Обґрунтування 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 КП БМР «Білоцерківтепломережа»
з 01.05.2019 року
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.
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.

Метою зміни тарифів є встановлення економічно обґрунтованого тарифів на
теплову енергію та на послуги з централізованого опалення та централізованого
постачання гарячої води за категоріями споживачів.
Основні фактори, які вплинули на величину тарифів на теплову енергію та послуги з
централізованого опалення та постачання гарячої води за категоріями споживачів:
1. Витрати на природний газ.
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 пункту 12 Положення виробникам теплової енергії для
всіх категорій споживачів з 01 травня 2019 року ціна природного газу встановлення 8981
грн. за 1000 м3 х К – коефіцієнт дисконту, що дорівнює: 0,8 та дорівнює 7184,80 грн. за
1000 м3 (без податку на додану вартість, тарифів на транспортування і розподіл
природного газу). Тому з 01.05. 2019 року ціни на природний газ з урахуванням тарифів
на послуги з транспортування і розподіл врахована на рівні: для виробництва теплової
енергії потреб всіх категорій споживачів – 7917,50 грн. за 1000 м3.
В діючих тарифах ціна природного газу з урахуванням тарифів на послуги з
транспортування і розподіл відповідно до постанови КМУ від 19.10.2018 року № 867 для
всіх категорій споживачів врахована на рівні – 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
В проектних тарифах згідно
тис. м3 без ПДВ
договорів з НАК «Нафтогаз
Україна», грн. за 1 тис. м3
без ПДВ
Населення
6968,21
7917,50
Бюджетні установи
6968,21
7917,50
Інші споживачі
6968,21
7917,50
(крім населення)
Релігійні організації
6968,21
7917,50
2.Витрат на покупну теплову енергію.
Відповідно до протоколу №7 від 18.03.2019 року «Відритого обговорення змін тарифів на
відпуск електричної та виробництво теплової енергії за категоріями споживачів ПРАТ
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» з 01.05.2019 року», де планові тарифи на виробництво
теплової енергії для всіх категорій споживачів, а саме:
- для потреб населення– 1194,39 грн. за 1 Гкал(без ПДВ);
- для потреб бюджетних установ – 1222,03 грн. за 1 Гкал (без ПДВ);
- для потреб інших споживачів – 1236,57 грн. за 1 Гкал (без ПДВ).
Динаміка цін
Населення
Бюджетні установи
Інші споживачі
(крім населення)

В діючих тарифах, грн. за 1
Гкал без ПДВ
1044,58
1070,27
1082,87

В проектних,грн. за 1Гкал
без ПДВ
1194,39
1222,03
1236,57

3. Витрати на електроенергію
Витрати електроенергії розраховані виходячи з вимог Порядку розрахунку нормативних
витрат електроенергії підприємствами теплоенергетики при виробництві, транспортуванні
та постачанні теплової енергії, затвердженого Наказом міністерства з питань житловокомунального господарства України від 2 лютого 2009 року № 12.
Витрати на
електроенергію розраховані із ціни на активну електроенергію 226,994 коп/кВт∙год, В
діючих тарифах врахована ціна 188,28 коп/кВт∙год.

Електрична енергія

В діючих тарифах,
коп/кВт∙год без ПДВ
188,28

В проектних тарифах
коп/кВт∙год без ПДВ
226,994

4. Витрати на фонд оплати праці
Фонд оплати праці підприємства розраховується на підставі наступних законодавчих
актів:
1) Закону України «Про оплату праці» № 108/95-ВР від 24.03.1995 р.
2) Закону України «Про Державний бюджет України на 2019рік»
3) Доповнень до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням
організацій роботодавців та Центральним комітетом профспілки працівників
житлово-комунального
господарства,
місцевої
промисловості,
побутового
обслуговування населення України на 2017-2021 роки, зареєстрованих
Мінсоцполітики за № 26 від 04.12.2018 року
4) Колективного договору КП «Білоцерківтепломережа» на 2015- 2017 роки.
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» де
встановлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу на місяць в травні 2019
року 1921 з 1 липня -2007 грн., з 1 грудня – 2118грн. для розрахунку фонду заробітної
плати прожитковий мінімум розраховано з травня 2019 року до квітень 2020 року та
складає 2032,25 грн.
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» у
2019 році встановлено мінімальну заробітну плату:
у місячному розмірі: з 1 січня – 4173 грн.
у погодинному розмірі: з 1 січня – 25,13 грн.
Відповідно до Змін і доповнень до Галузевої угоди між Міністерством регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням
організацій роботодавців та Центральним комітетом профспілки працівників житловокомунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування
населення України на 2017-2021 роки, зареєстрованих Мінсоцполітики за № 26 від
04.12.2018 року:
– коефіцієнт мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду до прожиткового мінімуму
для працездатних осіб – 1,6;
– коефіцієнт співвідношень мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду за видами
робіт, а саме: експлуатація та обслуговування обладнання котелень, теплових пунктів,
теплових та електричних мереж – 1,66.

Період

В діючому тарифі
В проекті тарифів
з 01.05.2019р.
по 30.04.2020р.

Середній прожитковий
мінімум за період

Коефіцієнт
співвідношень
мінімальної
тарифної ставки
робітника 1 розряду
за видами робіт експлуатація та
обслуговування
обладнання
котелень, теплових
пунктів,теплових та
електричних мереж

Коефіцієнт
мінімальної
тарифної ставки
робітника 1 розряду
до прожиткового
мінімуму для
працездатних осіб

1491,67

1,2

1,42

2032,25

1,6

1,66

1491,67 грн * 1,2 * 1,42 = 2541,81 грн.
2032,25 грн * 1,6 * 1,66 = 5397,65 грн.
5397,65: 2541,81= 2,123
Норми Галузевої угоди є мінімальними та обов’язковими для виконання згідно діючого
законодавства з праці.
Підприємство має потребу в кваліфікованих працівниках, так як низький рівень заробітної
плати призводить до плинності кадрів, що негативно впливає на виробничі завдання
підприємства.
5. Внески на регулювання.
Розраховані виходячи із постанови НКРЕКП № 526 від 21.06.2018 року. Збільшення
витрат дорівнює 20%
6. Витрати на покриття втрат.
Процедура встановлення тарифів проходить певний період. Діючі тарифи
встановленні з 01 січня 2019 року. Ціна на природний газ з урахуванням тарифів на
послуги з транспортування і розподіл відповідно до постанови КМУ від 19.10.2018 року
№ 867 для всіх категорій споживачів врахована на рівні – 6968,21 грн. за 1000 м3
встановлена з 01.11.2018 року.
Тому відповідно до п. 20.12. постанови НКРЕКП від 24.03.2016 року № 377 «Про
затвердження Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої
води» відшкодування суми втрат, розрахованої відповідно до пункту 20.11 цього розділу,
здійснюється протягом періоду та у розмірах, визначених НКРЕКП при наступному
коригуванні тарифів. Втрати нараховуються протягом відповідного періоду шляхом
додавання відповідної суми втрат до тарифу, розрахованого та встановленого НКРЕКП,
відповідно до вимог Порядку. Інформація про суму втрат та період їх нарахування
визначається у рішенні НКРЕКП про встановлення тарифів.
Таким чином підприємство розрахувало та включило в структуру тарифів витрати на
покриття втрат, які виникнуть за період листопад, грудень 2018 року:
- для населення – 26077,99 тис. грн.
- для бюджетних організацій – 7242,3 тис. грн.
- для інших споживачів – 620,75 тис. грн.
- для релегійних організацій – 1,64 тис. грн..

Тариф на теплову енергію за групами споживачів:
Показник
Населення
Бюджетні установи
Інші споживачі
(крім населення)
Релігійні організації

Діючий тариф, грн.
за 1 Гкал без ПДВ
1283,19

Проектний тариф,
грн. за 1 Гкал без ПДВ
1555,02

1295,25

1592,63

1299,71

1562,65

1136,39

1318,29

Ріст, грн.;%
+271,83грн.
+22,0%
+297,38грн.
+23%
+262,94грн.
+21%
+181,9 грн.
+16%

Розрахункові тарифи на теплову енергію та послуги з централізованого
опалення та постачання гарячої води.
1.Збільшення вартості теплової енергії для всіх категорій споживачів.
2.Збільшення витрат на фонд оплати праці.
3. Витрати на банківські послуги розраховані на рівні факту 2018 року.
Тарифи на послугу з централізованого опалення встановлюються для населення:
Показник
з приладами
обліку
без приладів
обліку

Одиниці
виміру

Діючих тариф,
грн. за 1 Гкал з
ПДВ

Проектний тариф,
грн. за 1 Гкал з
ПДВ

грн./Гкал

1550,83

1888,38

грн./м кв.

39,66

48,30

Ріст, грн.;%
+337,55 грн.
+22%
+8,64грн.
+22%

Тарифи на послугу з централізованого постачання гарячої за групами споживачів:
Витрати на водопостачання розраховані виходячи з тарифів водопостачальної
організації ТОВ «Білоцерківвода» відповідно до постанови НКРЕКП № 58 від
25.01.2019року, а саме централізоване водопостачання 9,50грн./м3,
Динаміка тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення
Показник
водопостачання

Показник
Бюджетні установи

Діючих тариф, грн. Плановий тариф,
за 1 м3
грн. за 1 м3
без ПДВ
без ПДВ
6,49
9,50
Одиниці
виміру
грн./м3
без ПДВ

Ріст, грн.;%
2,98 грн.; 46%

Діючих тариф,
грн. за 1 Гкал

Проектний тариф,
грн. за 1 Гкал

Ріст, грн.;%

69,75

87,28

17,53 грн.;
26 %

Необхідність зміни тарифів на теплову енергію та послугу з централізованого
опалення та централізованого постачання гарячої води забезпечить надійність та
безперебійність проходження опалювального сезону 2019-2020 років.

