Обґрунтування щодо необхідності встановлення змін до тарифів на
теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги з
централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води.
Статтею 15 Закону України «Про теплопостачання» передбачено, що
основними завданнями державного регулю вання діяльності у сфері теплопостачання
є, зокрема регулю вання тарифів на виробництво, транспортування та постачання
теплової енергії з урахуванням змін цін на енергоносії та інш их витрат. Крім того,
відповідно до пункту 4.2 П роцедури встановлення тарифів на теплову енергію, її
виробництво,
транспортування, постачання (далі - Процедура), затвердженої
постановою Н КРЕКП від 31.03.2016 N 0 528, передбачено, що зміна тарифів може
проводитись •за обставин, що впливають або можуть вплинути на результати
діяльності ліцензіата в період регулювання, а сам е: зміна протягом строку дії тарифів
величини окремих витрат, пов'язаних із провадженням ліцензованої діяльності, з
причин, які не залежать від ліцензіата, зокрема збільш ення 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 в бік збільшення або зменшення), якщ о це призводить до зміни
тарифів більше ніж на 2% від установленого рівня.
Згідно дію чих договорів вартість природного газу (без транспортування і
розподілу) для виробництва теплової енергії для потреб установ та організацій, що
фінансуються з бюджетів та для інших споживачів (крім населення) з квітня 2017
року складає 7907,20 грн. за 1000 куб. метрів без ПДВ. З урахуванням тарифів на
транспортування та розподіл природного газу ціна природного-газу складає 86^9,90
грн. за 1000 куб.метрів без ПДВ, що більше, ніж враховано у діючих тарифах:
для бю джетних установ на 52,25 %,
для інших споживачів на 10,45 %.
Також відбулися зміни вартості електричної енергії для виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії, що також вплинуло на рівень тарифів
для всіх категорій споживачів. Дані наведено в таблиці, кои./кВт*год :
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Крім того, керуючись статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет
України на 2017 рік» № 1801-19 від 21.12.2016 р. та розділом II Закону України «Про
внесення З М ІН до деяких законодавчих актів України» № 1774-19 від 06.12.2016 р.,
витрати на оплату праці, враховані у дію чих тарифах, коригую ться ПАТ «Криворізька
теплоцентраль», виходячи з середньозваженого прожиткового мінімуму у розмірі
1703 грн. на особу в місяць.

Розрахунковий тариф на теплову енергію для потреб населення складає
1155 71 гпн/Гкал без ПДВ, що на 0,45 % більше, ніж у затвердженому постановою
НКРЕКП від 06.10.2016р. № 1784, в розмірі 1150,58 грн/Гкал (без ПДВ). Відхилення
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грн/Гкал (збільшення на 14,17 %).
Внаслідок зростання теплової енергії зміниться тариф на послуги з
централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води з
,
грн/Гкал до 1380,55 грн/Гкал. Збільшення становить 0,5 /о.
■ Розрахунковий тариф на теплову енергію для потреб бюджетних установ
складає 1749^50 грн/Гкал без ПДВ, Що на 39,33 ■% більше ніж у затвердженому
постановою Н КРЕКП від 29.12.2016р. № 2439, в розмірі 1255,65 грн/Гкал (без ПДВ).
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грн/Гкал-(збільшення на 14,17 %).
Враховую чи викладене, на виконання П останови НКРЕКП від 30.0622017р.
№ 866 та з метою доведення інформації до споживачів теплово.
комунальних послуг ПАТ «Криворізька теплоиентралв» розмістила на своє, у
офіційному в е б - с а й т і розрахунки нових рівнів тарифів на теплову енергію для потре
всіх категорій споживачів та обгрунтування до них для відкритого обговорення.

