Обґрунтування
щодо необхідності встановлення тарифу на послугу з постачання теплової
енергії для всіх категорій споживачів по Первомайському комунальному
підприємству “Тепломережі”
Тарифи на виробництво, транспортування та постачання теплової
енергії для потреб бюджетних організацій, та інших споживачів були
встановлені рішенням виконавчим комітетом Первомайської міської ради
Харківської області 06 2021 року за №261 «Про встановлення тарифів, на
послугу з постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів, що
надається населенню, Первомайському КП «Тепломережі», і складають за 1
Гкал (з ПДВ):
 для потреб бюджетних організацій – 3 433,26 грн.
 для потреб інших споживачів – 3 538,31 грн.
На виконання чинного законодавства Первомайське комунальне
підприємство «Тепломережі» провело розрахунок коригування послуги з
постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів відповідно до Закону
України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11/2017р. №2189-VIII,
Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. №869 «Про
затвердження Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і
постачання гарячої води», Наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018р.
№239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого
самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні
послуги, поданих для їх встановлення»
Розрахункові тарифи наведені в Таблиці №1.
Таблиця №1
Динаміка
змін тарифів на теплову енергію для всіх категорій споживачів.
Діючий тариф, Проект тарифу,
Категорія споживачів
грн/Гкал
грн/Гкал
Відхилення,%
(з ПДВ)
(з ПДВ)
Теплова енергія для
бюджетних установ

3 433,26

3 667,62

+6,8

Теплова енергія для інших
споживачів

3 538,31

5 104,46

+44,26
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Основні причини, які вплинули на зміну тарифів на теплову енергію:
І. Теплова енергія, її виробництво, транспортування, постачання.
1. Зміна ціни на паливо (природний газ).
Відповідно до Постанови КМУ №869 від 01.06.2011 (зі змінами та
доповненнями) ціна природного газу визначається як середня ціни природного
газу, що склалася у ліцензіата протягом опалювального періоду, що передує
планованому періоду або ціни природного газу, визначеної в довгостроковому
контракті з постачальником природного газу (за наявності укладеного
контракту).
Так згідно додаткової угоди з ТОВ «ГК «Нафтогаз» Трейдинг» ціна за
3
1000 м природного газу:
для обсягу ІІ згідно додаткової угоди на жовтень місяць ціна
складає 20 641,50 грн. без ПДВ.
Зростання ціни поставки природного газу на 66,06% ( в тарифі 12 430,04
грн. без ПДВ)
для обсягу ІІІ (фіксований обсяг для виробництва теплової енергії
бюджетним організаціям) ціна складає 13 658,42 грн. без ПДВ.
Зростання ціни поставки природного газу на 9,88% ( в тарифі 12 430,04
грн. без ПДВ)
Всі інші складові тарифу на постачання теплової енергії залишились без
змін.

Директор ПКП “Тепломережі”
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