Обґрунтування,
щодо корегування, встановленого НКРЕКП постановою № 75 від 14.01.2020 року із
змінами згідно постанов НКРЕКП від 17.03.2020 року № 631 та від 30.11.2020 року № 2244
«Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування,
постачання, послугу з постачання теплової енергії та послугу з постачання гарячої води
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
«БІЛОЦЕРКІВТЕПЛОМЕРЕЖА»»
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
Відповідно до пункту 4.1 Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її
виробництво, транспортування, постачання, затвердженої постановою НКРЕКП від
31.03.2016 №528, передбачено, що зміна тарифів може проводитись за обставин, що
впливають або можуть вплинути на результати діяльності ліцензіата в період регулювання
якщо це призводить до зміни тарифів більше ніж на 2% від установленого рівня.
Метою коригування тарифів є приведення тарифів до економічно-обґрунтованого
рівня в 2021 році, у зв’язку з виконанням постанови КМУ від 18 червня 2014 р. № 217 зі
змінами «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із
спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником
природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки» для не допущення заборгованості
перед
АТ «Київоблгаз», ПАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі», ПАТ
«Білоцерківська ТЕЦ», якім кошти від доходів підприємства з поточних рахунків із
спеціальним режимом використання перераховуються відразу на їх рахунки.
30.11.2020 року за ініціативою НКРЕКП була прийнята постанова № 2244, яка внесла
зміни до постанови НКРЕКП від 14.01.2020 року № 75, де було скориговано тарифи на
теплову енергію та на послугу з постачання теплової енергії в зв’язку з зміною ціни на
природний газ, тарифів на розподіл природного газу, покупну теплову енергію, електричну
енергію.
Динаміка ціни природного газу
В попередніх
В діючих
тарифах, грн. за 1
тарифах, грн.
тис. м3 без ПДВ
за 1 тис. м3 без
ПДВ
Ціна природного газу з урахуванням тарифів на
4852,16
6309,53
послуги з транспортування і розподіл
На даний час відповідно до проектів постанов НКРЕКП з 01.01.2021 року
збільшуються :
- тарифів на послуги розподілу природного газу для Операторів газорозподільних
систем для АТ «Київоблгаз» тариф збільшується з 0,81 грн. за 1 м3 природного газу
без ПДВ до 1,45 грн. за 1 м3 природного газу без ПДВ, тобто на 80%.
- тарифів на послуги розподілу електричної енергії для ПАТ «ДТЕК Київські
регіональні електромережі» тариф збільшується з 0,599 грн. /кВт*год. до 0,798 грн.
/кВт*год. без ПДВ, тобто на 33%.
- ставка внесків на регулювання відповідно до постанови НКРЕКП від 06.04.2017р
№ 491 «Про затвердження Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на
регулювання» на 2021 рік встановлена на рівні 0,088% в діючих тарифах 0,06 , збільшення на
46,7%

-

тарифи на виробництво теплової енергії для ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ»
збільшуються на 13,7 %, а саме:
Категорія споживачів
В діючих тарифах,
В проектных тарифах,
грн. за 1 Гкал без ПДВ грн. за 1 тис. м3 без ПДВ
Населення
953,81
1084,27
Бюджетні установи
977,60
1084,35
Інші споживачі
987,94
1084,21

-

тарифів на водопостачання
збільшуються на 25%
Показник
водопостачання
водовідведення

-

-

та

водовідведення

для

ТОВ

«Білоцерківвода»

Діючих тариф, грн. В проектных тарифах ,
за 1 м3
грн. за 1 м3
без ПДВ
без ПДВ
10,45
12,64
11,44
15,60

відповідно до ст. 7 проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021
рік» де встановлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу на місяць з
січня – 2270 грн., з 1 липня -2379 грн., з 1 грудня –2481 грн., середній за рік дорівнює
2333 грн. В діючих тарифах 2270 грн. збільшення на 2,8%.
тариф на водопостачання ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» для підживлення теплових
мереж масиву Леваневського збільшується з 21,45 грн. за 1 м3 до 70,88 грн. за 1 м3
без ПДВ
Тому підприємство зробило розрахунки та пропонує для обговорення
Тарифи на теплову енергію та на послугу з постачання теплової енергії, грн. з ПДВ.
Збільшення 2,485%
Категорія споживачів
Діючі тарифи згідно Проект тарифів,
постанови НКРЕКП грн. за 1 тис. м3
№ 75 від 14.01.2020р.
зі змінами,
грн. за 1 Гкал
Населення
1 823,29
1869,12
Бюджетні установи
1 895,00
1915,15
Інші споживачі
1 822,42
1834,95
Релегійні організації
1890,08
1873,64

