відкритого обговорення (відкритого слухання) питання щодо коригування тарифів
на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги з
централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для всіх
категорій споживачів по комунальному підприємству Вінницької міської ради
"Вінницяміськтеплоенерго"
м.Вінниця
29 серпня 2017 р.
Реєстрацію учасників відкритого обговорення розпочато о 14-30 год.
Відкрите обговорення розпочалось о 15-00 год. в приміщенні конференц-зала КП
BMP "Вінницяміськтеплоенерго" за адресою : м. Вінниця вул. 600-річчя,13.
У відкритому обговоренні прийняли участь 32 ( тридцять дві) особи. З них:
1.ПРЕДСТАВНИКИ КП BMP "ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО”:
- заступник головного інженера з технічних питань Пидоченко І.П.;
- начальник служби безпеки та кадрового забезпечення Мигаєнко Ю.В.;
- в.о. начальника планово-економічного відділу Джигірей С.В.
2.ПРЕДСТАВНИКИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ :
- Андрійченко В.Ф., голова громадської організації "Захист дітей війни";
- Борщевський М.И., заступник голови громадської організації "Захист дітей
війни";
- Данілевський В.В., громадська організація "Голос народу";
- Михайлова Т.С., громадська організація "Захист дітей війни";
- Баркалова К.В., Агентство журналістських розслідувань "Преса";
- Горпиніч A.B., громадська організація "Центр інноваційних технологій
"Техновій".
3. ПРЕДСТАВНИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ :
- Чайкун I.A., департамент енергетики, транспорту та зв'язку.
4. ПРЕДСТАВНИК КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ:
- Сіроштан А.Г., заступник начальника Управління
Державної
казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької області.
5.ФІЗИЧНІ ОСОБИ - 18 (вісімнадцять) осіб згідно списку, що додається до
даного протоколу.

Виступ: в.о. начальника планово-економічного відділу Джигірей С.В., яка
повідомила про те, що постановою від ЗО червня 2017 року № 866 Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг затверджено Порядок проведення відкритого обговорення
проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг. Відповідно до зазначеного Порядку,
до винесення питання щодо встановлення тарифів, змін до них на відкрите
обговорення НКРЕКП, КП BMP "Вінницяміськтеплоенерго" має провести
відкриті обговорення з цього питання із залученням органів влади або органів
місцевого самоврядування.
В зв’язку з цим, КП BMP "Вінницяміськтеплоенерго", на виконання Порядку,
прийнято рішення про проведення відкритого слухання з питань: коригування
тарифів на теплову енергію за категоріями споживачів, коригування тарифів на
послугу з централізованого опалення та послугу з централізованого постачання
гарячої води, що надаються населенню.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Коригування тарифів на теплову енергію за категоріями споживачів.
2.Коригування тарифів на послугу з централізованого опалення та послугу з
централізованого постачання гарячої води за категоріями споживачів.
Головуючим відкритого обговорення обрано начальника служби безпеки та
кадрового забезпечення Мигаєнка Ю.В.; секретарем - Дідик Л.В., провідного
економіста з праці планово-економічного відділу.
По порядку денному запропоновано наступний регламент:
- виступи в.о. начальника планово-економічного відділу Джигірей С.В.
щодо обґрунтування коригування та встановлення тарифів на теплову енергію, її
виробництво, транспортування, постачання та послуги з централізованого
опалення та централізованого постачання гарячої води для всіх категорій
споживачів - 20 хв.
- запитання, зауваження та пропозиції - до 2 хв.
Виступила по першому та другому питаннях: в.о. начальника плановоекономічного відділу Джигірей С.В., яка повідомила,що за період висвітлення та
оприлюднення інформації на сайті КП BMP "Вінницяміськтеплоенерго"
зауважень та пропозицій щодо коригування тарифів на теплову енергію, її
виробництво, транспортування, постачання та послуги з централізованого

опалення та централізованого постачання гарячої води для всіх категорій
споживачів в письмовому вигляді не надходило.
Необхідність перегляду та встановлення тарифів на теплову енергію, її
виробництво, транспортування, постачання та послуги з централізованого
опалення та централізованого постачання гарячої води для всіх категорій,
обґрунтовується тим, що діючі тарифи на виробництво, транспортування та
постачання теплової енергії, а також на послугу з централізованого опалення та
гарячого водопостачання були встановлені на базі витрат 2012 року. З того часу
відбувалось лише коригування тарифів. Останнє коригування тарифу для
населення відбулось в липні 2016 року.
У зв’язку зі зміною цін на електроенергію, газ, водопостачання, зростання
мінімальної заробітної плати, на розміри яких підприємство не впливає, КП ВМР
"Вінницяміськтеплоенерго" виконало розрахунки тарифу на теплову енергію
шляхом коригування окремих статей тарифів для потреби всіх категорій
споживачів.
На необхідність коригування тарифів вплинули наступні чинники:
1. Зростання витрат на оплату праці у зв’язку із зростанням мінімального
прожиткового мінімуму на одну працездатну особу у поточному році.
2. Зростання витрат на придбання холодної води у КП "Вінницяоблводоканал"
для послуги з централізованого постачання гарячої води .
3. Зростання ціни на покупну активну електричну енергію для промислових
споживачів у ПАТ'Вінницяобленерго".
4. Що стосується тарифу на теплову енергію для бюджетних установ та інших
споживачів (крім населення), то окремим фактором, окрім вище зазначених, є
зростання ціни на природний газ .
Проект одноетавкових тарифів на теплову енергію за категоріями споживачів:
Відхилення,%
Діючий тариф, без
Проект тарифу, без
Категорія
пдв
пдв
споживачів
+3,5
1065,44
1103,26
населення
+38,0
1554,15
Бюджетні установи
1126,28
1604,22
+9,7
Інші споживачі
1461,87
+4,9
690,62
724,34
Релігійні організації
Проект двоставкових тарифів на теплову енергію за категоріями споживачів:
Діючий тариф, без ПДВ
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Проект та] шфу, без
пд В
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Відхилення,%
Умовнопостійна
частина
доставко
вого
тарифу

Умовнозмінна
частина
двоставко
вого
тарифу
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+0,4
населення
24973,48
928,16
31246,47
931,50
+20,0
Бюджетні
35579,85
930,7
41714,30
1324,85
+14,7
+42,3
установи
35579,85
1266,29
41714,30
1374,91
+14,7
+8,6
Інші
споживачі
Релігійні
21428,18
572,83
27562,64
572,83
+22,2
0,0
організації
Проект тарифів на послуги з централізованого опалення, що надаються населенню
(з ПДВ):
Категорії споживачів

Умовно-змінна частина двоставкового тарифу
Для абонентів житлових будинків з будинковими та
квартирними приладами обліку теплової енергії
грн./Гкал
Для абонентів житлових будинків без будинкових та
квартирних приладів обліку теплової енергії грн./м2
Умовно-постійна частина двоставкового тарифу
Місячна плата за одиницю приєднаного теплового
навантаження, грн./Гкал/год
Місячна плата за одиницю приєднаного теплового
навантаження, грн./м2
Проект тарифів на послугу з централізованого
Категорія споживачів
населення
3 рушникосушилками
Без рушникосушилок
Бюджетні установи
Інші споживачі

Одиниця
виміру
Грн/мЗ
Грн./мЗ
Грн/мЗ
Грн/мЗ

Діючі
тарифи

Проект
тарифів

Відхилення
%

1123,7
1

1127,75

+0,3

28,80

28,90

+0,3

31572,
23
2,16

39659,02

+20,4

2,71

+20,3

постачання гарячої води

Діючий тариф,
з ПДВ
76,11
70,35
72,53
92,28

Проект тарифу,
з ПДВ
79,84
73,86
80,38
101,04

Відхилення,
%
+4,6
+4,7
+11,1
+9,49

Всі ці фактори призводять до зростання витрат на теплову енергію по
одноставковому тарифу для населення на 3,5%, для бюджетних споживачів - на
38 %, для інших споживачів - на 9,7%.
Зростання тарифу на гаряче водопостачання для категорії "населення"
становить 4,7 %.
В разі не проведення коригування тарифів він стане економічно не
обґрунтований і підприємство не зможе в повному обсязі розраховуватись за
енергоносії та по заробітній платі.
Проведено розрахунок витрат на паливо (природний газ) для виробництва
теплової енергії для бюджетних установ та інших споживачів (крім населення)
згідно Постанови КМУ від 22.03.2017 р. №187, де затверджено "Положення про
покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для
забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку
природного газу", п.13 якого визначено, що з 1 квітня 2017 року НАК "Нафтогаз

України" здійснює продаж/постачання природного газу для виробників теплової
енергії в рамках виробництва теплової енергії з метою надання послуг з опалення
та постачання гарячої води населенню ... за ціною, що становить 4942 гривні за
1000 куб. метрів (без урахування податку на додану вартість, тарифів на
транспортування та розподіл природного газу...), під час постачання природного
газу виробниками теплової енергії для бюджетних та інших споживачів до ціни
застосовується коефіцієнт 1,6,тобто, ціна становить 4942,00*1,6=7907,20 грн за
#
1000 куб. метрів. Ціна за транспортування (685,10 грн/ІОООм без ПДВ) і розподіл
(47,60 грн/ІОООм3 без ПДВ) газу залишається без змін.
Врахований тариф на куповану електроенергію у діючих тарифах на теплову
енергію для населення в розмірі 1,8225 грн/кВт/год, в проекті 2,0019 грн/кВт/год
(вересень 2017 року), підвищення становить 9,8%.
З 01.01.2017 року набув чинності Закон України від 06.12.2016 року №1774УІІГ'Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", яким внесено
суттєві зміни до законодавства з праці, насамперед до Закону України "Про
оплату праці", згідно яких мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка)
встановлюється у розмірі не меншому від прожиткового мінімуму для
працездатних осіб.
Ст.7 Закону України від 21.12.2016 року №1801-VIII "Про Державний бюджет
України на 2017 рік" установлено прожитковий мінімум на одну працездатну
особу в розрахунку на місяць: з 01 січня 2017 року - 1600 грн, з 01 травня - 1684
грн, з 01 грудня - 1762 грн.
Середньозважена заробітна плата (з жовтня 2017 року - по жовтень 2018 року)
становить 2133 грн з нарахуваннями.
З урахуванням вище викладеного проводиться коригування витрат на оплату
праці і ЄСВ на 14,2% для всіх категорій споживачів.
Також проводиться коригування витрат на оплату розрахунково-касового
обслуговування та інших послуг банків з 0,9% до 2,8%.
У зв’язку з підвищенням вартості водопостачання КП "Вінницяоблводоканал"
відповідно до постанови НКРЕКП від 22.03.2017 р. №310 "Про внесення змін до
постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року №1141" щодо
встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення
комунальному підприємству "Вінницяоблводоканал" тариф на водопостачання
склав 6,13 грн/куб.м без ПДВ. Проводиться коригування тарифу на гаряче
водопостачання для категорії "населення" на 4,7 %.
На електронну адресу підприємства надійшло повідомлення від споживача,
мешканця м.Вінниця Родюк Т.М., проживаючої за адресою вул. Якова
Гальчинського, 1а: "Я не можу зрозуміти, як можна підвищувати тарифи. За
опалення в однокімнатній квартирі 32 кв.м минулої зими приходилось платити
1400 грн. Це нереальні тарифи, вони не розраховані на доходи громадян".
О
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Відповідь Джигірей C.B.: Діючі тарифи для населення затверджені
постановою НКРЕКП від 31.03.2015 №1171 та на той час були економічно
обґрунтованими. З того часу на державному рівні було збільшено розмір
мінімальної заробітної плати, підвищено вартість електричної енергії,
водопостачання, водовідведення. Відповідно на відсоток збільшення цих
показників, наразі перераховані відповідні статті затрат підприємства на
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. Скориговані
тарифи надаються на розгляд НКРЕКП, і після перевірки та розгляду кожної
складової тарифу будуть затверджені на комісії. Рівень тарифів, після перегляду
Національною комісією, може бути змінений і в сторону зменшення. Щодо
доходів громадян, то це питання не відноситься до компетенції КП BMP
"Вінницяміськтеплоенерго". Однак, якщо доходи не дозволяють заплатити за
комунальні послуги, державою передбачена система субсидій".
Питання від споживача Похорського Є.Я.: "Скільки електроенергії ви
виробляєте ? Я маю на увазі ТЕЦ. Чому не виконуєте тепловий режим по будівлях
на вул.Фрунзе,71, Стеценка,57?"
Відповідь Пидоченка І.П.: "Тієї кількості електроенергії, яка виробляється на
ТЕЦ-1 та когенераційних установках недостатньо для повного забезпечення
потреб підприємства. Крім того, в міжопалювальний період, у зв’язку з
недостатнім тепловим навантаженням, виробництво на ТЕЦ та КГУ неможливе.
Тому підприємство решту електричної енергії закуповує в ПАГ
"Вінницяобленерго". ТЕЦ-4 переведена в режим котельні. Що стосується
теплового режиму, то відхилень теплового та гідравлічного режимів не має."
Питання від споживача Андрійченка В.Ф., голови громадської організації
"Захист дітей війни": " 3 якого періоду ви плануєте підвищення тарифу та який є
законодавчий документ для цього?"
Відповідь Джигірей С.В.: "Підприємство планує підняти тариф з нового
опалювального періоду. А коригування ми здійснюємо відповідно до постанови
НКРЕКП від 31.03.2016 року №529, яка зазначає, що зміна тарифів може бути
ініційована ліцензіатом шляхом подання до Нацкомісії відповідної заяви та
поданих до неї документів у разі зміни величини окремих витрат більше ніж на
2% від установленого рівня. У нашому разі підвищення становить 3,5%."
Питання від споживача Борщевського М.Й., заступника голови громадської
організації "Захист дітей війни": "Ви знаєте яка різниця між тарифом 2014 року
та проектом тарифу 2017 року? У нас є відповідні розрахунки у порівнянні з 2014
роком, що підприємство зависило її на 12 млн грн. Крім того, ви направили
споживачам інформацію про споживання енергоресурсів і порівнюєте її з
вартістю у Словаччині, Данії, Латвії, а доходи чого не порівнюєте?"
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Відповідь Джигірей C.B.: "Для населення тариф коригувався НКРЕКП у липні
2016 року відповідно до економічно обґрунтованих розрахунків. Інформація щодо
користування послугами підприємства кожному споживачу надавалася відповідно
до постанови НКРЕКП від 30.03.2017 №464 "Про щорічне забезпечення
споживачів ключовою інформацією про послуги у сферах енергетики та
комунальних послуг" згідно з формами, наведеними у додатках до цієї
постанови."
Питання від споживача Андрійченка В.Ф., голови громадської організації
"Захист дітей війни": "Чому весь час зростають тарифи? В економічному плані,
які заходи зроблені для їх зменшення? Який їх економічний ефект? "
Відповідь Пидоченка І.П.: "Підприємство здійснило та продовжує здійснювати
ряд заходів для забезпечення зменшення втрат теплової енергії. В минулому році
здійснена реконструкція окремих ділянок теплових мереж, системи
теплозабезпечення мікрорайону від котельні по вул. Тарногородського, 9;
реконструкцію газової котельні по вул. Тарнагородського, 9; будівництво
твердопаливної котельні зі складом тріски по вул. Баженова,15 тощо. Наразі 40%
теплової енергії заощаджується за рахунок здійснених заходів.
Кожен із зазначених заходів має певний термін окупності. Для забезпечення цієї
окупності необхідно, щоб натуральні показники роботи підприємства у діючому
тарифі були незмінними. Коли витрати на здійснені заходи будуть відшкодовані
діючим тарифом, буде можливість при розрахунку нових тарифів зменшити
відсоток втрат теплової енергії та кількість палива."
Споживачами задавалось також ряд питань, що не відносяться до теми
відкритого обговорення. Відповіді на них були надані в індивідуальному порядку.
ВИРІШИЛИ:
1.Відкрите обговорення з питання щодо коригування тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги з
централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для всіх
категорій споживачів визнати таким, що відбулось на засадах гласності та
відкритості.
2.Винести питання щодо коригування тарифів на теплову енергію, її
виробництво, транспортування, постачання та послуги з централізованого
опалення та централізованого постачання гарячої води для всіх категорій
споживачів на відкрите обговорення НКРЕКП.

б

3.
Оприлюднити протокол відкритого обговорення на офіційному веб-сайті
КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» та надіслати до Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Заперечень чи доповнень не надійшло.

Закінчення заходу об 16 год.ЗО хв.

Головуючий відкритого обговорення
Секретар відкритого обговорення

ОС

Ю.В. Мигаєнко
Л.В. Дідик

ПОГОДЖЕНО:
Начальник відділу енергетики
департаменту енергетики, транспорту
та зв’язку Вінницької міської ради
Заступник начальника управління
Державної казначейської служби України
у м. Вінниці Вінницької області
Заступник голови
Вінницької міської ради

А.Г. Сіроштан

М.В. Форманюк
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Список
фізичних осіб-учасників відкритого обговорення (відкритого слухання) питання
щодо коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування,
постачання та послуги з централізованого опалення та централізованого
постачання гарячої води для всіх категорій споживачів по комунальному
підприємству Вінницької міської ради "Вінницяміськтеплоенерго"

1. ЛянгеОлег Вячеславович, вул. Келецкая,59, кв189
2. Козловська Ніна Олександрівна, вул. Замостянська, 37,кв.8
3. Мазуренко Катерина Сергіївна, вул. Князів КореантовичівДОЗ, кв.92
4. Садовенко Валентина Павлівна, вул. Стельмаха, 53, кв.64
5. Джуринська Ганна Михайлівна, вул. Пирогова, 107а, кв. 13
6. Суленкова Світлана Павлівна, вул. Дачна,3, кв.100
7. Гудзовська Тетяна Петрівна, вул.Бевза, 36, кв.79
8. Бережний Андрій Володимирович, вул. ПорикаД, кв.58
9. Степаненко Тетяна Іванівна, вул. ПорикаД 5, кв.48
10.Степанишин Віталій Олегович, вул. Хм. шосе,51, кв.66
11. Зведенюк Ніна Федорівна, вул.Келецька,86, кв.92
12.АндріяшМихалина Василівна, вул. Юності,36, кв.54
ІЗ.Іващук Галина Іванівна, вул. ПорикаД 5. кв.47
14.Вшегорська Людмила Миколаївна, вул. Фрунзе, 65, кв.140
15.Черська Катерина Петрівна, вул. Литвиненка,46, кв.39
16.Козак Світлана Михайлівна, вул. ЗодчихД, кв.29
17.Ковалишина Марія Петрівна, вул. Г.Крут, 4а, кв.34
18.Паславська Лариса Вікторівна, вул.Дачная, 8,кв.198
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