енергію та послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води.
Відповідно до повідомлення про проведення відкритих обговорень проекту тарифів
КП «Південно-Західні тепломережі» на теплову енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для всіх категорій споживачів, послуги з централізованого опалення для
населення та послуг з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів зауваження і
пропозиції приймалися засобами поштового зв’язку та електронною поштою на адресу
підприємства з 14.08.2017р. по 28.08.2017р.
За цей період на адресу підприємства зауваження і пропозиції щодо питань, які
пропонуються до слухання не надходило.
Згідно ст. 20 ЗУ «Про теплопостачання» тарифи на теплову енергію повинні
забезпечувати відшкодування всіх економічно обгрунтованих витрат на виробництво,
транспортування та постачання теплової енергії.
Статтею 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачено, що «у
разі зміни протягом строку дії цін/тарифів обсягу окремих складових економічно
обґрунтованих витрат з причин, які не залежать від виконавця/виробника, зокрема,
збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та
амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні та інші
матеріальні ресурси, виконавці/виробники проводять коригування встановлених цін/тарифів
на житлово-комунальні послуги і подають на затвердження до органу, уповноваженого
здійснювати встановлення таких цін/тарифів. При цьому перерахунок цін/тарифів може
проводитися шляхом коригування лише тих складових структури цін/тарифів, за якими
відбулися цінові зміни вбік збільшення або зменшення. Встановлення цін/тарифів на
житлово-комунальні послуги нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на їх
виробництво не допускається».
Згідно Постанови НКРЕКП від 24.03.2016 № 377 «Про затвердження Порядку
формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання,
послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води» п. 1.9. «У разі зміни

протягом строку дії тарифів величини окремих витрат, пов`язаних із провадженням
ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та
надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води, з причин, які не
залежать від ліцензіата, зокрема збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної
заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, витрат на покриття втрат
ліцензіата, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші
матеріальні ресурси, зміни обсягу фінансових витрат, складової планованого прибутку, може
проводитися перерахування тарифів шляхом коригування лише тих складових частин
структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення, що
призвело до зміни тарифних витрат більше ніж на 2% від установленого рівня. п. 1.10.
Встановлення та коригування тарифів на послуги з централізованого опалення і постачання
гарячої води проводиться одночасно з відповідним встановленням або коригуванням тарифів
на теплову енергію».
Постановою КМУ від 22.03.2017р. №187 затверджено «Положення про покладення
спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу», п.13 якого
визначено, що з 1 квітня 2017 року НАК «Нафтогаз України» здійснює продаж/постачання
природного газу для виробників теплової енергії в рамках виробництва теплової енергії з
метою надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню за ціною, що
становить 4942,00 грн. за 1000 куб.метрів (без урахування ПДВ, тарифів на транспортування
та розподіл природного газу), під час постачання природного газу виробникам теплової
енергії для потреб релігійних організацій до ціни застосовується коефіцієнт 0,5, тобто ціна
буде становити 4942,00*0,5=2471,00 грн. за 1000 куб.метрів, а для всіх інших споживачів
(бюджетних та інших) – до ціни застосовується коефіцієнт 1,6, тобто ціна становить
4942,00*1,6=7907,20 грн. за 1000 куб.метрів. Ціна за транспортування (595,20 грн./1000
куб.метрів без ПДВ) і розподіл (137,50 грн./1000 куб.метрів без ПДВ) газу залишається без
змін.
Відповідно до вищенаведеного проведено розрахунок витрат на паливо (газ) по ціні
8639,90 грн./1000 куб.метрів для виробництва теплової енергії для бюджетних та інших
споживачів взамін врахованого в діючих тарифах 5674,70 грн./1000 куб.метрів без ПДВ для
бюджетних установ та 7822,71 грн./1000 куб.метрів для інших споживачів.
Постановою НКРЕКП № 551 «Про внесення змін до постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від
16.06.2016 року №1141» встановлено для МКП «Хмельницькводоканал» тариф на
водопостачання – 5,41 грн/куб.м. (без ПДВ), на водовідведення – 5,48 грн/куб.м. У діючих
тарифах враховано відповідно до Постанови НКРЕ від 30.09.2011р. № 173 тариф на
водопостачання відповідно до - 3,10 грн/куб.м. і водовідведення - 2,73 грн/куб.м. та
Постанови НКРЕКП від 26.03.2015р. № 899 - 3,54 грн./куб.м на послугу постачання гарячої
води.
З 01.01.2017 року набув чинності Закон України від 6 грудня 2016 року № 1774VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким внесено суттєві зміни
до законодавства з праці, насамперед до Закону України «Про оплату праці», згідно яких
мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому від
прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
Законом України від 21 грудня 2016 року № 1801-VIII «Про Державний бюджет
України на 2017рік» встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб в розрахунку
на місяць у розмірі: з 1 січня 2017 року - 1600 гривень, з 1 травня - 1684 гривні, з 1 грудня 1762 гривні; мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня – 3200 гривень; у
погодинному розмірі - 19,34 гривні.

Середній рівень, прийнятий для коригування тарифів за статтею витрат «оплата
праці» становить 1749 грн., тобто оплата праці відкоригована коефіцієнтом 1,1725 до
встановленої в діючому тарифі (1749/1491,67=1,1725).
Хочу також зазначити, що в діючому тарифі на теплову енергію були включені
витрати на покриття втрат, які виникли в результаті часового розриву між датою
застосування нової ціни газу і зміною тарифів на теплову енергію, для населення 2,3 млн.
грн., для інших споживачів – 0,5 млн.грн., для бюджетних установ – 2,6 млн.грн., які на
даний час вилучені з проекту тарифів. Тобто здійснено коригування тарифу, а саме
зменшено тариф для населення на 13,55 грн/Гкал, для бюджетних установ та інших
споживачів – 78,84 грн/Гкал.
Крім цього, вступив в дію Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та
водопостачання», відповідно до якого необхідно виключити з тарифів на послугу з
централізованого постачання гарячої води витрати на періодичну повірку квартирних засобів
обліку в сумі 261,5 тис. грн. або 0,37 грн. /м3 без ПДВ.
Відповідно до вищезазначеного, КП «Південно-Західні тепломережі» має намір
звернутися до Комісії із заявами та відповідними комплектами документів щодо коригування
тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання за категоріями
споживачів, послуги з централізованого опалення для населення та послуги з постачання
гарячої води для всіх категорій споживачів за вимогами «Порядку формування тарифів на
теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого
опалення і постачання гарячої води», затвердженого постановою НКРЕКП від 24.03.2016
№377, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 09 червня 2016 року за
№835/28965 (далі – Порядок) та «Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її
виробництво, транспортування, постачання», затвердженої постановою НКРЕКП від
31 березня 2016 року №528, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 20 липня
2016 року за №993/29123 (далі – Процедура №528) та «Процедури встановлення тарифів на
послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води»,
затвердженої постановою НКРЕКП від 31 березня 2016 року №529, зареєстрованою в
Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за №992/2912 (далі – Процедура №529).
Коротко я ознайомила вас із причинами коригування тарифів.
Проект тарифів для всіх категорій споживачів КП «Південно-Західні тепломережі»
Розмір тарифів

Категорія
споживачів/тарифи

Од. вим.

Тарифи на
централізоване
опалення та
централізоване
постачання гарячої
води для потреб
населення
Тарифи на теплову
енергію для потреб
населення

Відхилення, +/-

Діючі (без
ПДВ)

Кориговані
(без ПДВ)

грн. коп.

%

грн./Гкал

953,93

950,27

-3,66

-0,4

грн./Гкал

942,14

938,55

-3,59

-0,4

Тарифи на теплову
енергію для потреб
бюджетних установ

грн./Гкал

1107,86

1457,26

+349,40

31,5

Тарифи на теплову
енергію для потреб
інших споживачів

грн./Гкал

1423,40

1469,82

+46,42

3,3

Тарифи на теплову
енергію для потреб
релігійних організацій

грн./Гкал

574,32

584,31

+9,99

1,7

Тарифи на послугу з
централізованого
опалення для потреб
населення

грн./м2

21,17

21,08

-0,09

-0,4

з рущникосушками

грн./м3

55,29

56,61

+1,32

2,4

без рушникосушок

грн./м3

50,98

52,35

+1,37

2,7

з рушникосушками

грн./м3

54,09

55,77

+1,68

3,1

без рушникосушок

грн./м3

49,87

51,57

+1,70

3,4

Тарифи на послугу з
централізованого
постачання гарячої
води для потреб
бюджетних установ

грн./м3

58,02

77,08

+19,06

32,9

Тарифи на послугу з
централізованого
постачання гарячої
води для інших
споживачів

грн./м3

73,54

77,69

+4,15

5,6

Тарифи на послугу з
централізованого
постачання гарячої
води для потреб
населення:

Тарифи на послугу з
централізованого
постачання гарячої
води для потреб
управителів
багатоквартирних
будинків:

Структури тарифів на теплову енергію для всіх категорій споживачів (додаються).

