Повідомлення ТОВ «Краматорськтеплоенерго» про проведення відкритих обговорень щодо
необхідності змін тарифів на теплову енергію та послуги з централізованого опалення та
централізованого постачання гарячої води для всіх категорій споживачів
До уваги споживачів ТОВ «Краматорськтеплоенерго» та представників органів
місцевого самоврядування!
На виконання вимог Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг, затвердженого постановою від 30.06.2017 № 866, повідомляємо, що 02 листопада 2018
року об 11:00 (реєстрація учасників почнеться о 10:45) у приміщенні за адресою: м.
Краматорськ,
вул. Я. Мудрого, 29 відбудеться відкрите обговорення питань, щодо:
1. Необхідність коригування тарифів на теплову енергію для потреб населення.
2. Необхідність коригування тарифів на послугу з централізованого опалення та
постачання гарячої води для потреб населення.
3. Необхідність коригування тарифів на теплову енергію для бюджетних установ.
4. Необхідність коригування тарифів на послугу з централізованого постачання гарячої
води для бюджетних установ.
5. Необхідність коригування тарифів на теплову енергію для інших споживачів (крім
населення).
6. Необхідність коригування тарифів на послугу з централізованого постачання гарячої
води для інших споживачів (крім населення).
Зауваження
та
пропозиції
до
оприлюднених
матеріалів
від
споживачів
ТОВ «Краматорськтеплоенерго» та представників органів місцевого самоврядування,
приймаються до 01 листопада 2018 року у письмовому та/або електронному вигляді за адресою:
84320, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 8-Д; e-mail: kramtec@krm.dn.ua
Для реєстрації пропозицій (зауважень) просимо зазначати прізвище, ім’я та по батькові
особи (для юридичних осіб – повне найменування підприємства), що їх подала, та її контактні дані
для здійснення зворотного зв’язку.
Обґрунтування
розташовані
в
розділі
ТОВ «Краматорськтеплоенерго» http://kramtec.com.ua.
Дата розміщення повідомлення 23.10.2018 р.

«Оголошення»

на

сайті

ТОВ «Краматорськтеплоенерго» повідомляє про необхідність перегляду та
коригування діючих тарифів на теплову енергію за всіма категоріями споживачів, а
також тарифів на послуги з ЦО та ЦПГВ для населення у 2018 році.
Серед основних факторів, які вплинули на величину тарифів на теплову енергію:
1. Зміна тарифів на виробництво теплової енергії на власних ТЕЦ. Тарифи на
виробництво теплової енергії на ТЕЦ встановлені постановою НКРЕКП від 28.12.2017
№ 1502 з урахуванням змін до неї, внесених Постановою НКРЕКП від 20.09.2018р.
№1078, відповідно до якої було здійснено перерахунок витрат на оплату праці у
структурі тарифу на виробництво ТЕЦ.( Протягом 2018 року відбувалася зміна рівня
прожиткового мінімуму відповідно до Закону України «Про Державний бюджет
України на 2018 рік» для працездатних: з 1 січня – 1762 грн, з 1 липня –1841 грн, з 1
грудня – 1921 грн).
2. Зміна тарифів на виробництво теплової енергії на власних ТЕЦ у зв’язку з
подорожчанням природного газу для населення на 26% з 01 листопада 2018року, а для
бюджетних та інших споживачів ціна газу зросла на 49%.
3. Включення до розрахунку тарифів на теплову енергію витрат на покриття втрат
за період листопад-грудень 2018 року.
Так як тарифи на теплову енергію є складовою тарифів на послуги з
централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води із зміною
тарифів на теплову енергію для населення виникла необхідність зміни тарифів на ЦО
та ГВП.
Серед основних факторів, які вплинули на величину тарифів на послуги з
централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води є:
1. Зміна вартості теплової енергії у структурі тарифів на послуги з ЦО та ЦПГВ у зв’язку
з переглядом тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та
постачання для потреб населення
2. Решта витрат, зокрема, інші витрати абонентської служби, залишились незмінними.
Розраховані роздрібні тарифи мають наступний вигляд:

з ПДВ
ТОВ "Краматорськтеплоенерго"
було

Тарифи на теплову
енергію для
населення

Тарифи на послуги з
централізованого
опалення та послуги з
централізованого
постачання гарячої
води, що надаються
населенню

Тарифи на теплову
енергію для
бюджетних установ

Тарифи на теплову
енергію для
інших споживачів
(крім населення)

стало

Відхилення % зростання

Одноставковий тариф на теплову енергію за такими
складовими:

грн/Гкал

1 413,12 1 561,39

148,27

10,49%

148,27

11,38%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

148,28

10,42%

тариф на виробництво теплової енергії

грн/Гкал

тариф на транспортування теплової енергії

грн/Гкал

тариф на постачання теплової енергії

грн/Гкал

1 302,85 1 451,12
109,88 109,88
0,38
0,38

грн/Гкал

1 422,96 1 571,24

Послуга з
централізованого
опалення

Послуга з
централізованого
постачання гарячої
води

для абонентів житлових будинків
з будинковими приладами обліку
теплової енергії

для абонентів житлових будинків
без будинкових та квартирних грн/м2 на рік
приладів обліку теплової енергії
за умови підключення
рушникосушильників до системи
гарячого водопостачання
за умови відсутності
рушникосушильників

42,88

47,34

4,46

10,40%

грн/м3

87,19

95,20

8,01

9,19%

грн/м3

80,72

88,04

7,32

9,07%

Одноставковий тариф на теплову енергію за такими
складовими:

грн/Гкал

1 676,00 2 151,60

475,60

28,38%

475,60

30,50%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

тариф на виробництво теплової енергії

грн/Гкал

тариф на транспортування теплової енергії

грн/Гкал

тариф на постачання теплової енергії

грн/Гкал

1 559,20 2 034,80
116,41 116,41
0,38
0,38

Одноставковий тариф на теплову енергію за такими
складовими:

грн/Гкал

1 674,38 2 150,12

475,74

28,41%

1 557,59 2 033,33
116,41 116,41
0,38
0,38

475,74

30,54%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

тариф на виробництво теплової енергії

грн/Гкал

тариф на транспортування теплової енергії

грн/Гкал

тариф на постачання теплової енергії

грн/Гкал

Тарифи на послугу з
централізованого
Послуга з
постачання гарячої
централізованого
води для потреб
постачання гарячої
бюджетних установ та
води
інших споживачів
(крім населення)

для потреб бюджетних установ

грн/м3

93,08

116,58

23,50

25,24%

для потреб інших споживачів
(крім населення)

грн/м3

93,01

116,51

23,50

25,26%

