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MiHicTepcTBo розвитку громад
коIчtунЕrльного пiдприсмства по

Комунальне пИпри€мство по
експлуатацii теплового
rосподарства <<Тепловик>>

Старокостянтинiвськоi MicbKoT ради

та територiй УкраiЪи розгляIryло листа
експrrуатацiI тепловOго господарства

<<Тепловик>> СтарокостянтинiвськоТ мiськоi ради вiд 14.04.2021 JЪ З27 i
повiдомляе.

Враховуючи зниження цiни природного газу для теплопостачальних
пiдприемств протягом опчlлюв.lлъного перiолу 20|9/2020 рр., з метою
забезпечення захисry прав споживачiв тепловоТ енергiТ та комунaльних послуг в
частинi оплати ними справедливоТ BapTocTi тепловоТ енергii та комунапьних
послуг, Урялом було прийнято пост€lнову Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд
24 грудня 2019 р. ]ф 1082 <,Щеякi питаншI нарахування (визначення) плати за
теIIлову енергiю та послуги з централiзованого опаленнJI, централliзованого
постачаннJI гарячоТ води дJut споживачiв у зв'язку iз змiною цiни природного
гz}зуD (даrri - Постанова), якою надано право теIIлопостачальним
пiдприсмствам (виконавцям послуг з центрЕlлiзованого оп€}лення та постачання
гарячоТ води) змiнювати розмiр парахувань то, вiдповiдно, зменшувати
розмiр плати дJIя споживачiв тепловоТ енергii та коNгуfiчrпьних послуг в частинi
газовоТ скJIадовоi тарифiв.

Пiдставою для зменшення розмiру плати за теплову енергiю та
кошrуrальнi посJtуги була р(ова коли цiна природного гшу, придбаного
теплопостачitlrьним пiдпри€мством (виконавцем послуг) у вiдповiдному мiсяцi
оп€tлювztльного сезону, була нижчою вiд цiни природного гiву, BpaxoBarroi у
cTpyкrypi тарифiв на теплову енергiю та, вiдповiдно, тарифах на послуги з

централiзов.шого опalJIення та центра.гriзованого постачанItя гарячоТ вOди,
встановлених уповновilженими органами.
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Таким чином, прийнявши зtвначену постанову, Уряд надав механiзм
зменшення розмiру плати за теплову енергiю та комунальнi посJгуги у зв'язку iз
зниженням цiни природного газу.

Згiдно з пiдггунктом 5 пункту 31 Правил наданнrI послуг з
централiзованого опЕlпення, постачання холодноТ та гарячоТ води i
водовiдведення, затверджених постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни
вiд 2| липня 2005 р. J\b 630 (iз змiнами, внесеними Постановою),
виконавець мас право прийняти рiшення щодо змiни розмiру нарахувань за
посл)iги з централiзованого оIItIпення, центрilпiзованого постачаЕня гарячоi
води для споживачiв у зв'язку iз змiною цiни природного гву, що
використовусться для виробництва тепловоТ енергiТ та надання посJrуг з
централiзованого опаJIення, центрirлiзованого постачанюt гарячоi води.

Також пунктом 2 Постанови установлено, що рiшення щодо змiни
розмiру нарахуванъ за тешлову енергiю, послlги з централiзоваrrого опаJIення,
центршliзованого постачання гарячоi води споживачам приймасться
теплопостачаlrьною органiзацiсю (виконавцем вiдповiдних комун€rльних
послгл) у зв'язку iз змiною цiни природного г€ву протягом оп€tлювЕlпьного
перiоду 20l9l20 року.

Отже, виходячи iз зазначено, рiшення щодо проведення шерерахунку
приймаеться пiдприсмством, вrходячи з економiчноi доцiльностi проведення
такого перерахунку, що враlхову€ розмiр дiючих тарифiв на теплову енергiю,
вiдповЦнi коlчгуrа_пьнi послуги та розмiр економiчно обцрунтованих витрат,
пов'язаних iз виробництвом, транспортуванням та постачанням тепловоi
енергii, наданням пOслуг з централiзованого опаJIення та постачання гарячоi
води, а також доходiв i витрат вiд лiцензоваrrоi дiяльностi та наданшI
комунЕtльних посJýт з ypaxyBaHHrIM зниженоТ дJuI гriдприемства цiни
прирOдного гчву з вiдповiдного перiоду.

Застушнпк директора .Щепартамепту -
начальник вiмiлу тарпфноi полiтики

Яценко Т.о. 2о1-1'1-|2

Н. КРАВЧЕНКО

СЕЩ Мiнрегiон lТ-Епtеrрrisе
вн. Ns1835852
Пiдписувач Кравченко Наталiя Олександрiвна
Сертифiкат 58E2D9E7F900307804000000704 l 3 1 00А97В9000
.Щiйсний з 15.02.202100:00:00 по 15.02.2023 00;00:00 Ng7 l 1 0.2/ 5'7 22-21 вtд 19.04,202l


