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 28 листопада 2018
року за №203 «Про встановлення тарифів, шляхом корегування, 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 - 1637,46 грн.
 теплова енергія для потреб населення – 1595,04 грн
 теплова енергія для потреб бюджетних організацій – 1595,04 грн.
 теплова енергія для потреб інших споживачів – 1595,04 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 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 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. Збільшення витрат на електроенергію.
Відповідно до нормативно-правових актів НКРЕКП від 11.12.2018 №1845 "Про встановлення
тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО», та від
14.12.2018 №1906 «Про затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни на 2019 рік"
встановлено з січня 2019 тарифи на електроенергію для промислових та прирівняних до них
споживачів ПКП «Тепломережі» для 2 класу напруги 227,67коп. кВт/год.
Врахований тариф на електроенергію у діючих тарифах на теплову енергію - ІІ кл.
напруги-213,76 коп. кВт./год. Витрати ПКП «Тепломережі» на електроенергію в наслідок
подорожчання зростуть на 7,33%
2. Збільшення витрат на водопостачання та водовідведення.
Рішенням виконавчого комітету Первомайської міської ради від 26 грудня 2018 року
за №244 встановлені нові тарифи на централізоване постачання та водовідведення в розмірі:
централізоване водопостачання – 20,04 грн. за 1м3 (з ПДВ); централізоване водовідведення –
31,01 грн. за 1м3 (з ПДВ). Зростання тарифу на водопостачання склало – 20,65%, на
водовідведення – 18,77%. Насідок чого витрати ПКП «Тепломережі» на водопостачання та
водовідведення в наслідок подорожчання зростуть на 20,53%
3. Збільшення витрат на оплату праці і соціальні заходи.
Законом України від 23 листопада 2018 року № 2629-VIII «Про Державний бюджет
України на 2019рік» встановлено: прожитковий мінімум для працездатних осіб в розрахунку
на місяць у розмірі: з 1 січня 2019 року - 1921 гривень, з 1 липня - 2007 гривні, з 1 грудня 2102 гривні; мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня – 4173 гривні; у
погодинному розмірі - 25,13 гривня. З врахуванням вищевикладеного, в розрахунковому
тарифі закладено середньозважений прожитковий мінімум для працездатної особи –1972 грн.
Зростання середньозваженого прожиткового мінімуму за рік на 9,1%.
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 160% замість 140%.
Збільшення витрат на оплату праці склало 23,18% і відповідно збільшились
відрахування на соціальні заходи.
4.
Відшкодування втрат, які виникли протягом періоду розрахунку тарифу,
встановлення та їх оприлюднення.
Під час проходження процедури розрахунків та затвердження діючих тарифів на
теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, на ПКП «Тепломережі»
виникли втрати в розмірі 3 264 694,89 грн. (без ПДВ). Згідно діючого законодавства втрати
включаються до складу тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової
енергії, послуги з централізованого опалення під час наступного (чергового) перегляду
тарифів, з визначенням періоду їх дії.
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 28.11.2018р., враховано вартість теплової енергії по тарифах,
діючих з 28.11.2018р.
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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.
Діючий тариф,
Проект тарифу,
грн/Гкал
грн/Гкал
Категорія споживачів
Відхилення,%
(з ПДВ)
(з ПДВ)
Теплова енергія для потреб
населення

1595,04

1647,90

+3,31

Теплова енергія для потреб
бюджетних установ

1595,04

1647,90

+3,31

Теплова енергія для потреб
інших споживачів

1595,04

1647,90

+3,31

Динаміка
змін тарифів на теплову енергію для населення з врахуванням втрат.
Діючий тариф,
Проект тарифу,
грн/Гкал
грн/Гкал
Категорія споживачів
Відхилення,%
(з ПДВ)
(з ПДВ)
Теплова енергія для потреб
населення

1595,04

1878,14

+17,75

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

З приладами обліку
без приладів обліку

Одиниці
виміру

Діючий тариф

Проект тарифу

Відхилення,
%

грн/Гкал

1637,46

1695,72

+3,56

35,56

36,83

+3,57
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грн/м .

Тарифи
на послугу з централізованого опалення
встановлюються для населення з врахуванням втрат (з ПДВ):
Відхилення,
Одиниці
виміру
Діючий тариф Проект тарифу %
З приладами обліку

грн/Гкал

1637,46

1925,96

+17,62

без приладів обліку

грн/м2.

35,56

41,83

+17,63

Директор ПКП “Тепломережі”

Черняк М.С.
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