Протокол № 12
проведення відкритого обговорення проектів постанов НКРЕКП:
1.«Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання для потреб населення КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ».
2. «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання для потреб бюджетних установ, релігійних
організацій та інших споживачів (крім населення) КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ».
3. «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та
централізованого
постачання гарячої води, що надаються населенню
КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ», яке є
виконавцем цих послуг»

«04 » грудня 2018 року

адреса: м. Харків
вул. Мефодіївська, 11
актовий зал КП «ХТМ»

Реєстрація учасників відкритого обговорення розпочато о 13-00.
Початок відкритого обговорення в 13-30.
Запрошені:
1. Представники від виконавчого комітету Харківської міської ради:
Руденко А.І.- заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства;
Колодна Р.Ф. – заступник директора Департаменту комунального господарства;
2. Представник Солоницівської селищної ради:
Завалій О.П. – заступник голови Солоницівської селищної ради.
3. Представник Пісочинської селищної ради:
Подшиваленко О.В. – заступник голови Пісочинської селищної ради.
Присутні:
1. Представник від територіального органу НКРЕКП:
Без`язичний В.Ф. – начальник відділу НКРЕКП у Харківській області.
2. Представники від КП «Харківські теплові мережі»:
Магомедова М.О. – заступник генерального директора з економіки;
Медведєв С.Н. – заступник генерального директора по теплозбутовій роботі;
Зінченко Є.А.- заступник головного інженера з оперативного керівництва теплових
мереж;
Шапран С.В. – головний спеціаліст планово-економічної служби;
Гармаш О.І. - голова профспілки.
3. Інші учасники - 58 учасників, з них 40 зареєстрованих.

Зінченко Є.А.: запропонував секретарем відкритого обговорення обрати
Шапран С.В. для ведення Протоколу засідання та для подальшого його подання до
НКРЕКП у відповідності до положень Постанови НКРЕКП №866 від 30 червня 2017
року.
Заперечень немає.
Вступ:
Головуючий відкритого обговорення Без`язичний В.Ф. оголосив про початок
засідання, яке проводиться у формі відкритого обговорення. Повідомив, що на виконання
вимог пункту 2.1 «Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг», затвердженого Постановою НКРЕКП №866 від 30 червня
2017 року, КП «Харківські теплові мережі» 12 листопада 2018 року провело відкрите
обговорення питання щодо необхідності перегляду тарифів на теплову енергію для
населення, бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів та послуги з
централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води шляхом
коригування окремих статей витрат діючих тарифів, а саме паливо, собівартість власної
ТЕЦ-3 та покупна теплова енергія у зв’язку із зміною вартості постачання природного
газу відповідно до Постанови КМУ №867 від 19 жовтня 2018 року. В засіданні приймали
участь представники виконавчого комітету Харківської міської ради, а також
Солоницівської та Пісочинської селищних рад.
Результати відкритого обговорення було оформлено Протоколом №11, який був
надісланий до НКРЕКП для врахування на відкритому обговоренні проекту рішення
комісії з питання зміни тарифів на теплову енергію. Протокол відкритого обговорення
оприлюднений на веб-сайті підприємства та НКРЕКП.
Далі Головуючий відкритого обговорення Без`язичний В.Ф повідомив, що на
виконання вимог «Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг», затвердженого Постановою НКРЕКП №866 від 30 червня
2017 року, на засіданні НКРЕКП, яке проводилося у формі відкритого слухання
23 листопада 2018 року, було схвалено проекти постанов:
1.«Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ХАРКІВСЬКІ
ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ».
2. «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів
(крім населення) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ
МЕРЕЖІ».
3. «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та
централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню КОМУНАЛЬНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ», яке є виконавцем цих послуг»
Проекти зазначених постанов НКРЕКП разом з обґрунтовуючими матеріалами,
необхідними для прийняття рішення та відповідними протоколами відкритих обговорень
були оприлюднені на офіційному веб-сайті НКРЕКП 23 листопада 2018 року з метою
отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.
Головуючий відкритого обговорення Без`язичний В.Ф. зазначив, що до
03.12.2018 на адресу НКРЕКП не було надано зауважень та пропозицій по суті порядку
денного обговорення. Необхідно зазначити, що на електронну адресу відділу НКРЕКП у

Харківсівській області 4 грудня 2018 року о 11 годині 45 хвилин надійшли зауваження та
пропозиції від члена територіальної громади міста Харкова Євгена Лісічкіна (ГО
«Харківський антикорупційний центр»), які були прийняті до уваги, але не відносяться по
суті порядку денного.
Надалі, Головуючий відкритого обговорення Без`язичний В.Ф. звернув увагу,
що після розгляду профільними департаментами тарифи було зменшено за рахунок
коригування тарифів на теплову енергію ПрАТ «ТЕЦ-5» та філії ТЕЦ-3 КП «ХТМ» та у
зв`язку з не включенням зміни вартості покупної теплової енергії Структурного
підрозділу «Фізкультурно-спортивний клуб «Локомотив» ім. Героя України Г.Кірпи»
Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка не була
затверджена органами міської ради.
Керуючись вимогами Порядку №866 від 30 червня 2017 року, НКРЕКП було
прийнято рішення про проведення 04 грудня 2018 року відкритого обговорення
зазначених проектів Постанов.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
І. Обговорення питань щодо необхідності перегляду тарифів на виробництво,
транспортування та постачання теплової енергії для потреб населення, бюджетних
установ, релігійних організацій та інших споживачів та тарифів на послуги з
централізованого опалення та гарячого водопостачання, шляхом коригування окремих
статей витрат діючих тарифів.
ІІ. Прийняття рішення щодо результатів відкритого обговорення вищезазначених
проектів постанов НКРЕКП.
Присутні підтримали вищезазначені пропозиції.

СЛУХАЛИ:
з першого питання порядку денного про обговорення проектів постанов НКРЕКП
щодо тарифів:
Магомедову М.О., яка зазначила, що відповідно до вимог підпункту 3 пункту 4.2
«Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування,
постачання», затвердженої Постановою НКРЕКП №528 від 31.03.2016р. та Постановою
НКРЕКП № 529 від 31.03.2016р. зміна тарифів може проводитись за таких обставин, як
зміна протягом строку дії тарифів величини окремих витрат, пов’язаних з провадженням
ліцензованої діяльності, з причин, які не залежать від ліцензіата, зокрема збільшення 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
зменшення 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),
якщо це призводить до зміни тарифів більше ніж на 2% від установленого рівня.
Відповідно до пункту 4.1 Процедури зміна тарифів може бути ініційована
ліцензіатом шляхом надання до НКРЕКП заяви щодо коригування тарифів з
розрахунками, або НКРЕКП без подання ліцензіатом зазначеної заяви.
На підставі вищезазначеного, КП «Харківські теплові мереж 12 листопада
2018 року провело на засадах відкритості та гласності відкрите обговорення питання

щодо необхідності перегляду тарифів на виробництво, транспортування та постачання
теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ, релігійних організацій та
інших споживачів та тарифів на послуги з централізованого опалення та гарячого
водопостачання, шляхом коригування окремих статей витрат у зв’язку із зміною
вартості постачання природного газу, собівартості власної ТЕЦ-3, покупної теплової
енергії від ТЕЦ-5 та ін. Протокол №11 від 12.11.2018р. проведення відкритого
обговорення питань щодо необхідності перегляду тарифів на виробництво,
транспортування, постачання теплової енергії для потреб населення, бюджетних
установ, релігійних організацій та інших споживачів та тарифів на послуги з
централізованого опалення та гарячого водопостачання, шляхом коригування окремих
статей витрат по КП «Харківські теплові мережі», оприлюднений на веб-сайті
підприємства.
Після цього КП «Харківські теплові мережі» направило на розгляд до НКРЕКП
розрахунки тарифів на теплову енергію для потреб населення, бюджетних установ,
релігійних організацій та інших споживачів та тарифів на послуги з централізованого
опалення та гарячого водопостачання, шляхом коригування відповідних статей витрат. В
результаті перевірки НКРЕКП наданих підприємством розрахунків тарифів на теплову
енергію для потреб населення, бюджетних установ, релігійних організацій та інших
споживачів та тарифів на послуги з централізованого опалення та гарячого
водопостачання, на засіданні НКРЕКП, що проводилося у формі відкритого слухання
23 листопада 2018 року, схвалено проект постанов: «Про встановлення тарифів на
теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб населення
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ», «Про
встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання
для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів (крім
населення) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»,
«Про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого
постачання
гарячої
води,
що
надаються
населенню
КОМУНАЛЬНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ», яке є виконавцем цих послуг»,
стосовно зміни тарифів на теплову енергію для потреб населення, бюджетних установ,
релігійних організацій та інших споживачів. Динаміка зміни тарифів на теплову енергію
для всіх категорій споживачів наведена у Таблиці 1.
Таблиця 1
(без ПДВ)
Тарифи на теплову енергію,
грн/Гкал

Відсоток зміни
тарифу на теплову
енергію,

Тарифи,
винесені на
відкрите
обговорення
12.11.2018

Рівень тарифів у
проекті постанови
НКРЕКП

1075,07

1269,99

1268,95

18,03

717,08

1301,86

1296,07

80,74

Бюджетні установи

1595,60

1402,44

1370,01

-14,14

Інші споживачі

1532,31

1339,35

1306,87

-14,71

Категорії
споживачів

Населення
Релігійні організації

Діючі тарифи,
встановлені
Постановами НКРЕКП
№1294 та 1295 від
30.10.2018р.

%

Розміри тарифів на теплову енергію, які пройшли громадські обговорення
12.11.2018 року, були відкориговані НКРЕКП у зв’язку із зниженням Комісією
вартості теплової енергії від ТЕЦ-3 та покупної теплової енергії від ТЕЦ-5.
Як зазначалося раніше, основні причини, які вплинули на зміну розміру тарифів
на теплову енергію для потреб населення, бюджетних установ, релігійних організацій
та інших споживачів це:
1). Зміна з 1 листопада 2018 року вартості постачання природного газу для
виробництва теплової енергії для потреб населення, бюджетних, релігійних
організацій та інших споживачів.
Постановою КМУ №867 від 19 жовтня 2018 року «Про затвердження
Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу
для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку
природного газу» прийнято механізм визначення вартості поставки природного газу з
урахуванням загальносуспільних інтересів всіх категорій споживачів, який призвів до
вирівнювання вартості поставки природного газу з 1 листопада 2018 року по
1 травня 2019 року до рівня 6 235,51 грн без ПДВ за 1 тис.м3 для всіх категорій
споживачів, яка розрахована виходячи із середньої арифметичної ціни
продажу/постачання природного газу НАК «Нафтогаз України» для промислових
споживачів, за умови попередньої оплати до періоду поставки газу, що діяла з 1 липня
2018 року по 30 вересня 2018 року, яка склала 8 981 грн за 1 тис.м3 та з урахуванням
коефіцієнту дисконту для розрахунку ціни природного газу з 1 листопада 2018 року по
1 травня 2019 року - 0,6943 (8 981 грн * 0,6943 = 6 235,51 грн). З урахуванням тарифів
на транспортування і розподіл природного газу ціна складає 6 968,21 грн за 1 тис.м3
без ПДВ. Динаміка зміни вартості природного газу порівняно з закладеними у діючих
тарифах на теплову енергію для споживачів КП «Харківські теплові мережі» наведено
у Таблиці 1.
Відповідно до цього виникла необхідність перегляду діючих тарифів на
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для потреб населення,
бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів шляхом коригування
паливної складової структури витрат в діючих тарифах на теплову енергії для всіх
категорій споживачів. Динаміка зміни вартості природного газу порівняно з
закладеною у діючих тарифах на теплову енергію для споживачів КП «Харківські
теплові мережі» наведена в Таблиці 2.
Таблиця 2

(без ПДВ)
В діючих тарифах на
теплову енергію,
затверджених
Постановами НКРЕКП
№1294 та №1295
від 30.10.2018р.

Станом на 01.11.18

Зміна вартості
порівняно з вартістю,
закладеною у діючих
тарифах

Для потреб населення,
в тому числі:

5 674,70

6 968,21

1,228

постачання

4 942,00

6 235,51

1,262

732,70

732,70

1,00

Категорії
споживачів

Вартість природного газу, грн
за 1 тис.м3:

транспортування

Для потреб бюджетних
установ,
в тому числі:
постачання
транспортування
Для потреб релігійних
організацій,
в тому числі:
постачання
транспортування
Для інших споживачів,
в тому числі:
постачання
транспортування

8 639,90

6 968,21

0,806

7 907,20

6 235,51

0,789

732,70

732,70

1,00

3 203,70

6 968,21

2,175

2 471,00

6 235,51

2,523

732,70

732,70

1,00

8 639,90

6 968,21

0,806

7 907,20

6 235,51

0,789

732,70

732,70

1,00

Зміна вартості постачання природного газу для виробництва теплової енергії
призводить до зміни тарифів на теплову енергію за категоріями споживачів КП
«Харківські теплові мережі»:
- для потреб населення: збільшення на 10,2 %;
- для потреб бюджетних установ: зменшення на – 8,8 %;
- для потреб інших споживачів: зменшення на – 9,2 %;
- для потреб релігійних організацій: збільшення на 33,1 %.
2). Зміна вартості теплової енергії від власної ТЕЦ-3 для потреб населення,
бюджетних, релігійних організацій та інших споживачів.
У відповідності до пункту 2.1 «Порядку проведення відкритого обговорення
проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг», затвердженого Постановою НКРЕКП №866 від
30.06.2017р. (зі змінами та доповненнями) КП «Харківські теплові мережі»
12 листопада 2018 року провело на засадах відкритості та гласності відкрите
обговорення питання щодо необхідності зміни тарифів на виробництво електричної
енергії та виробництво теплової енергії по філії «ТЕЦ-3», які є складовою тарифів на
теплову енергію для потреб населення, релігійних організацій, бюджетних установ та
інших споживачів КП «Харківські теплові мережі». Протокол №10 від 12.11.2018р.
проведення відкритого обговорення питання щодо необхідності зміни тарифів на
відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії по філії
«Теплоелектроцентраль-3» КП «Харківські теплові мережі», які є складовою тарифів
на теплову енергію для потреб населення, бюджетних установ, релігійних організацій
та інших споживачів КП «Харківські теплові мережі», оприлюднений на веб-сайті
підприємства.
При розгляді НКРЕКП розрахункових матеріалів по філії «ТЕЦ-3»
КП «Харківські теплові мережі», були скориговані розрахунки по деяким статтям, що
призвело до зміни тарифів на виробництво теплової енергії по філії «ТЕЦ-3»
КП «Харківські теплові мережі», у порівнянні з розрахунковими тарифами, наданими
КП «Харківські теплові мережі» до Комісії та зазначеними в Протоколі №10 від
12.11.2018р.

Скориговані НКРЕКП тарифи на виробництво теплової енергії по філії
«ТЕЦ-3» КП «Харківські теплові мережі» були оприлюднені 19 листопада 2018 року
на офіційному сайті НКРЕКП в Проекті постанови НКРЕКП «Про встановлення
тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії КП
«Харківські теплові мережі» та наведені в Таблиці 3.

Таблиця 3
Динаміка
зміни вартості теплової енергії власної ТЕЦ-3
порівняно з закладеною у діючих тарифах на теплову енергію
для споживачів КП «Харківські теплові мережі»

(без ПДВ)
Вартість теплової енергії власної ТЕЦ-3,
грн/Гкал
Категорії
споживачів

В діючих
В тарифах на
тарифах на теплову
теплову енергію,
енергію, затверджених
винесених на
Постановами
відкрите
НКРЕКП
обговорення
№1294 та №1295
12.11.2018
від 30.10.2018

Рівень тарифів у
проекті постанови
НКРЕКП

Відсоток
зміни вартості
порівняно з
вартістю,
закладеною у
діючих тарифах,
%

Населення

776,30

943,23

943,21

21,50

Бюджетні
установи

1170,97

971,11

958,43

-18,15

Релігійні
організації

469,346

954,40

956,05

103,70

Інші споживачі

1170,90

971,11

958,37

-18,15

Зміна вартості теплової енергії від власної ТЕЦ-3 призведе до зростання тарифів
на теплову енергію КП «Харківські теплові мережі» за категоріями споживачів:
- для потреб населення: збільшення на 3,6 %;
- для потреб бюджетних установ: зменшення на – 2,1%;
- для потреб інших споживачів: зменшення на – 2,2 %;
- для потреб релігійних організацій: збільшення на 30,9 %.
3). Зміна вартості покупної теплової енергії для потреб населення,
бюджетних, релігійних організацій та інших споживачів, яку КП «Харківські
теплові мережі» отримує від ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5» та Національного
аерокосмічного університету ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний
інститут».
У відповідності до «Протоколу №4 від 12.11.2018р. відкритого обговорення
щодо коригування тарифів на виробництво теплової енергії ПрАТ «Харківська ТЕЦ5» з 1 листопада 2018 року та коригування переліку заходів на ремонтні роботи на
2018 рік», який був оприлюднений 13 листопада 2018 року на офіційному веб-сайті
ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5», планові тарифи на виробництво теплової енергії ПрАТ
«Харківська ТЕЦ-5» для всіх категорій споживачів з 1 листопада 2018 року
становили 923,33 грн за Гкал без ПДВ.
Після розгляду НКРЕКП розрахункових матеріалів щодо тарифів
ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5», тарифи на покупну теплову енергію від ПрАТ «Харківська
ТЕЦ-5» були скориговані та оприлюднені на офіційному веб-сайті НКРЕКП в Проекті

постанови НКРЕКП «Про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та
виробництво теплової енергії ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5» та наведені в Таблиці 4.
Таблиця 4
Динаміка зміни вартості покупної теплової енергії
порівняно з закладеною у діючих тарифах на теплову енергію
для споживачів КП «Харківські теплові мережі»

(без ПДВ)
Постачальники покупної
теплової енергії по
категоріям споживачів

в діючих
тарифах на теплову
енергію,
затверджених
Постановами
НКРЕКП
№1294 та №1295
від 30.10.2018р.

В тарифах на
теплову енергію,
винесених на
відкрите
обговорення
12.11.2018 р.

Рівень тарифів,
у проекті
постанови
НКРЕКП.

відсоток зміни
тарифу на
покупну
теплову
енергію,
%

ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5»
-

населення

757,29

923,33

904,49

19,44%

-

релігійні
споживачі

475,82

923,33

919,63

93,27%

-

бюджетні
установи

1126,59

923,33

920,31

- 18,31 %

-

інші
споживачі

1125,83

923,33

919,71

- 18,0 %

ХНАУ ім. М.Є.Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

-

населення

190,45

989,342

989,342

419,5 %

-

бюджетні
установи та
інші
споживачі

320,73

1156,40

1156,40

260,6 %

СП ФСК «Локомотив» ім. Героя України Г.Кірпи» Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ
«Українська залізниця»
- населення
243,02
1075,07
243,02
0%

Слід зазначити, що НКРЕКП тарифи на теплову енергію ПрАТ «Харківська
ТЕЦ-5» були змінені, порівняно з закладеними у розрахунки КП «Харківські теплові
мережі» та винесеними на розгляд громадських слухань, що в наступному призвело
до зниження кінцевих тарифів на теплову енергію для споживачів КП «Харківські
теплові мережі».
Зокрема, планова зміна вартості покупної теплоенергії від ПрАТ «Харківська
ТЕЦ-5», порівняно з закладеними в діючих тарифах на теплову енергію для всіх
категорій споживачів, призведе до зміни тарифів на теплову енергію за категоріями
споживачів, яку вони отримують від КП «Харківські теплові мережі»:
- збільшення тарифів для потреб населення: на 4,1%;
- збільшення тарифів для потреб релігійних організацій: на 16,7%
- зменшення тарифів для потреб бюджетних установ: на – 3,5%;
- зменшення тарифів для потреб інших споживачів: на – 3,5%.
4). Витрати по статті «Внески на регулювання» у діючих тарифах на теплову
енергію були передбачені за рахунок зменшення статті «Інші прямі витрати» у розмірі
3667,44 тис.грн При розрахунку прогнозних тарифів на теплову енергію для потреб
населення, бюджетних, релігійних організацій та інших споживачів витрати по

статті «Інші прямі витрати» були відновлені у розмірі 3667,44 тис.грн, а витрати по
статті «Внески на регулювання» були окремо розраховані, виходячи із встановленої
Постановою НКРЕКП №526 від 21.06.2018р. «Про визначення планової ставки внеску
на регулювання на 2019 рік» планової річної ставки внеску на регулювання у розмірі
0,064%, що становить 4006,98 тис.грн, в тому числі по групам споживачів: по
категорії «населення» - 3395,96 тис.грн, по категорії «бюджетні установи» - 409,25
тис.грн, по категорії «інші споживачі» - 201,77 тис.грн Зміна витрат по статті «Внески
на регулювання» призведе до зміни тарифів на теплову енергію за категоріями
споживачів, яку вони отримують від КП «Харківські теплові мережі»:
- збільшення тарифів для потреб населення: на 0,07%;
- збільшення тарифів для потреб релігійних організацій: на 0,08%
- збільшення тарифів для потреб бюджетних установ: на 0,04%;
- збільшення тарифів для потреб інших споживачів: на 0,04 %.
5) Решта витрат залишилися незмінними.
У зв’язку з довготривалою процедурою розгляду розрахунків тарифів на теплову
енергію для потреб населення, бюджетних, релігійних організацій та інших
споживачів КП «Харківські теплові мережі», встановлення та їх оприлюднення і
відповідно до вимог розділу ХХ Постанови НКРЕКП №377 від 24.03.2016р.
розрахувало суму витрат на покриття втрат, що виникли за листопад-грудень
2018 року, які складають 224 121,3 тис.грн, в тому числі по населенню:
286 525,7 тис.грн, бюджетним установам: - 40 510,5 тис.грн, по іншим споживачам: –
21 893,9 тис.грн Розрахунок виконано за плановими обсягами відпуску теплової
енергії споживачам.
Загальна сума витрат на покриття втрат буде врахована при наступному
коригуванні тарифів на теплову енергію для потреб населення, бюджетних та
релігійних установ та інших споживачів.
Надалі Магомедова М.О. проінформувала про основні причини зміни тарифів на
послуги з централізованого опалення та послуги з централізованого постачання гарячої
води для населення:
- Зміна вартості теплової енергії у зв’язку із зростанням ціни природного газу згідно
Постанови КМУ №867 від 19 жовтня 2018 року, покупної теплової енергії, собівартості
власної ТЕЦ-3, внесків на регулювання.
- Решта витрат залишилась без змін.
Враховуючі вищевикладене, тарифи на послуги з централізованого опалення та
послуги з централізованого постачання гарячої води, що надаються КП «Харківські
теплові мережі» населенню наведено в Таблиці 5:
Таблиця 5
(з ПДВ)
Діючі тарифи
Рівень тарифів
Тарифи, винесені
згідно
Відсоток
у проекті
на відкрите
Постанови
зміни
тарифу,
Найменування
постанови
обговорення
НКРЕКП №1289
%
НКРЕКП.
12.11.2018 р.
від
30.10.2018р
Тарифи на послуги з централізованого опалення, що надаються населенню
КП «Харківські теплові мережі»:
- для абонентів житлових
будинків
1307,39
1541,37
1540,16
17,8%
з будинковими та

квартирними приладами
обліку теплової енергії,
грн/Гкал
- для абонентів житлових
будинків
без будинкових та
квартирних приладів
обліку теплової енергії за 1
кв. м за місяць протягом
надання послуги з
централізованого опалення

33,44

39,42

39,40

17,8%

Тарифи на послуги з централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню КП
«Харківські теплові мережі»:
- за умови підключення
рушникосушильників до
систем централізованого
постачання гарячої води,
грн за 1 куб. м.
80,71
94,03
93,25
15,5%
- за відсутності
рушникосушильників,
грн за 1 куб. м.
74,85
87,13
86,35
15,4%

Зменшення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого
постачання гарячої води у проекті Постанови НКРЕКП в порівнянні з розрахунковими
тарифами, відображеними у Протоколі № 11 від 12.11.2018 року, пов’язано зі зниженням
вартості теплової енергії для населення, а також не врахуванням при розгляді
розрахункових матеріалів зростання на 7 % (до 10,74 грн за 1 м.куб.) вартості холодної
води для потреб гарячого водопостачання від КП «Харківводоканал» тариф на яку
фактично діє з 01.10.2018 року відповідно до постанови НКРЕКП № 1074 від
20.09.2018 р.
Головуючий відкритого обговорення, наголосив, що сьогодні 04.12.2018 р. на
засіданні НКРЕКП вирішується питання стосовно порушень ліцензійних умов з
виробництва електричної енергії та ліцензійних умов з виробництва теплової енергії за
2015-2016 рр. ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5» за актами перевірки № 214 та № 215 від
24.11.2017 р. та філії «ТЕЦ-3» КП "Харківські теплові мережі" за актами перевірки
№ 217 та № 218 від 27.11.2018 р. Тобто, тарифи КП «Харківські теплові мережі» на
теплову енергію для населення, бюджетних установ, релігійних організацій та інших
споживачів та послуги з централізованого опалення та централізованого постачання
гарячої води для населення будуть уточнені.
Головуючий відкритого обговорення: запитав чи є питання, зауваження та
пропозиції.
Учасники відкритого обговорення - Рисенко В.М.(споживач), Настенко
А.(споживач), Черняк І. (депутат харківської міської ради), Лісічкін Є. (ГО «Харківський
антикорупційний центр»), Булах Д.А. (депутат Харківської обласної ради), Бойко Л.О.
(голова правління ОСББ «Оазис-15») – виступили з пропозиціями та зауваженнями щодо
поточної діяльності КП «Харківські теплові мережі», а саме: щодо обслуговування
отриманих кредитів від міжнародних банківських установ, про збитки підприємства за
останні три року, про фінансову підтримку підприємства Харківською міськрадою, про
необхідність проведення незалежного аудиту діяльності підприємства, питання щодо
середньодобових втрат теплоносія у 2016-2018 рр., неукомплектованості підприємства
обслуговуючим та ремонтним персоналом та інші.

Головуючий відкритого обговорення Без`язичний В.Ф: підкреслив, що
зазначені вище питання не стосуються порядку денного, що зростання вартості
природного газу не залежить від підприємства, тобто потребує коригування тарифів КП
«Харківські теплові мережі» на теплову енергію для населення, бюджетних установ,
релігійних організацій та інших споживачів та послуги з централізованого опалення та
централізованого постачання гарячої води для населення.
Далі головуючий відкритого обговорення Без`язичний В.Ф надав слово
заступнику міського голови з питань житлово-комунального господарства Руденко А.І.,
який також підкреслив, що тарифи КП «Харківські теплові мережі» коригуються тільки в
частині зміни паливної складової,вартості покупної теплової енергії ПрАТ «ТЕЦ-5» та
теплової енергії власної філії ТЕЦ-3.
Також були поставлені питання за темою відкритих слухань, зокрема Настечко А.
зазначила про порушення підприємством термінів оприлюднення оголошення щодо
проведення громадських слухань не менш, як за 10 календарних днів.
Магомедова М.А. надала відповідь, що відповідно до вимог Постанови НКРЕКП
№866 від 30.06.2018 р. , у зв`язку з тим що слухання проводится регулятором, інформація
щодо проведення зазначених громадських слухань було розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП 23.11.2018 р., тобто у цьому питанні порушень не має.
Депутат харківської міської ради Черняк І. зробив усній запит на надання
наступної інформації:
1. представити документи про всі отримані та використані підприємством
кредитні кошти від банківських установ, у тому числі міжнародних;
2. проведення незалежного аудиту діяльності підприємства;
3. про виконання розпорядження голови Харківської міськради Кернеса Г.А. щодо
проведення закупівель підприємством товарів, робіт та послуг через систему
«ProZоrrо».
Магомедова М.А. надала відповідь на питання стосовно проведення щорічного
незалежного аудиту та розміщення його результатів
на офіційному веб-сайті
підприємства. А також зазначила, що інша інформація за запитом Черняка І. буде надана
відповідно до чинного законодавства.
Далі головуючий відкритого обговорення Без`язичний В.Ф надав слово
заступнику міського голови з питань житлово-комунального господарства Руденко А.І.
Руденко А.І. зазначив чітку позицію Харківської міської ради щодо обов’язкового
проведення коригування тарифів на теплову енергію з урахуванням зміни природного
газу та підтримки проектів НКРЕКП. А також, зазначив про необхідність при
наступному коригуванні тарифів на теплову енергію для всіх категорій споживачів та
надання послуг населенню врахування витрат на покриття втрат, розрахованих за
фактично відпущеними обсягами теплової енергії за весь період виникнення цих витрат,
тобто з 1 листопада 2018 року до моменту введення в дію тарифів, винесених на
відкрите обговорення 04.12.2018р.
Головуючий відкритого обговорення Без`язичний В.Ф.: запропонував підтримати
пропозицію щодо погодження схвалених проектів Постанов НКРЕКП, а саме «Про
встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання
для потреб населення КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ
МЕРЕЖІ»; «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та
інших
споживачів
(крім
населення)
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ

«ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»; «Про встановлення тарифів на послуги з
централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються
населенню КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»,
яке є виконавцем цих послуг»
З присутніх 58 осіб 6 учасників обговорення, а саме Рисенко В.М., Лісічкін Є.,
Булах Д.А., Черняк І., Гуденко І.Г. та Соподчик Д. виявили свою незгоду з пропозицією
Головуючого відкритого обговорення. В одночас, висловлена незгода не відноситься
безпосередньо до перелику питань порядку денного.
ВИРІШИЛИ:
1.Відкрите обговорення проектів Постанов НКРЕКП щодо зміни тарифів на
теплову енергію для потреб населення, бюджетних установ, релігійних організацій та
інших споживачів, тарифів на послуги з централізованого опалення та послуги з
централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню КП «Харківські
теплові мережі» вважати таким, що відбулось на засадах гласності та відкритості.
2. При розгляді проектів Постанов НКРЕКП, прийнятих 23.11.2018 р. НКРЕКП про
коригування тарифів на теплову енергію для потреб населення, бюджетних установ,
релігійних організацій та інших споживачів, тарифів на послуги з централізованого
опалення та послуги з централізованого постачання гарячої води, що надаються
населенню КП
«Харківські теплові мережі» врахувати результати засіданнь
НКРЕКП, які відбулись 04.12.2018 р., стосовно зміни тарифів на відпуск електирчної та
виробництво теплової енергії на 2019 рік для філії «ТЕЦ-3» КП «Харківські теплові
мережі» та ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5» та виконання вимог, встановленних за актами
перевірок НКРЕКП про порушеня ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та
ліцензійних умов з виробництва теплової енергії № 214 та № 215 від 24.11.2017 р для
ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5» та № 217 та №218 від 27.11.2017 р. для філії «ТЕЦ-3» КП
«Харківські теплові мережі».
Органи місцевого врядування, а саме представник Харківської міської ради в особі
Руденко А.І. зазначив про необхідність при наступному коригуванні тарифів на теплову
енергію для всіх категорій споживачів та надання послуг населенню врахування витрат на
покриття втрат, розрахованих за фактично відпущеними обсягами теплової енергії за весь
період виникнення цих витрат, тобто з 1 листопада 2018 року до моменту введення в дію
тарифів, винесених на відкрите обговорення 04.12.2018р.
3. Погодитися без зауважень із схваленими проектами постанов НКРЕКП :
«Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ХАРКІВСЬКІ
ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ».
«Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів
(крім населення) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ
МЕРЕЖІ».
«Про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та
централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню КОМУНАЛЬНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ», яке є виконавцем цих послуг».

4. Надати до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг Протокол відкритого обговорення вищезазначених
проектів постанов для оприлюднення на офіційному веб-сайті І:-ІКРЕКП.

Закінчення заходу об 14 год. 30 хв.
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Головуючий відкритих слухань
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