Повідомлення
про намір ТОВ «Компанія з обслуговування газових мереж та
теплопостачання» встановити тарифи на виробництво та постачання
теплової енергії споживачам ЖК «Акварелі» на опалювальний сезон
2020/2021
Законами України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 №263-V в редакції
Закону України від 01.05.2019 №2633-IV, «Про житлово-комунальні послуги»
від 09.11.2017 №2189-VIII в редакції від 02.04.2020 року, а також постановою
Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного
підходу до формування тарифів на комунальні послуги», із змінами та
доповненнями, якою затверджено «Порядок формування тарифів на теплову
енергію її виробництво, транспортування та постачання, послуг з постачання
теплової енергії і постачання гарячої води» та постановою Кабінету Міністрів
України від 10.06.2020 №467 «Про внесення змін до Порядку формування
тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання,
послуги постачання теплової енергії і постачання гарячої води та Порядку
формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване
водовідведення», якими суттєво змінено систему формування ціноутворення
тарифів на теплову енергію її виробництво та постачання .
На підставі вищенаведених змін розроблені та підготовлені до встановлення
нові тарифи на виробництво та постачання теплової енергії в розрізі систем
автономного опалення ТОВ «Компанія з обслуговування газових мереж та
теплопостачання» (далі –«Товариство»), які нижчі за попередній тариф
встановлений рішенням виконавчого комітету Києво – Святошинського району
Київської області м. Вишневе від 28.11.2018 № 54/18 окрім трьох будинків за
адресою: м. Вишневе, вул. Святошинська буд. 27 корпус 1, вул. Лесі Українки
буд. 72, вул. Освіти буд. 19 по яким вартість 1 Гкал більша за рахунок
співвідношення пропорційно розподіленої собівартості до низького обсягу
споживання теплової енергії.
Станом на дату повідомлення продовжують діяти тарифи від 28.11.2018 №
54/18
З 1 травня 2019 в повному обсязі введено в дію Закон України від 09.11.2017
№2189-VIII “Про житлово-комунальні послуги» яким внесено зміни до статті
20 Закону України «Про теплопостачання» в частині формування та
встановлення окремо для кожного багатоквартирного будинку обладнаного
системою автономного опалення тарифів на теплову енергію, що виробляється

та постачається за допомогою систем автономного опалення, та на виконання
вимог пункту 9 постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011року
№896, із змінами та доповненнями, нові тарифи розраховано з урахуванням
собівартості виробництва та постачання теплової енергії та рентабельності
окремо для кожного багатоквартирного будинку:
1. вул. Святошинська, 27 корпус 1
2. вул. Святошинська, 27-А
3. вул. Святошинська, 27-Б/70
4. вул. Святошинська, 27-Г
5. вул. Святошинська, 27-Д
6. вул. Лесі Українки, 72
7. вул. Лесі Українки, 74-А
8. вул. Лесі Українки, 74-В
9. вул. Освіти, 17
10. вул. Освіти, 19
11. вул. Ватутіна, 29
12. вул. Першотравнева, 22/27
13. вул. Першотравнева, 24-А
14. вул. Першотравнева, 24-Б
15. вул. Першотравнева, 24-В
16. вул. Першотравнева, 24-Г
Тарифи складаються з виробничої собівартості, яка включає прямі витрати
та загальновиробничі витрати, з адміністративних витрат, витрат на збут на
виробництво та постачання теплової енергії та розрахункового прибутку.
Загальновиробничі витрати розподілено пропорційно до прямих витрат, а
адміністративні витрати пропорційно до виробничої собівартості.
Керуючись наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 №130 «Про
затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів
на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності» доводимо до
відома споживачів інформацію про наміри встановлення тарифів на
виробництво та постачання теплової енергії.
Згідно здійснених розрахунків, пов’язаних з повним переглядом обсягів та цін
за основними складовими структури повної собівартості Товариства
одноставкові тарифи складатимуть:
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з/п

Адреса житлового та
нежитлового приміщення
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вул.Святошинська,
буд. 27 корп.1
вул.Святошинська,
буд. 27-А
вул.Святошинська,
буд. 27-Б/70
вул.Святошинська,
буд. 27-Г
вул.Святошинська,
буд. 27-Д
вул. Л.Українки,
буд.72
вул. Л.Українки,
буд.74-А
вул. Л.Українки,
буд.74-В
вул. Освіти, буд.17
вул. Освіти, буд.19
вул. Ватутіна, буд.
29
вул.Першотравнева,
буд.22/27
вул.Першотравнева,
буд.24-В
вул.Першотравнева,
буд.24-Г
вул.Першотравнева,
буд.24-А
вул.Першотравнева,
буд.24-Б

теплової енергії
(грн./Гкал) з ПДВ

(грн./Гкал)
з ПДВ

(грн./Гкал)
з ПДВ

1653,40

1638,04

1744,33

1665,49

1654,31

1758,31

1555,81

1554,83

1562,60

1636,62

1636,30

1638,91

2202,49

2181,04

2282,06

1634,48

1627,58

1677,18

1568,11

1559,62

1636,24

1805,35
1868,70
1628,98

1787,34
1850,46
1626,92

1911,65
1976,35
1643,99

1514,52

1477,61

1980,64

1547,96

1538,62

2007,65

1561,73

1528,99

1995,40

1561,73

1528,99

1995,40

1556,94

1524,25

1989,75

3
2027,74

4
1975,62

5
2683,96

До 2020 в Товаристві розрахунок тарифу проводився без здійснення розподілу
повної собівартості теплової енергії по кожному будинку тому за період що
передує базовому та базовий період розподіл витрат проводився пропорційно
корисного відпуску теплової енергії.

Свої зауваження та пропозиції до зазначеного проекту тарифів просимо
надавати протягом 7 календарних днів з дня оприлюднення цього повідомлення
на сайті Вишневої міської ради та офіційному сайті Товариства на:
• на електронну адресу Товариства kogmt23@ukr.net
• за телефоном Товариства 050 463 66 86
• за допомогою зворотнього зв’язку на офіційному сайті Товариства
http://akvareli-teplo.in.ua/
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