Протокол № 7
проведення відкритого обговорення питань щодо необхідності перегляду:
1. тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії для
потреб населення, бюджетних установ, релігійних організацій та інших
споживачів, шляхом коригування окремих статей витрат;
2. тарифів на послуги з централізованого опалення та гарячого
водопостачання, шляхом коригування окремих статей витрат, по КП
«Харківські теплові мережі»
« 18 » червня 2018р.

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

Реєстрація учасників відкритого обговорення розпочато о 9-30.
Початок відкритого обговорення в 10-00.
ПРИСУТНІ:
1. Представники від КП «Харківські теплові мережі»:
Щербак Д.Ю. – в.о. генерального директора (заступник генерального директора
по взаємовідносинам з енергопостачальниками);
Гаврилюк Т.Б. – заступник генерального директора з економіки;
Медведєв С.Н. – заступник генерального директора по теплозбутовій роботі;
Кушнір М.Ф.- помічник генерального директора;
Лука О.В.- головний інженер;
Пярн А.М. – начальник філії «Харківтеплозбут»;
Магомедова М.О. – начальник планово-економічної служби;
Міронова І.В. – секретар відкритого обговорення.
2.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;
3. Представник Солоницівської селищної ради:
Шабатько В.І. – голова Солоницівської селищної ради.
4. Представник Пісочинської селищної ради:
Подшиваленко О.В. – заступник Пісочинського селищного голови.
5. Інші учасники – 57 фізичних осіб.
Гаврилюк Т.Б.: запропонувала обрати Головуючим відкритого обговорення в.о.
генерального директора - заступника генерального директора по взаємовідносинам з
енергопостачальниками Щербака Д.Ю. та секретарем відкритого обговорення – Міронову
І.В. для ведення Протоколу відкритого обговорення для подальшого його надання до
НКРЕКП у відповідності до положень «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 (далі – Постанова № 866).
Заперечень немає.

Вступ:
Головуючий відкритого обговорення оголосив про початок засідання, яке
проводиться у формі відкритого обговорення.
Повідомив, що на виконання вимог пункту 2.1 Постанови НКРЕКП №866, КП
«Харківські теплові мережі» оприлюднило 01.06.2018р. на своєму офіційному веб-сайті
повідомлення та обґрунтування щодо необхідності перегляду тарифів з метою отримання
зауважень та пропозицій до оприлюднених матеріалів, які приймалися до 15 червня 2018
року у письмовому або електронному вигляді на адресу підприємства.
Від мешканців та юридичних осіб надійшли зауваження, які відносяться до поточної
діяльності підприємства та не мають відношення до питання коригування тарифів на
теплову енергію для потреб населення, бюджетних установ, релігійних організацій та
інших споживачів та тарифів на послуги з централізованого опалення та гарячого
водопостачання, однак будуть в подальшому розглянуті в робочому порядку.
Відкрите обговорення питання щодо необхідності перегляду тарифів на
виробництво, транспортування, постачання теплової енергії для потреб населення,
бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів та послуг з
централізованого опалення та гарячого водопостачання, шляхом коригування окремих
статей витрат, проводиться за участі представників виконавчого комітету Харківської
міської ради, а також Солоницівської та Пісочинської селищних рад.
Результати відкритого обговорення буде оформлено протоколом, який буде
оприлюднений КП «Харківські теплові мережі» на своєму веб-сайті та наданий до
НКРЕКП.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
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.
СЛУХАЛИ:
Гаврилюк Т.Б.: надала інформацію про діючі тарифи на виробництво,
транспортування та постачання теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ,
релігійних організацій та інших споживачів, які були встановлені Постановами НКРЕКП
№1944 від 07.11.2016р. «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання для потреб населення КП «Харківські теплові мережі»» та
№1368 від 30.04.2015 р. «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та
інших споживачів (крім населення) КП «Харківські теплові мережі»» в редакції Постанови
НКРЕКП №1529 від 28.12.2017 р., та інформацію про тарифи на теплову енергію для всіх
категорій споживачів, які встановлені Постановами НКРЕКП №238 та №239 від
27.02.2018р., але до теперішнього часу не вступили в дію з причини відсутності публікації в
офіційному виданні - в газеті «Урядовий кур’єр», як того потребує діюче законодавство
(пункт 7 статті 14 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»):

Динаміка зміни тарифів на теплову енергію
для всіх категорій споживачів
(без ПДВ)
Тариф на теплову енергію,
Категорії
споживачів

діючі
тарифи

грн./Гкал
тарифи,
встановлені
Постановами
НКРЕКП
№238 та 239 від
27.02.2018р

розрахункові
тарифи

Відсоток
збільшення
тарифу на
теплову
енергію,
%

Населення

1020,69

1020,69

1093,09

7,1 %

Бюджетні установи

1325,86

1369,96

1617,67

18,1 %

Релігійні установи

676,06

676,06

730,41

8,0 %

Інші споживачі

1449,71

1457,11

1547,91

6,2 %

Гаврилюк Т.Б. зазначила, що пунктом 4 Постанови
НКРЕКП №528 від
31.03.2016р. «Про затвердження Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її
виробництво, транспортування, постачання» передбачено, що зміна тарифів, може
проводитись у разі зміни протягом строку дії тарифів величини окремих витрат,
пов’язаних із 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 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, якщо це призводить до зміни тарифів більше ніж на 2 % від установленого
рівня.
Згідно вищезазначеного, КП «Харківські теплові мережі» виконало коригування
тарифів на теплову енергію для потреб населення, бюджетних установ, релігійних
організацій та інших споживачів.
Основними причинами, які вплинули на зміну розміру тарифів на теплову енергію
для потреб населення, бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів є:
1). Збільшення з 1 січня 2018 року вартості теплової енергії власної ТЕЦ-3 для потреб
населення, бюджетних, релігійних організацій та інших споживачів відповідно на 6,2%,
60,1%, 9,2% та 14,9% згідно до Постанови НКРЕКП №1506 від 28.12.2017р. «Про
встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництва теплової енергії КП
«Харківські теплові мережі» (ТЕЦ-3)», що призведе до зростання тарифів на теплову
енергію за категоріями споживачів:
- для потреб населення: на 1,13%;
- для потреб бюджетних установ: на 7,82%;
- для потреб інших споживачів: на 2,21%.

2). Зміна з 1 січня 2018 року вартості покупної теплоенергії від ПрАТ «Харківська
ТЕЦ-5» порівняно з закладеною в діючих тарифах на теплову енергію для всіх категорій
споживачів, а саме: збільшення вартості покупної теплоенергії для бюджетних та інших
споживачів відповідно на 41,5% та 4,2%; зменшення вартості покупної теплової енергії
для потреб населення та релігійних організацій відповідно на 1,1% та 1,2% (Постанова
НКРЕКП №1496 від 28.12.2017р. «Про встановлення тарифів на відпуск електричної
енергії та виробництва теплової енергії ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5»), що призведе до зміни
тарифів на теплову енергію за категоріями споживачів:
- зменшення тарифів для потреб населення: на -0,21%;
- збільшення тарифів для потреб бюджетних установ: на 6,6%;
- збільшення тарифів для потреб інших споживачів: на 0,86%.
3). Збільшення в 3,9 рази вартості вугілля для виробництва теплової енергії
власними котельнями для потреб населення з 1502,284 грн./т до 5800,00 грн./т, що
призведе до зростання тарифів на теплову енергію для потреб населення на 0,01%.
4). Збільшення витрат на оплату праці в тарифах на теплову енергію для потреб
населення - на 72,6% та в тарифах на теплову енергію для потреб бюджетних установ,
релігійних організацій та інших споживачів - на 32,3% у зв’язку із зростанням середньої
заробітної плати відповідно до зміни рівня прожиткового мінімуму, встановленого для
працездатної особи згідно статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на
2018 рік» у розмірі 1887,67 грн., визначений за період з 01 липня 2018 року по червень
2019 року, з урахуванням коефіцієнту співвідношення мінімальної тарифної ставки
робітника І розряду (місячної тарифної ставки) до прожиткового мінімуму, встановленого
для працездатних осіб на рівні 140% та коефіцієнту співвідношення мінімальної тарифної
ставки робітника І розряду, зайнятого в експлуатації та обслуговуванні обладнання
котелень, теплових пунктів, теплових мереж (місячної тарифної ставки) до мінімальної
тарифної ставки робітника І розряду на рівні 1,66 згідно «Змін та доповнень до «Галузевої
угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська
конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним
комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої
промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017–2018 роки» від
29.01.2018р., що призведе до зростання тарифів на теплову енергію за категоріями
споживачів:
- для потреб населення: на 4,33%;
- для потреб бюджетних установ: на 1,9%;
- для потреб інших споживачів: на 1,79%.
Різний рівень зростання витрат пояснюється різними термінами коригування витрат
на оплату праці за певними категоріями споживачів, а саме: по категорії «населення» - у
липні 2016 року (середня заробітна плата у діючому тарифі 4602 грн.), по категоріям
«бюджетні та інші споживачі» - у грудні 2017 року (середня заробітна плата у діючому
тарифі 6004 грн.).
Далі Гаврилюк Т.Б. наголосила, що відсутність достойної заробітної плати на
підприємстві призводить до високої плинності кадрів. Так, за останні три роки кількість
звільнених перевищує кількість прийнятих на 33%. Відтік кадрів складає 665 чол., в тому
числі робітників – 526 чол., ІТР- 139 чол. Відмічається «кадрове старіння»: середній вік
працюючих на підприємстві станом на 01.01.2018р. – 53 роки для чоловіків та 52 роки –
для жінок. Молоді фахівці не зацікавлені працювати на КП «Харківські теплові мережі» з
причини низької заробітної плати, рівень якої складає 6372 грн.(передбачено структурою

діючого тарифу – 4808 грн.) при середньомісячній заробітній платі в промисловості по
Харківській області 7818 грн., а по Україні - 9240 грн. відповідно до статистичних даних.
5) Збільшення з 3 травня 2018 року вартості послуг централізованого водопостачання
КП «Харківводоканал» для технологічних потреб КП «Харківські теплові мережі»,
порівняно з закладеною у діючих тарифах на теплову енергію для всіх категорій
споживачів - на 10% на підставі Постанови НКРЕКП №348 від 22.03.2018р. «Про
внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року №1141», що призведе
до зростання тарифів на теплову енергію за категоріями споживачів:
- для потреб населення: на 0,13%;
- для потреб бюджетних установ: на 0,1%;
- для потреб інших споживачів: на 0,09%.
6) Збільшення витрат на електроенергію для потреб населення на 6,3% у зв’язку із
зростанням тарифів на електроенергію. (Призведе до зростання тарифів на теплову енергію
для потреб населення на 0,24%).
7) Виключення із структури тарифів на виробництво, транспортування, постачання
теплової енергії статті «Вилучення невикористаних коштів Інвестиційної програми 2015
року», яка була включена Постановами НКРЕКП №1944 від 07.11.2016р. та №1788 від
01.12.2016р. до структури тарифів на теплову енергію для всіх категорій споживачів КП
«Харківські теплові мережі». (Призведе до зростання тарифів на теплову енергію для
потреб населення на 1,02%; для потреб бюджетних установ на 0,78%; для потреб інших
споживачів: на 0,72%).
8) Включення до структури тарифів витрат на покриття втрат, що виникають за
період розгляду розрахунків тарифів, їх встановлення та оприлюднення відповідно до
вимог розділу ХХ «Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої
води», затвердженого Постановою НКРЕКП №377 від 24.03.2016р., за період з червня по
вересень 2018 року, що призведе до зростання тарифів на теплову енергію за категоріями
споживачів:
- для потреб населення: на 0,44%;
- для потреб бюджетних установ: на 0,65%;
- для потреб інших споживачів: на 0,16%.
9) Решта витрат залишилися незмінними.
Враховуючі вищезазначені зміни, розрахунковий тариф на виробництво,
транспортування, постачання теплової енергії для потреб населення порівняно тарифом,
встановленим Постановою НКРЕКП №238 від 27.02.2018р., зросте на 7,1%; в тому числі
питома вага енергоресурсів зменшиться з 92,52% до 87,59%; питома вага води на
технологічні потреби збільшиться на з 0,73% до 0,80%; питома вага прямих витрат на
оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи збільшиться з 5,21% до 8,41%.
Розрахунковий тариф на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії
для потреб бюджетних установ порівняно з тарифом, встановленим Постановою НКРЕКП
№239 від 27.02.2018р., зросте на 18,1%; в тому числі питома вага енергоресурсів
зменшиться з 86,29% до 85,17% (при цьому, питома вага покупної теплоенергії та
собівартості власної ТЕЦ-3 збільшиться з 29,31% до 36,84%); питома вага прямих витрат
на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи збільшиться з 5,07% до 5,69%.

Розрахунковий тариф на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії
для потреб інших споживачів порівняно з тарифом, встановленим Постановою НКРЕКП
№239 від 27.02.2018р., зросте на 6,2%; в тому числі питома вага енергоресурсів
зменшиться з 91,44% до 89,02% (при цьому, питома вага покупної теплоенергії та
собівартості власної ТЕЦ-3 збільшиться з 37,86% до 38,49%); питома вага прямих витрат
на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи збільшиться з 4,76% до 5,93%.
Розрахунковий тариф на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії
для потреб релігійних організацій порівняно з тарифом, встановленим Постановою
НКРЕКП №239 від 27.02.2018р., зросте на 8,0%.
Далі Гаврилюк Т.Б. проінформувала про основні причини зміни тарифів на послуги
з централізованого опалення та послуги з централізованого постачання гарячої води:
І). Збільшення вартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії
для потреб населення на 7,1%, розрахункова величина якої складає 1093,09 за 1 Гкал (без
ПДВ), та яка визначена шляхом коригування тарифу на теплову енергію для потреб
населення, встановленого Постановою НКРЕКП №238 від 27.02.2018р.
ІІ.) Збільшення витрат на оплату праці на 72,6 % у зв’язку із зростанням середньої
заробітної плати у розмірі 4219 грн., закладеної в діючих тарифах на послуги з
централізованого опалення та постачання гарячої води, до 7282 грн. відповідно до зміни
рівня прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи згідно статті 7
Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» у розмірі 1887,67 грн.,
визначений за період з 01 липня 2018 року по червень 2019 року, та з урахуванням
коефіцієнту співвідношення мінімальної тарифної ставки робітника І розряду (місячної
тарифної ставки) до прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на рівні
140% та коефіцієнту співвідношення мінімальної тарифної ставки робітника І розряду,
зайнятого в експлуатації та обслуговуванні обладнання котелень, теплових пунктів,
теплових мереж (місячної тарифної ставки) до мінімальної тарифної ставки робітника І
розряду на рівні 1,66 згідно «Змін та доповнень до «Галузевої угоди між Міністерством
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,
Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців
житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників
житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування
населення України на 2017–2018 роки» від 29.01.2018р., що призведе до зростання тарифу
на 0,3%.
ІІІ). Підвищення з 3 травня 2018 року на 59,4 % тарифу на послугу централізованого
водопостачання (зростання вартості холодної води на потреби гарячого водопостачання)
КП «Харківводоканал» до розміру 8,37 грн./м3 без ПДВ на підставі Постанови НКРЕКП
№348 від 22.03.2018р. «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016
року №1141», порівняно з закладеним у діючих тарифах на послуги з централізованого
постачання гарячої води – 5,25 грн./м3 без ПДВ, який встановлений Постановою НКРЕКП
№2757 від 12.11.2015р. Це призведе до зростання тарифів на послуги централізованого
постачання гарячої води на 5,0% або 5,4% в залежності від наявності
рушникосушильників.
IV). 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 становитимуть:

Динаміка зміни тарифів на послуги з централізованого опалення
та централізованого постачання гарячої води
Найменування

Діючі
тарифи,
(з ПДВ)

Розрахункові
тарифи,
(з ПДВ)

Зміна
тарифів, %

Тарифи на послуги з централізованого опалення, що надаються населенню
КП «Харківські теплові мережі»:
- для абонентів житлових будинків
з будинковими та квартирними приладами
обліку теплової енергії, грн/Гкал
1238,88
1329,02
7,3 %
- для абонентів житлових будинків
без будинкових та квартирних приладів
обліку теплової енергії за 1 кв. м за місяць
протягом надання послуги з централізованого
опалення
31,69
33,99
7,3 %
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.
73,29
81,89
11,7 %
в т.ч. вартість холодної води

6,372*

10,032*

5,0 %

в т.ч. витрати КП «ХТМ»

66,92

71,85

6,7 %

67,74

75,93

12,1%

в т.ч. вартість холодної води

6,372*

10,032*

5,4 %

в т.ч. витрати КП «ХТМ»

61,37

65,89

6,7 %

- за відсутності рушникосушильників,
грн. за 1 куб. м.

* Довідково: в тарифах на послуги централізованого гарячого водопостачання врахована вартість
холодної води за середнім тарифом по постачальникам холодної води – 6,372 грн. та 10,032 грн. за
1 куб. м.(з ПДВ).

Головуючий відкритого обговорення: запитав чи є питання, зауваження та пропозиції.
Учасник відкритого обговорення Лісічкін Є.С., член Правління ГО «Харківський
антикорупційний центр»: зазначив про необхідність інформування мешканців Харкова про
зміну тарифів через засоби масової інформації.
Гаврилюк Т.Б.: відповіла, що інформування мешканців Харкова про зміну тарифів через
ЗМІ не є обов’язковим згідно вимог діючих нормативних актів. Пунктом 2 Порядку №866
передбачено, що ліцензіат оприлюднює проведення відкритого обговорення щодо зміни
тарифів та їх обґрунтування на своєму веб-сайті за 14-20 календарних днів до їх
проведення.
Учасник відкритого обговорення Гаєвський М.П., експерт з питань ЖКХ: поставив ряд
запитань, а саме: 1) чому відсутній на слуханнях представник НКРЕКП; 2) запропонував
замінити склад президії засідання; 3) зачитав усний запит на надання йому інформації

щодо організаційно-технічної та поточної діяльності підприємства, наголосив на
необхідності надання йому: документації щодо дотримання ліцензійних умов; переліку
всіх котелень та котлів; переліку організаційно-технічних заходів, спрямованих на
покращення енергоефективності обладнання; енергетичного балансу по філіям
підприємства; документів з енергоаудіту; копію договору з КП «Жилкомсервіс» з
технічного обслуговування внутрішньо будинкових мереж.
Гаврилюк Т.Б.: зазначила, що відповідно до п.2.1 розділу 2 положень Порядку №866
керівник територіального органу НКРЕКП має бути обов’язково присутнім на відкритому
обговоренні проектів рішень саме НКРЕКП, про що зазначено у листі відділу НКРЕКП у
Харківській області від 11.06.2018р. №618/18. Оскільки сьогодні ми обговорюємо питання
необхідності зміни тарифів, а не проект рішення комісії, присутність керівника
територіального органу НКРЕКП
не обов’язкова. Також, слід зазначити, що всі
зауваження та пропозиції можна було надати до підприємства протягом строку,
зазначеного на сайті підприємства, а саме до 15 червня, тому надання запитуваної
інформації в ході публічних обговорень неможливо. Крім того, деякі поставлені питання
не відносяться до теми відкритого обговорення щодо зміни тарифів.
Головуючий відкритого обговорення: Щодо питання зміни президії - відповідно до
Порядку №866 ліцензіат має забезпечити безперешкодний доступ споживачів,
громадських організацій, ЗМІ та інших заінтересованих осіб до слухань, а організаційні
питання вирішує сам ліцензіат. Стосовно усного запиту гр.Гаєвського М.П., відповідь на
нього буде надано в законодавчо встановлені терміни, як на запит про публічну
інформацію, тобто протягом 5 робочих днів.
Учасник відкритого обговорення Гаєвський М.П. стверджує про подвійне врахування
витрат з технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж в тарифах на теплову
енергію, послугах централізованого опалення та гарячого водопостачання та в тарифах на
квартплату.
Головуючий відкритого обговорення: діяльність з технічного обслуговування
внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання –є
іншим, не ліцензованим видом діяльності підприємства. Відповідно ці витрати не
включаються при формуванні тарифів до собівартості теплової енергії. Витрати з
технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж включено до тарифів на послуги
з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, тобто в квартплату. КП
«ХТМ» виконує роботи з технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж на
підставі укладеного з КП «Жилкомсервіс» договору.
Учасник відкритого обговорення Булах Д.А., депутат облради: висловив побажання щодо
особистої присутності генерального директора КП «ХТМ» на слуханнях та поставив
запитання щодо відсотку теплових втрат.
Головуючий відкритого обговорення: генеральний директор КП «ХТМ» у службовому
відрядженні з виробничих питань в НАК «Нафтогаз», м.Київі.
Гаврилюк Т.Б.: в діючих тарифах на теплову енергію відсоток теплових втрат складає
15,74%, а фактичний – 15,71%, а щодо норм втрат теплової енергії та води у мережах
гарячого водопостачання – то до теперішнього часу відповідна методика для здійснення
розрахунків відсутня.

Головуючий відкритого обговорення: запитав чи є ще питання.
Учасники відкритого обговорення Яковлєв К.Д., представник «Національного корпусу»
та Гаєвський М.П.: виступили з запитаннями та зауваженнями щодо фінансування
Харківського зоопарку та виробничої діяльності ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5».
Руденко А.І. зазначив, що дані питання та зауваження не відносяться по суті до порядку
денного. Висловив побажання щодо конструктивного обговорення питання необхідності
зміни тарифів на теплову енергію для всіх категорій споживачів та послуг
централізованого опалення та постачання гарячої води, особливо зупинився на обговоренні
проблем підприємства в частині розміру заробітної плати працівників підприємства, яка не
відповідає сучасним реаліям та значно нижче, ніж по іншим комунальним підприємствам
Харкова та середньої зарплати по промисловості в Україні, та як наслідок – висока
плинність кваліфікованих кадрів. Зазначив, що особливого загострення дана проблема
набуває саме в період підготовки об’єктів теплозабезпечення до нового опалювального
сезону та при виконанні ремонтних робіт.
Надалі Головуючий відкритого обговорення надав слово Голові Солоницівської
селищної ради Шабатько В.І.
Шабатько В.І.: зазначив, що до тарифів треба підходити зважено, підкреслив, що тарифи
на теплову енергію та на послуги з централізованого опалення та послуги з
централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню комунальним
підприємством
«Харківські теплові мережі», значно нижче ніж в деяких містах
Харківської області. Надалі надав інформацію про 100% обладнання житлових будинків
сел.Солоницівка приладами обліку теплової енергії; 20% житлових будинків
сел.Солоницівка вже готові до опалювального сезону 2018-2019рр.
Головуючий відкритого обговорення: запитав чи є ще питання, зауваження та
пропозиції.
Запитань, зауважень та пропозицій немає.
Головуючий відкритого обговорення: запропонував підтримати пропозицію КП
«Харківські теплові мережі» щодо перегляду 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
окремих статей витрат.
Заперечень не має.
Далі Головуючий відкритого обговорення подякував присутнім за увагу, та підвів
підсумки відкритих слухань:
ВИРІШИЛИ:
1. Відкрите обговорення питань щодо необхідності перегляду тарифів на
виробництво, транспортування, постачання теплової енергії для потреб населення,
бюджетних установ, релігійних організацій та тарифів на послуги з централізованого
опалення та гарячого водопостачання, шляхом коригування окремих статей витрат, по КП
«Харківські теплові мережі» відбулось на засадах гласності та відкритості.

