Інформація КП «Васильківтепломережа»
про зміну тарифів

ВАСИЛЬКІВСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від

31.08.2017

№ 363

Комунальне підприємство «Васильківтепломережа» повідомляє про намір зміни тарифів на теплову енергію та послуги з централізованого опалення для всіх категорій споживачів, які діяли протягом опалювального періоду2016-2017р.р.
В зв’язку з тим, що з 18.05.2017 р. підприємство не підпадає під дію нових умов ліцензування
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг, тарифи, встановлені Комісією з початку
опалювального періоду 2017-2018 рр. - не дійсні.
Починаючи з 2010 року Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)
корегувала економічно-обгрунтовані тарифи 2008
року в основному тільки енергоскладову (паливо,
електроенергія) тарифу на теплову енергію. При
цьому мінімальна заробітна плата за цей час зросла з 605,0 грн. в 2008 р. до 1662,50 грн. (середньозважена в 2017 р.). Інші обов’язкові господарські
витрати підприємства в тарифі не коригувались.
Протягом року відбулося значне підвищення
вартості необхідних для виробництва теплової
енергії матеріалів та послуг, а саме:
на природний газ (в залежності від дати прийняття діючого тарифу) - для населення на 12,76 %,
для бюджетних установ на 71,68 %, для інших
споживачів на 24,54 %;
на електроенергію (в залежності від дати
прийняття діючого тарифу) – для населення на
29,37 %, для бюджетних установ та інших споживачів на 28,37 %;
збільшився прожитковий мінімум для працездатної особи на 17,3 %, а в коригованих діючих тарифах закладений розмір середньозваженої мінімальної заробітної плати 2011 року - 963,08 грн,
при цьому мінімальна заробітна плата з 1.01.2017
р. становить 3200,00 грн;
зросли ціни на паливно- мастильні матеріали,
матеріали;
збільшилися розміри податків та зборів.
В зв’язку з вищезазначеними факторами, виникла необхідність перегляду діючих тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування,
постачання) та послуги з централізованого опалення.
Керуючись п.2.4 Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства

Про встановлення скоригованих тарифів на послуги з централізованого опалення
та гарячого водопостачання, які надає ТОВ «Житлово-експлуатаційна компанія «Столичний» для споживачів будинків житлового комплексу «Столичний» по вул. Декабристів, 151, в м. Василькові Київської області
Розглянувши лист генерального директора ТОВ «Житлово-експлуатаційна компанія «Столичний» Прохватила В.В. щодо затвердження тарифів на послуги централізованого опалення та централізованого гарячого водопостачання для споживачів будинків житлового комплексу «Столичний» по вулиці Декабристі, 151 в в м. Василькові Київської області, відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», Постанови Кабінету міністрів України від 01.06.2011
№869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» (із змінами), керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1.Встановити скориговані тарифі на послуги з централізованого опалення та централізованого гарячого водопостачання, які надає ТОВ «Столичний» для споживачів
будинків житлового комплексу «Столичний» по вулиці Декабристів, №151 в м. Василькові Київської області на послуги з:
- централізованого опалення (з урахуванням ПДВ):
- для І групи споживачів (населення) – 1434,387 грн. за Гкал
- для І групи споживачів ( населення) – 18,35 грн. за кв.м;
- для ІІІ групи споживачів (інші) – 1776,50 грн.за Гкал.;
- для ІІІ групи споживачів ( інші) – 26,21 грн. за кв.м
- централізованого гарячого водопостачання ( з урахуванням ПДВ):
- для І групи споживачів ( населення) – 61,70 грн за 1 м куб. (з рушникосушарками, 1 корпус);
- для І групи споживачів (населення) – 56,87 грн за 1 м куб.;
- для ІІІ групи споживачів ( інші) – 70,41 грн. за 1 м куб.
2.Рішення виконавчого комітету Васильківської міської ради №421 від 23.12.2014
«Про затвердження тарифів на послуги з автономного опалення та підігріву води на
житловий будинок по вул. Декабристів, 151 в м. Василькові» визнати таким, що втратило чинність.
3. ТОВ «Житлово-експлуатаційна компанія «Столичний» оприлюднити дане
рішення в місцевих засобах масової інформації.
4. Дане рішення набуває чинності через 15 днів з дня офіційного оприлюднення.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради, згідно з розподілом обов’язків.
Міський голова
В. САБАДАШ
Керуючий справами виконавчого комітету міської ради С. БОРКОВСЬКА
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Про встановлення скоригованих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, які надає ТОВ «Житлово-експлуатаційна компанія
«Столичний» для споживачів будинків житлового комплексу по вул. Декабристів,
151, в м. Василькові Київської області
Розглянувши лист генерального директора ТОВ «Житлово-експлуатаційна компанія «Столичний» Прохватила В.В. щодо встановлення скоригованих тарифів на
послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів
будинків житлового комплексу «Столичний» по вул. Декабристів, 151 в м.Василькові
Київської області, на виконання статей 7, 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», п.3 Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від
01.06.2011 року №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на
житлово-комунальні послуги» (із змінами), з метою приведення у відповідність з
економічно обґрунтованими витратами тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, які надає ТОВ «Житлово-експлуатаційна компанія
«Столичний», керуючись статтею 28 «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Васильківської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Встановити у відповідності з економічно обґрунтованими витратами тарифи на
послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, які надає ТОВ «Житлово-експлуатаційна компанія «Столичний» для споживачів будинків житлового комплексу по вулиці Декабристів 151 в м. Василькові Київської області на послуги з:
- централізованого водопостачання (з урахуванням ПДВ):
- для І групи споживачів (населення) – 13,36 грн. за 1 м куб.;
- для ІІІ групи споживачів (інші) – 16,54 грн.за 1 м куб.;
- централізованого водовідведення (з урахуванням ПДВ):
- для І групи споживачів (населення) – 11,04 грн за 1 м куб.;
- для ІІІ групи споживачів (інші) – 13,67 грн. за 1 м куб.
2. Рішення виконавчого комітету Васильківської міської ради №422 від 23.12.2014
«Про затвердження тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення на житловий будинок по вул. Декабристів, 151 в м. Василькові вважати
таким, що втратило чинність.
3. ТОВ «Житлово-експлуатаційна компанія «Столичний» оприлюднити дане
рішення в місцевих засобах масової інфоромації.
4. Дане рішення набуває чинності через 15 днів з дня офіційного оприлюднення.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, згідно з розподілом обов’язків.
Міський голова
В. САБАДАШ
Керуючий справами виконавчого комітету міської ради С. БОРКОВСЬКА
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