Відкрите обговорення щодо коригування
тарифів на теплову енергію, її
виробництво, транспортування та
постачання, на послуги з
централізованого опалення і з
централізованого постачання гарячої води
за категоріями споживачів
07 листопада 2018року

Узагальнена характеристика КП БМР «БЦТМ»
Повна назва підприємства – Комунальне підприємство Білоцерківської
міської
ради «Білоцерківтепломережа»
 Скорочена назва – КП БМР «БЦТМ»
 Підприємство як самостійний господарюючий суб’єкт було створено в 1997 р. (Розпорядження
КОДА №134 від 13.03.197)
 Юридична адреса підприємства: 09100, м. Біла Церква, вул. Мережна, 3
 Телефон/факс: (04563)6-31-55 / (04563)6-42-15
 Форма власності: комунальна
 Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» підпорядковане
територіальній громаді міста Біла Церква.
Управитель – Білоцерківська міська рада.
 Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа»
здійснює
централізоване постачання теплової енергії у місті Біла Церква Київської області, тобто є
Виконавцем послуг з централізованого постачання ТЕН.

Обґрунтування щодо розгляду питання затвердження структури та встановлення нових
тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, на послуги
з централізованого опалення і з централізованого постачання гарячої води за
категоріями споживачів



КП БМР «Білоцерківтепломережа» здійснює виробництво, транспортування та
постачання теплової енергії, а також є виконавцем послуг з централізованого
опалення та є ліцензіатом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг України.



На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 30.07.2012 року № 390 «Про затвердження Порядку
доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру
цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної
позиції територіальних громад» та постанови НКРЕКП від 30.06.2017року № 866 «Про
затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг» КП БМР «Білоцерківтепломережа» пропонує на розгляд
обґрунтування причин зміни тарифів на теплопостачання.



Відповідно до ст. 20 Закону України «Про теплопостачання» тариф на теплову енергію для
споживача визначається як сума тарифів на виробництво, транспортування та постачання
теплової енергії. Встановлення тарифів на теплову енергію нижче розміру економічно
обґрунтованих витрат на її виробництво, транспортування та постачання не допускається.

Обґрунтування щодо розгляду питання затвердження структури та встановлення нових
тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, на послуги
з централізованого опалення і з централізованого постачання гарячої води за
категоріями споживачів


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. Крім того, відповідно
до пункту 4.1 Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання, затвердженої постановою НКРЕКП від 31.03.2016 №528 (далі –
Процедура 528), зміна тарифів може бути ініційована виконавцем послуг шляхом подання до
НКРЕКП заяви щодо коригування тарифів та доданих до неї документів, зазначених у розділі II
Процедури 528.



Пунктом 4.2 Процедури передбачено, що зміна тарифів може проводитись за обставин, що
впливають або можуть вплинути на результати діяльності ліцензіата в період регулювання, а саме:
зміна протягом строку дії тарифів величини окремих витрат, пов'язаних із провадженням
ліцензованої діяльності, з причин, які не залежать від ліцензіата, зокрема збільшення або
зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних
відрахувань, втрат підприємств, що виникають протягом періоду розгляду розрахунків тарифів,
встановлення та їх оприлюднення, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні
та інші матеріальні ресурси, зміна обсягу фінансових витрат, складової планованого прибутку (у
разі таких змін може проводитися перерахування тарифів шляхом коригування лише тих складових
частин структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни вбік збільшення або зменшення), якщо
це призводить до зміни тарифів більше ніж на 2% від установленого рівня.

Основні фактори, які вплинули на величину тарифів на
теплову енергію та послуги з централізованого опалення та
постачання гарячої води за категоріями споживачів



Метою зміни тарифів є встановлення економічно обґрунтованих тарифів на теплову
енергію та на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання
гарячої води за категоріями споживачів.

Зміна ціни на природний газ для виробництва теплової енергії




Постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 року № 867 затверджено
«Положення про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для
забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу».
Відповідно до п.12 Положення виробникам теплової енергії для всіх категорій споживачів з
01.11.2018р. ціна природного газу встановлена 8981 грн. за 1000 м3 х К – коефіцієнт дисконту, що
дорівнює: 0,6943 та дорівнює 6235,51 грн. за 1000 м3 (без ПДВ, тарифів на транспортування і
розподіл природного газу). Тому відповідно до додаткових угод до договорів з НАК «Нафтогаз
Україна» з 01.11.2018р. ціна на природний газ з урахуванням тарифів на послуги з транспортування
і розподіл врахована на рівні: для виробництва теплової енергії потреб всіх категорій споживачів –
6968,21 грн. за 1000 м3.

І Розділ обговорень

Коригування в діючих тарифах витрат на природний газ та покупну теплову
енергію

В діючих тарифах ціна природного газу з урахуванням тарифів на послуги з
транспортування і розподіл врахована на рівні: для потреб населення – 5674,70 грн. за
тис. м3, для потреб бюджетних установ – 5674,70 грн. за тис. м3, для потреб інших
споживачів – 7822,70 грн. за 1000 м3.
Відповідно до постанови КМУ від 19.10.2018 року № 867 для всіх категорій споживачів
– 6968,21 грн. за 1000 м3.
Динаміка цін на природний газ з урахуванням тарифів на послуги з транспортування і
розподіл врахована
В діючих тарифах, грн. за 1 тис.
м3 без ПДВ

В проектних тарифах згідно
договорів з НАК «Нафтогаз
Україна», грн. за 1 тис. м3 без
ПДВ

Населення

5674,70

6968,21

Бюджетні установи

5674,70

6968,21

Інші споживачі
(крім населення)

7822,70

6968,21

Релігійні організації

3203,70

6968,21

Коригування в діючих тарифах витрат на природний газ та покупну теплову
енергію
НКРЕКП 02.10.2018 року прийняло постанову «Про встановлення тарифів на відпуск електричної
енергії та виробництво теплової енергії ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ», де прийняті нові тарифи на
виробництво теплової енергії для всіх категорій споживачів, а саме:
для виробництва та надання населенню послуг з централізованого опалення та централізованого

постачання гарячої води – 869,50 грн за 1 Гкал (без ПДВ);

для виробництва та надання установам, які фінансуються за рахунок державного і місцевих
бюджетів, послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води –
1321,11 грн за 1 Гкал (без ПДВ);

іншими споживачами – 1347,01 грн за 1 Гкал (без ПДВ).
Витрати на водопостачання розраховані виходячи з тарифів водопостачальної організації ТОВ
«Білоцерківвода» відповідно до постанови НКРЕКП № 596 від 26.06.2018року, а саме централізоване
водопостачання 9,47 грн./м3,

Динаміка тарифів на централізоване водопостачання
Показник

Діючих тариф, грн. за 1
м3
без ПДВ

Плановий тариф,
грн. за 1 м3
без ПДВ

Ріст, грн.;%

водопостачання

6,49

9,47

2,98 грн.; 46%

Розрахункові тарифи на теплову енергію та послуги з
централізованого опалення та постачання гарячої води.

Тариф на теплову енергію за групами споживачів:
Показник

Діючий тариф, грн. за 1
Гкал без ПДВ

Проектний тариф,
грн. за 1 Гкал без ПДВ

Ріст, грн.;%

Населення

1075,66

1220,42

+144,76грн. 13,45%

Бюджетні установи

1078,62

1383,17

+304,55грн. 28,24%

Інші споживачі
(крім населення)

1447,04

1392,34

Релігійні організації

672,76

1173,39

-54,7грн.
-3,78%
+500,63 грн.
+186,9%

Тарифи на послугу з централізованого опалення встановлюються для населення:
Показник

Одиниці виміру

Діючих тариф,
грн. за 1 Гкал з
ПДВ

з приладами обліку

грн./Гкал

1301,76

1478,95

без приладів обліку

грн./м кв.

33,29

37,83

Проектний тариф,
грн. за 1 Гкал з ПДВ

Ріст, грн.;%
+177,19 грн.
13,60%
+4,54грн.
13,60%

Розрахункові тарифи на теплову енергію та послуги з
централізованого опалення та постачання гарячої води.
Тарифи на послугу з централізованого постачання
гарячої води за групами споживачів:
Показник

Населення
тариф з рушнико сушильниками
Населення
тариф без рушнико сушильників

Одиниці виміру

грн./м3 з ПДВ

грн./м3 з ПДВ

Діючих тариф,
грн. за 1 Гкал

Проектний тариф,
грн. за 1 Гкал

Ріст, грн.;%

77,46

91,30

+13,84;
+17,87%

71,66

84,66

+13,00;
18,14%

Бюджетні установи

грн./м3
без ПДВ

59,17

77,02

17,85 грн.;
30,17 %

Інші споживачі
(крім населення)

грн./м3
без ПДВ

77,15

77,47

+0,32 грн.;
0,4%

ІІ Розділ обговорень

Коригування в проектних тарифах витрат на природний газ
та покупну теплову енергію



В проектних тарифах, обговорення яких відбулося 05.09.2018 року, ціна природного
газу з урахуванням тарифів на послуги з транспортування і розподіл врахована на рівні:
для потреб населення – 5674,70 грн. за тис. м3, для потреб релігійних організацій 3203,70 грн. за тис. м3. Відповідно до постанови КМУ від 19.10.2018 року № 867 для
всіх категорій споживачів – 6968,21 грн. за 1000 м3.

Тариф на теплову енергію за групами споживачів:

Показник

В проектних
тарифах, обговорення
яких відбулося
05.09.2018 року, грн.
за 1 Гкал без ПДВ

В коригуванні
проектних тарифів,
обговорення яких
відбулося 05.09.2018
року,
грн. за 1 Гкал без ПДВ

Ріст, грн.;%

Населення

1224,87

1366,47

+141,6грн.
11,56%

Релігійні організації

804,29

1377,96

+573,67 грн.
171,3%

Коригування в проектних тарифах витрат на природний газ
та покупну теплову енергію

Тарифи на послугу з централізованого опалення встановлюються для
населення:



В коригуванні
проектних
тарифів,
обговорення яких
відбулося
05.09.2018 року,
грн. за 1 Гкал
з ПДВ

Ріст, грн.;%

Показник

Одиниці
вимиру

В проектних
тарифах,
обговорення
яких відбулося
05.09.2018 року,
грн. за 1 Гкал
з ПДВ

з приладами
обліку

грн./Гкал

1494,51

1665,12

+170,61 грн.
11,42%

без приладів
обліку

грн./м кв.

43,63

48,61

+4,98 грн.
11,42%

Необхідність зміни тарифів на теплову енергію та послугу з централізованого
опалення та централізованого постачання гарячої води забезпечить надійність та
безперебійність проходження опалювального сезону 2018-2019 років.

Дякуємо за увагу!
Наші контакти
Комунальне
підприємство
«Білоцерківтепломережа»

Білоцерківської

міської

Адреса:
вул. Мережна, 3, м. Біла Церква,
Київська обл., 09100
тел.: (04563) 6-31-55
 тел/факс: (04563) 6-42-15
 ел. пошта: bctm@magnus.kiev.ua




Більш детальна інформація щодо діяльності нашого
підприємства – на нашому офіційному сайті:
www.bctm.com.ua

ради

