Оголошення
про намір зміни тарифів на послуги
з постачання теплової енергії для всіх категорій
споживачів смт Есхар
Керуючись «Порядком інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів
на комунальні послуги з обгрунтуванням такої необхідності» затвердженим наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства
України
№
130
від
05.06.2018
р.,
ТОВ
«ДВ
НАФТОГАЗОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ» інформує про наступну зміну тарифів
на послуги з постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів смт
Есхар.
Згідно п.2 ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні”,
Законом України «Про теплопостачання», Законом України «Про житловокомунальні послуги», у зв'язку зі зміною тарифів на виробніцтво теплової енергії
Постановою НКРЕКП від 24.12.2020 р. № 2739 «Про встановлення тарифів на
виробництво теплової енергії для ТОВ «ДВ НАФТОГАЗОВИДОБУВНА
КОМПАНІЯ на 2021 рік», підприємство звернулося до виконавчого комітету
Новопокровської селищної ради із проханням про встановлення нових тарифів на
послуги з постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів смт Есхар, а
саме:
Підприємство просить встановити тарифи на послуги з постачання теплової
енергії для всіх категорій споживачів смт Есхар, які надаються філією
«Теплоелектроцентраль» ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія» у розмірі:
1. для потреб населення:
- для абонентів житлових будинків при наявності приладів обліку теплової
енергії – 906,85 грн. за 1 Гкал з ПДВ (існуючий 829,20 грн./Гкал збільшення
9%);
- для абонентів житлових будинків при відсутності приладів обліку теплової
енергії – 23,00 грн. за 1 м2 з ПДВ упродовж опалювального періоду (існуючий
21,48 грн./Гкал збільшення 7 %);
2. для потреб бюджетних установ – 1632,80 грн. за 1 Гкал з ПДВ (існуючий
1262,90 грн./Гкал збільшення 29 %);
3. для потреб інших споживачів – 1632,80 грн. 1 Гкал з ПДВ (існуючий 1323,14
грн./Гкал збільшення 23 %).
Необхідність перегляду тарифів на теплопостачання на 2021 рік обумовлена
зміною тарифів НКРЕКП на виробництво теплової енергії на 2021 рік через зміну
собівартості виробництва в наслідок зменшення планових обсягів виробництво
теплової енергії, а також зміною рівня заробітної плати та оптових цін на паливо,
експлуатаційні матеріали, запасні частини і комплектуючі що відбувся за період
дії існуючих тарифів.
Трифи на виробництво теплової енергії встановлени НКРЕКП, грн./Гкал без ПДВ
Категорії споживачів:
2019 рік
2020 рік
2021 рік
Населення
693,21
532,52
653,99
Бюджетни організації
789,79
551,32
669,94
Інші споживачі
790,65
551,88
669,94

Обсяги виробництва теплової енергії ТОВ «ДВ нафтогазовидобувна
компанія» по роках наведені в таблиці:
тис. Гкал
Споживачі
2017 р.
2018 р.
2019 р.
2020 р
2021 (план)
(очік.)
Всього
25,969
37,718
15,707
13,394
11,446
у т. ч. ПАТ
«Зміївська
8,893
16,085
0,0
0,0
0,0
овочева
фабрика»
Споживачі смт
17,076
21,633
15,707
13,394
11,446
Есхар
у
т.
ч.
12,742
15,762
11,440
10,074
7,430
населення
бюджетні
4,180
5,635
4,096
3,178
3,742
споживачі
інші споживачі
0,154
0,235
0,170
0,142
0,274
Виходячи з існуючих обставин, відповідно до положень Методики
формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову
енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях
та когенераційних установках, що затверджена постановою НКРЕКП від 01
серпня
2017
року
№
991
(далі
–
Методика),
ТОВ
«ДВ
НАФТОГАЗОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ» звернулося до НКРЕКП із заявою та
доданими матеріалами щодо встановлення тарифів на виробництво теплової
енергії на 2021 рік
На виконання положень Порядку проведення відкритого обговорення
проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постанови НКРЕКП від
30 червня 2017 року № 866, ТОВ «ДВ НАФТОГАЗОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ»
23.09.2020 р. було проведено відкрите обговорення (відкриті слухання) питань
щодо встановлення на 2021 рік тарифів на виробництво теплової енергії.
Протокол відкритого обговорення (відкритих слухань) розміщено на офіційному
вебсайте компанії та надані до НКРЕКП.
На засіданні НКРЕКП, що проводилось у формі відкритого слухання, 02
грудня 2020 року було схвалено проєкт постанови щодо встановлення тарифів на
виробництво теплової енергії на 2021 рік для компанії. Згідно з вимогами чинного
законодавства, 02 грудня 2020 року на офіційному вебсайті НКРЕКП було
оприлюднено схвалений проєкт постанови разом з обґрунтовувальними
матеріалами, необхідними для прийняття рішень, з метою отримання зауважень
та пропозицій.
14 грудня 2020 року за місцезнаходженням центрального апарату НКРЕКП
були проведені відкриті обговорення зауважень та пропозицій до схвалених
проєктів постанов щодо встановлення тарифів на виробництво теплової енергії на
2021 рік, які надійшли до НКРЕКП протягом визначеного строку для надання

зауважень та пропозицій. В ході відкритого обговорення, за участі представників
ліцензіатів, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування були прийняті рішення щодо врахування деяких обґрунтованих
зауважень та пропозицій, зокрема щодо врахування у розрахунках тарифів на
виробництво теплової енергії актуальних діючих/планованих цін (тарифів) на
паливно- енергетичні ресурси та/або тарифів на послуги з транспортування та/або
розподілу природного газу, зміни витрат на оплату праці, а також інших витрат.
Представниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування були підтримані без зауважень проєкти рішень НКРЕКП щодо
встановлення на 2021 рік тарифів на виробництво теплової енергії, з урахуванням
змін прийнятих у ході проведення відкритого обговорення. За результатами
відкритих обговорень проєктів рішень НКРЕКП щодо встановлення на 2021 рік
тарифів на виробництво теплової енергії для ліцензіатів були складені відповідні
протоколи. Зазначені протоколи відкритих обговорень було оприлюднено на
офіційному вебсайті НКРЕКП.
На засіданні НКРЕКП, що проводилось у формі відкритого слухання, 24
грудня 2020 року була прийнята постанова №2739 щодо встановлення тарифів на
виробництво теплової енергії та їхня структура на 2021 рік для ТОВ «ДВ
НАФТОГАЗОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ» згідно з вимогами чинного
законодавства.
Структура тарифів на виробництво теплової енергії
«ДВ НАФТОГАЗОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ» на 2021 рік.
Найменування
показників
Виробнича
собiвартiсть, у т. ч.:
виробничі послуги
сировина і допоміжні
матеріали
паливо
допоміжні та інші
матеріали
витрати на оплату праці
єдиний внесок на
загальнообов'язкове
державне соціальне
страхування
амортизаційні
відрахування
інші витрати
Адміністративні
витрати, у т. ч.:
матеріальні витрати
витрати на оплату праці
єдиний внесок на

Теплова енергія
тис. грн.
7 318,0

Грн./Гкал
639,35

160,4
155,2

14,01
13,56

5 407,4
22,8

472,43
1,99

886,3
195,0

77,43
17,04

102,0

8,91

388,9
156,2

33,98
13,64

3,1
55,3
12,2

0,27
4,83
1,06

загальнообов'язкове
державне соціальне
страхування
амортизаційні
відрахування
інші витрати
Інші операційні
витрати, у т. ч.:
на дослідження і
розробку
на соціальний розвиток
інші
Усього операційні
витрати
відсоток за кредит
Усього витрат
Прибуток
Податок на прибуток
Нерозподілений
прибуток, у т. ч.:
виплата дивідендів
резервний капітал
інше використання
прибутку
Товарна продукція
Зміна товарної
продукції (згідно з
актом перевірки тощо)
Товарна продукція з
урахуванням зміни
Корисний відпуск
енергії, тис. Гкал
Тариф на виробництво
теплової енергії, що
використовується:
для забезпечення
послугами населення
для забезпечення
послугами установ, що
фінансуються за
рахунок державного і
місцевих бюджетів
для забезпечення
послугами інших
споживачів

0,3

0,03

85,3
11,4

7,45
1,00

0,0

0,00

4,7
6,7
7 485,6

0,41
0,59
653,99

0,0
7 485,6
64,1
11,5
52,5

0,00
653,99
5,60
1,01
4,59

0,0
0,0
52,5

0,00
0,00
4,59

7 549,7
0,0

659,59
0,00

7 549,7

659,59

11,4

х

х

х

х

653,99

х

669,94

х

669,94

Відповідно до «Порядку формування тарифів на теплову енергію, її
виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової
енергії і постачання гарячої води» затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 1 червня 2011 р. № 869 ТОВ «ДВ НАФТОГАЗОВИДОБУВНА
КОМПАНІЯ» виконало розрахунки тарифів на транспортування та постачання
теплової енергії.
До складу тарифів на транспортування теплової енергії увійшли витрати на
восповнення нормативних втрат тепла та теплоносія (зм'якшеної хімічно
очищеної води) у теплових мережах смт. Есхар. Розрахункові нормативні втрати
тепла в теплових мережах селища, що враховані в тарифі склали 28,52 %.
Фактичні втрати тепла в опалювальні сезони з 2014 по 2020 роки склали близько
60 %. Розрахункові нормативні втрати теплоносія в теплових мережах селища та
витрати на обпресування і попереднє заповнення, що враховані в тарифі склали
3941 м3. Фактичні втрати теплоносія в теплових мережах смт. Есхар в 2019 р.
склали близько 16426 м3, в 2020 році 21767 м3. Середньозважена величина
тарифу на транспортування теплової енергії склала 272,82 грн. за 1 Гкал без ПДВ.
До складу тарифів на постачання теплової енергії увійшли витрати на
утримання групи збуту, а саме, витрати на оплату праці виходячи з існуючої на
підприємстві системи оплати праці, передбаченої діючим колективним
договором, єдиний соціальний внесок, витрати на канцелярські товари, вартість
банківських послуг з обслуговування абонентів, витрати на оренду приміщення,
вартість послуг із супроводу програмного забезпечення роботи з абонентами.
Зазначені витрати прийняті до розрахунку тарифу по фактичних витратах за
попередній період. Середньозважена величина тарифу на постачання теплової
енергії склала 35,57 грн. за 1 Гкал без ПДВ.
Розрахункові тарифи на теплову енергію її виробництво, транспортування
та постачання на 2021 рік склали:
1) для потреб населення:
тарифи на теплову енергію – 755,71 грн./Гкал (без ПДВ) за такими
складовими:
тариф на виробництво теплової енергії 653,99 грн./Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії 66,15 грн./Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії 35,57 грн./Гкал (без ПДВ).
Тариф на послугу з постачання теплової енергії, що дорівнює тарифу на
теплову енергію для споживача, який визначається як сума тарифів на
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії
для абонентів житлових будинків при наявності приладів обліку теплової
енергії – 906,85 грн./Гкал (з ПДВ);
для абонентів житлових будинків при відсутності приладів обліку теплової
енергії – 23,00 грн./Гкал (з ПДВ).
2) для потреб бюджетних установ:
тарифи на теплову енергію – 1360,67 грн./Гкал (без ПДВ) за такими
складовими:
тариф на виробництво теплової енергії 669,94 грн./Гкал (без ПДВ);

тариф на транспортування теплової енергії 655,16 грн./Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії 35,57 грн./Гкал (без ПДВ).
Тариф на послугу з постачання теплової енергії, що дорівнює тарифу на
теплову енергію для споживача, який визначається як сума тарифів на
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії – 1632,80 грн./Гкал
(з ПДВ).
3) для потреб інших споживачів:
тарифи на теплову енергію – 1360,67 грн./Гкал (без ПДВ) за такими
складовими:
тариф на виробництво теплової енергії 669,94 грн./Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії 655,16 грн./Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії 35,57 грн./Гкал (без ПДВ).
Тариф на послугу з постачання теплової енергії, що дорівнює тарифу на
теплову енергію для споживача, який визначається як сума тарифів на
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії – 1632,80 грн./Гкал
(з ПДВ).
Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів із дня
публікації цього оголошення (до 8 січня 2021 року) за адресами:
Виконавець комунальної послуги: ТОВ «ДВ НАФТОГАЗОВИДОБУВНА
КОМПАНІЯ» 63524, Харківська обл., Чугуївський район, смт. Есхар, вул. 152
Стрілецької Дивізії, буд. 16.
Орган уповноважений встановлювати тарифи: Виконавчий комітет
Новопокровської селищної ради 63523, Харківська обл., Чугуївський район, смт.
Новопокровка, вул. Дворянська, д. 9 а
Дата оголошення: 30.12.2020 року.
Директор Філії «Теплоелектроцентраль»
ТОВ «ДВ НАФТОГАЗОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ»

А. С. Калашников

