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Заступнику керівника з питань
безпеки та громадського порядку
ВЦА м. Лисичанська
Станіславу МОСЕЙКО

На Ваш лист від 19.01.2021р. №
повідомляє:

193/01-22 КП

«Лисичанськтепломсрсжа»

у місті Лисичанськ з 01.10.2020р. для населення діє одноставковий тариф на
послугу з постачання теплової енергії, затверджений рішенням ВЦА м.Лисичанська
від 11.09.2020р. №332. який становить 1898.82 грн./Гкал з ПДВ.
Тариф розрахований згідно
постанови КМУ від 01.06.2011 № 869. з
додержанням вимог діючого законодавства, з урахуванням зростання ціни на газ,
рівня заробітної плати, вартості води, електроенергії, паливно-мастильних матеріалів.
На початку 2020 року діяв двоставковий тариф на теплову енергію 1698,38 грн.,
плата за яким була розділена на постійну складову, що нараховувалась протягом
всього {Току, та на змінну складову, що відшкодовувала вартість газу та нараховувалась
тільки в опалювальному сезоні.
В поточному опалювальному періоді діє одноставковий тариф, за яким плата за
постачання теплової енергії не розділена на постійну та змінну частини і
нараховується
тільки протягом опалювального сезону за повним тарифом, що
призводить до певного зростання плати взимку. Також на рівень плати за послугу з
постачання теплової енергії впливає температура зовнішнього повітря, яка нижче в
поточному опалювальному періоді Внаслідок цього плата за послугу з постачання
теплової енергії в опалювальному сезоні 2020-2021 р.р. зросла.
В діючому наразі тарифі закладена ціна на газ 5229.72 грн за 1 тис. мЗ.
Підприємство в умовах дії ринку природною газу щомісяця отримує від НАК
«Нафтогаз України» нову ціну на газ. Так в листопаді ціна на газ становила 6450,44
грн., в грудні - 7323,72 грн. При цьому підприємство не збільшило вартості теплової
енергії. Згідно постанови КМУ від 01.06.2011р. №869 підприємство має можливість
коригувати тариф при зміні ціни на газ, тобто підвищити його. Інформація про
застосування державного регулювання ціни на газ для підприємств теплокомуненерго
наразі відсутня, тож підстав для зниження тарифу немає.

Тариф на послугу з постачання теплової енергії, що діє сьогодні, розрахований
за вимогами нового законодавства щодо комунальних послуг, та наразі підпадає під
дію постанови КМУ від 21.08.19р. № 830. Таким чином постанова КМУ №630 не
застосовується, тому що вона стосується послуги з централізованого опалення.
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