Обґрунтування
щодо необхідності корегування тарифів на теплову енергію для всіх категорій
споживачів та послуги з централізованого опалення,
що надаються населенню та до розрахунків тарифів
по Первомайському комунальному підприємству “Тепломережі”
Діючі тарифи на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії
для потреб населення, бюджетних організацій, та інших споживачів були встановлені
рішенням виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області 27
вересня 2017 року за №150 «Про встановлення тарифів на теплову енергію для всіх
категорій споживачів та на послугу з централізованого опалення, що надається населенню,
Первомайському КП «Тепломережі», і складають за 1 Гкал (з ПДВ):
 послуга з централізованого опалення, що надається населенню - 1204,12 грн.
 теплова енергія для потреб населення – 1172,58 грн
 теплова енергія для потреб бюджетних організацій – 1686,65грн.
 теплова енергія для потреб інших споживачів – 1686,65 грн.
Статтею 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачено,
зокрема, 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 паливноенергетичні 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 в бік збільшення або зменшення.
Встановлення цін/тарифів на ЖКП нижче розміру економічно обґрунтованих
витрат на їх виробництво не допускається.
Також відповідно до постанови КМУ від 01.06.2011р. №869 «Про забезпечення
єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» та постанови
НКРЕКП від 24.03.2016р. №377 «Про затвердження Порядку формування тарифів на
теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з
централізованого опалення і постачання гарячої води» передбачено, що 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.
Встановлення та коригування тарифів на послуги з централізованого опалення і
постачання гарячої води проводиться одночасно з відповідним встановленням або
коригуванням тарифів на теплову енергію.
Відповідно до вищезазначеного, ПКП «Тепломережі» має намір змінити тарифи
на теплову енергію для всіх категорій споживачів та на послугу централізованого
опалення, шляхом коригування зазначених складових тарифу, а саме:
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І. Тариф на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання.
1. Зміна ціни на паливо (природний газ).
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 року №867
«Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку
природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування
ринку природного газу» ціна на природний газ з 01.11.2018р. для населення зросте на 23%
і буде становити 6968,21 грн. за 1000 м3, (без ПДВ), при врахованому в діючих тарифах на
теплову енергію 5674,7 грн. за 1000 м3 (без ПДВ), тобто підвищення тарифу на газ з
01.11.2018р. становить 22,8%.
Також даною постановою КМУ встановлені нові ціни на природний газ для
потреб бюджету та інших споживачів на рівні 6968,21 грн. за 1000 м3, (без ПДВ), в діючих
тарифах закладена ціна 8639,90 грн. за 1000 м3, (без ПДВ), зменшення ціни становить –
19,3%.
2. Збільшення витрат на електроенергію.
Відповідно до нормативно-правових актів НКРЕКП та постанови від 24.04.2017
№538 "Про ринкове формування роздрібних тарифів на електроенергію, що відпускається
для кожного класу споживачів, крім населення, на території України" встановлено з квітня
2018 тарифи на електроенергію для промислових та прирівняних до них споживачів
ПКП «Тепломережі» для 2 класу напруги 213,76коп. кВт/год.
Врахований тариф на електроенергію у діючих тарифах на теплову енергію - ІІ кл.
напруги-182,25коп. кВт./год. Зростання на 17,29%.
3. Виключення зі структури тарифів.
Виключення зі структури тарифів на виробництво, транспортування, постачання
теплової енергії за категоріями споживачів статті «Вилучення невикористаних коштів
Інвестиційної програми» за 2015-2016рр., які були вилучені постановою НКРЕКП від
16.05.2017р. №658.
4. Збільшення витрат на оплату праці і соціальні заходи.
Законом України від 07 грудня 2017 року № 2246-VIII «Про Державний бюджет
України на 2018рік» встановлено: прожитковий мінімум для працездатних осіб в
розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня 2018 року - 1762 гривень, з 1 липня - 1841 гривні,
з 1 грудня - 1921 гривні; мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня –
3723 гривні; у погодинному розмірі - 22,41 гривня. З врахуванням вищевикладеного, в
розрахунковому тарифі закладено середньозважений прожитковий мінімум для
працездатної особи –1808,2 грн. Зростання середньозваженого прожиткового мінімуму за
рік на 8,8%.
Також відповідно до змін і доповнень до Галузевої угоди між Міністерством
регіонального розвитку, Об’єднаннями організацій роботодавців та Центральнім
комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства на 2017-18 роки збільшені коефіцієнти співвідношення мінімальної тарифної ставки робочого І розряду до
прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на рівні 140% замість 120%,
та коефіцієнт співвідношення галузевого коефіцієнта на рівні 1,66. замість 1,58.
Збільшення витрат на оплату праці склало 33.5% і відповідно збільшились
відрахування на соціальні заходи.

2

ІІ. Тариф на послугу з централізованого опалення для населення.
В діючому на даний час тарифі на послугу з централізованого опалення для
населення, введеному в дію з 27.09.2017р., враховано вартість теплової енергії по тарифах,
діючих з 27.09.2017р.
Оскільки тарифи на теплову енергію встановлюються через зміну ціни газу,
електроенергії, оплати праці, проведено коригування тарифу на послугу з
централізованого опалення для населення, з врахуванням нової вартості теплової енергії
для потреб населення.
Враховуючи вищенаведене ПКП «Тепломережі» виконало корегування тарифів на
теплову енергію для потреб населення, бюджетних та інших організацій.
Динаміка
змін тарифів на теплову енергію для всіх категорій споживачів.

Категорія споживачів

Діючий тариф,
грн/Гкал
(з ПДВ)

Проект тарифу,
грн/Гкал
(з ПДВ)

Відхилення,%

Теплова енергія для потреб
населення

1172,58

1595,04

+36,03

Теплова енергія для потреб
бюджетних установ

1686,65

1595,04

-5,43

Теплова енергія для потреб
інших споживачів

1686,65

1595,04

-5,43

Тарифи
на послугу з централізованого опалення
встановлюються для населення (з ПДВ):
Одиниці
виміру

Діючий тариф

Проект тарифу

Відхилення,
%

З приладами обліку

грн/Гкал

1204,12

1637,46

+35,99

без приладів обліку

грн/м2.

26,15

35,56

+35,99

Директор ПКП “Тепломережі”

Черняк М.С.
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