
проведення відкритого обговорення проекту тарифів ЛКП «Залізничнетеплоенерго» на 
виробництво, транспортування, постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів, 
послуг з централізованого опалення для населення та послуг з постачання гарячої води для 
всіх категорій споживачів шляхом їх коригування від 10.08.2017р.

Відкрите обговорення (слухання) було проведено 10 серпня 2017 року у приміщенні ЛКП 
«Залізничнетеплоенерго» за адресою: м.Львів, вул.С.Петлюри, 4а, зал «Світлиця» (І поверх)

Для участі у відкритому обговоренні зареєструвалося 46 учасників.

Від Львівської міської ради присутні:
Одинець О.М. -  начальник управління інженерного господарства;
Колодій Р.В. -  в.о.начальника відділу теплозабезпечення управління інженерного господарства.

Головуючий відкритого обговорення (слухання) -  Єлфімова Я.Г. -  заступник директора з 
економічних питань ЛКП «Залізничнетеплоенерго»;

секретар відкритого обговорення (слухання) -  Попик Е.А. -  провідний економіст ПЕВ 
ЛКП «Залізничнетеплоенерго».

Порядок денний:

1. Коригування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії 
для потреб населення, бюджетних та інших споживачів, релігійних організацій.

2. Коригування тарифів на послугу з централізованого опалення та постачання гарячої 
води для потреб населення.

3. Коригування тарифів на послугу з постачання гарячої води для потреб управителів 
багатоквартирних будинків, бюджетних та інших споживачів, релігійних організацій.

Слухали: заступника директора з економічних питань ЛКП «Залізничнетеплоенерго» Єлфімову 
Я.Г., яка проінформувала наступне:

Відповідно до повідомлення про проведення відкритих обговорень проекту тарифів ЛКП 
«Залізничнетеплоенерго» на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії для всіх 
категорій споживачів, послуги з централізованого опалення для населення та послуг з 
постачання гарячої води для всіх категорій споживачів зауваження і пропозиції приймалися 
електронною поштою та засобамлі поштового зв»язку на адресу підприємства з 27.07.2017 по 
09.08.2017р., однак за вказаний період ні електронною поштою, ні засобами поштового зв»язку



на адресу підприємства зауваження і пропозиції по суті питань, що пропонуються до слухання, 
не надходили.

Згідно ст.20 ЗУ «Про теплопостачання» «тарифи на теплову енергію повинні 
забезпечувати відшкодування всіх економічно обгрунтованих витрат на виробництво, 
транспортування та постачання теплової енергії».

Статтею 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачено, що «у разі 
зміни протягом строку дії цін/тарифів обсягу окремих складових економічно обґрунтованих 
витрат з причин, які не залежать від виконавця/виробника, зокрема, збільшення або зменшення 
податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, 
підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, 
виконавці/виробники проводять коригування встановлених цін/тарифів на житлово-комунальні 
послуги і подають на затвердження до органу, уповноваженого здійснювати встановлення таких 
цін/тарифів. При цьому перерахунок цін/тарифів може проводитися шляхом коригування лише 
тих складових структури цін/тарифів, за якими відбулися цінові зміни вбік збільшення або 
зменшення. Встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижче розміру 
економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво не допускається.»

Згідно Постанови НКРЕКП від 24.03.2016 № 377 «Про затвердження Порядку 
формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги 
з централізованого опалення і постачання гарячої води» п. 1.9. «У разі зміни протягом строку дії 
тарифів величини окремих витрат, пов’язаних із провадженням ліцензованої діяльності з 
виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та надання послуг з централізованого 
опалення і постачання гарячої води, з причин, які не залежать від ліцензіата, зокрема збільшення 
або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних 
відрахувань, витрат на покриття втрат ліцензіата, підвищення або зниження цін і тарифів на 
паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, зміни обсягу фінансових витрат, складової 
планованого прибутку, може проводитися перерахування тарифів шляхом коригування лише тих 
складових частин структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або 
зменшення, що призвело до зміни тарифних витрат більше ніж на 2 % від установленого рівня, 
п. 1.10. Встановлення та коригування тарифів на послуги з централізованого опалення і 
постачання гарячої води проводиться одночасно з відповідним встановленням або коригуванням 
тарифів на теплову енергію.»

З 01.01.2017 року набув чинності Закон України від 6 грудня 2016 року № 1774-УІІІ «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким внесено суттєві зміни до 
законодавства з праці, насамперед до Закону України «Про оплату праці», згідно яких 
мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому від 
прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Законом України від 21 грудня 2016 року№  1801 -VIII «Про Державний бюджет 
Українина2017рік» встановлено: прожитковий мінімум для працездатних осіб в розрахунку на 
місяць у розмірі: з 1 січня 2017 року - 1600 гривень, з 1 травня - 1684 гривні, з 1 грудня - 1762 
гривні (усереднений у  2017 році -1662,50 грн.); мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 
1 січня -  3200 гривень, тобто з 01.01.2017р. встановлені доплати для окремих категорій 
працівників, заробітна плата яких нижча від 3200 грн. в місяць. В діючих тарифах фонд оплати 
праці розрахований від мінімальної зарплати в розмірі 1491,67 грн/місяць, тобто мінімальні 
гарантії з оплати праці підвищились на 11,5%.

Постановою НКРЕКП від 26.04.2017 № 551 «Про внесення змін до постанови 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» встановлено для ЛМКП «Львівводоканал» тариф на 
водопостачання -  6,42 грн/куб.м. (без ПДВ), на водовідведення -  3,42 грн/куб.м.. У діючих 
тарифах враховано тариф на водопостачання - 4,07 грн/куб.м. і водовідведення - 1,63 грн/куб.м., 
тобто вартість води зростає на 57,7% і вартість водовідведення зростає на 109,8%.



Постановою КМУ від 22.03.2017р. №187 затверджено «Положення про покладення 
спеціальних обов»язків на суб»єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних 
інтересів у процесі функціонування ринку природного газу», п.13 якого визначено, що з 1 квітня 
2017 року НАК «Нафтогаз України» здійснює продаж/постачання природного газу для 
виробників теплової енергії в рамках виробництва теплової енергії з метою надання послуг з 
опалення та постачання гарячої води населенню... за ціною, що становить 4942,00 грн. за 1000 
куб.метрів (без урахування ПДВ, тарифів на транспортування та розподіл природного газу...), під 
час постачання природного газу виробникам теплової енергії для потреб релігійних організацій 
до ціни застосовується коефіцієнт 0,5, тобто ціна буде становити 4942,00*0,5=2471,00 грн. за 
1000 куб.метрів, а для всіх інших споживачів (бюджетних та інших) -  до ціни застосовується 
коефіцієнт 1,6, тобто ціна становить 4942,00*1,6=7907,20 грн. за 1000 куб.метрів. Ціна за 
транспортування (708,10грн/1000мЗ без ПДВ) і розподіл (24,60грн/ІОООмЗ без ПДВ) газу 
залишається без змін. У діючих тарифах враховано ціну газу для виробництва теплової енергії 
для населення і для бюджетних споживачів 5674,70 грн/ІОООмЗ без ПДВ та для інших 
споживачів -  7825,23 грн/ІОООмЗ без ПДВ, тобто ціна газу разом з транспортуванням і його 
розподілом для бюджетних споживачів зросла на 52,25% та для інших споживачів -  на 10,45%.

Відповідно до постанови НКРЕКП від 24.04.2017 №538 "Про ринкове 
формування роздрібних тарифів на електроенергію, що відпускається для кожного класу 
споживачів, крім населення, на території України" встановлено з липня місяця тарифи на 
електроенергію для промислових та прирівняних до них споживачів ПАТ «Львівобленерго» для 2 
класу напруги 1,899 грн/кВт/год. У діючих тарифах на теплову енергію врахований тариф на 
електроенергію для: населення - II кл. напруги-1,865грн./кВт.год., підвищується на 1,8%; для 
бюджетних, інших і релігійних споживачів -II кл. напруги-1,9699 грн./кВт.год. тобто знижується 
на 3,6%.

Оскільки вище наведене призводить до зміни структури тарифів на теплову енергію для 
населення і послуг з централізованого опалення для населення, та до підвищення тарифів на 
теплову енергію для бюджетних і інших споживачів і послуг з постачання гарячої води для всіх 
категорій споживачів більше ніж на 2%, проведено коригування вказаних тарифів згідно вище 
вказаних нормативних документів і розміру зміни складових витрат. Крім цього, при проведенні 
коригування виключено з тарифів витрати на покриття втрат для всіх категорій споживачів.

Отже, відповідно до вимог Постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866 і проводиться дане 
відкрите обговорення (слухання) скоригованих тарифів на теплову енергію, послуги з ЦО іГВП 
для всіх категорій споживачів з метою подальшого спрямування заяви на коригування вказаних 
тарифів з підтверджуючим пакетом документів у НКРЕКП для розгляду, схвалення і 
встановлення.

Окремо слід зазначити, що при проведенні коригування тарифів на теплову енергію для 
інших споживачів були включені витрати на покриття втрат на різницю у вартості газу за 
фактичну реалізацію з квітня по червень та планову з липня по вересень, які на даний час 
виключені із структури витрат, що зумовлює зниження вказаних тарифів для інших споживачів 
на вказану складову витрат в порівнянні з коригованими і опублікованими на сайті 
підприємства. Крім цього, з моменту оприлюднення повідомлення про проведення даних 
відкритих обговорень (слухань), вступив в дію Закон України «Про комерційний облік теплової 
енергії та водопостачання», який зобов»язує у трьохмісячний термін «забезпечити перегляд 
тарифів на теплову енергію, ... послуг з постачання гарячої води... в частині виключення зі 
складових відповідних тарифів витрат на ...обслуговування (періодичну повірку, 
опломбування...) вузлів ... розподільного (квартирного) обліку теплової енергії та води» , у 
зв»язку з чим виключаються з тарифів на послугу з постачання гарячої води для населення 
витрати на повірку квартирних приладів обліку гарячої води, що зумовлює зниження вказаних



тарифів у порівнянні з коригованими і опублікованими на сайті підприємства. Слід зазначити, що 
в діючі тарифи включено витрати на періодичну повірку тільки квартирних приладів обліку 
гарячої води, витрати на повірку квартирних приладів обліку теплової енергії, як і витрати на 
повірку загальнобудинкових приладів обліку теплової енергії та гарячої води у діючих тарифах 
відсутні, оскільки на час встановлення тарифів останніх на балансі підприємства не було.

Надалі Єлфімова Я.Г. доповіла про зміну тарифів на теплову енергію окремо по кожній 
категорії споживачів, послуги з централізованого опалення для населення і послуги з постачання 
гарячої води окремо по кожній категорії споживачів з вказанням кожної зміни складової тарифів і 
порівнянням діючих тарифів з коригованими.

Категорія споживачів/тарифи Од.вим. Розмір тарифів Відхилення, +/-
Діючі (без 

ПДВ)
коригован 
і (без ПДВ)

грн.коп %

Тарифи на теплову енергію для потреб 
населення
Одноставковий тариф на теплову 
енергію

Г рн/Г кал 1091,40 1091,40 0 0

Двоставковий тариф на теплову енергію:
-Умовно-змінна частина двоставкового 
тарифу

Г рн/Г кал 962,22 963,01 0,79 0,08

-Умовно-постійна частина двоставкового 
тарифу (місячна плата на одиницю 
теплового навантаження)

Г рн/Г кал/ 
год

23878,89 23731,93 -146,96 -0,62

Тарифи на теплову енергію для потреб 
бюджетних установ
Одноставковий тариф на теплову 
енергію

Г рн/Г кал 1191,70 1595,05 403,35 33,85

Двоставковий тариф на теплову енергію:
-Умовно-змінна частина двоставкового 
тарифу

Г рн/Г кап 990,15 1466,67 476,52 48,13

-Умовно-постійна частина двостав
кового тарифу (місячна плата на од 
иницю теплового навантаження)

Г рн/Г кал/ 
год

37255,67 23731,93 -13523,
74

-36,30

Тарифи на теплову енергію для потреб 
інших споживачів
Одноставковий тариф на теплову 
енергію

Г рн/Г кал 1538,09 1595,05 56,96 3,70

Двоставковий тариф на теплову енергію:
-Умовно-змінна частина двоставкового 
тарифу

Г рн/Г кал 1336,54 1466,67 130,13 9,74

-Умовно-постійна частина двостав
кового тарифу (місячна плата на од 
иницю теплового навантаження)

Г рн/Г кал/ 
год

37255,67 23731,93 -13523,
74

-36,30

Тарифи на теплову енергію для потреб 
релігійних споживачів
Одноставковий тариф на теплову 
енергію

Г рн/Г кал 693,70 692,75 -0,95 -0,14

Двоставковий тариф на теплову енергію:
-Умовно-змінна частина двоставкового 
тарифу

Г рн/Г кал 575,28 564,37 -10,91 -1,9

-Умовно-постійна частина двоставкового 
тарифу (місячна плата на од иницю 
теплового навантаження)

Г рн/Г кал/ 
год

21889,29 23731,93 1842,6
4

8,42

Двоставкові тарифи на послугу з 
централізованого опалення для



населення:
-Умовно-змінна частина двоставкового 
тарифу з будинковими приладами обліку 
ТЕ

Грн/Гкал 968,80 969,55 0,75 0,08

-Умовно-змінна частина двоставкового 
тарифу без будинкових приладів обліку 
ТЕ

Грн/м2 на 
рік

126,67 126,77 0,10 0,08

-Умовно-постійна частина двоставкового 
тарифу на опалення

Г рн/Г кал/ 
год на рік

299834,09 299245,49 -588,60 -0,2

Одноставкові тарифи на послугу з 
централізованого ГВП для населення,
у т.ч.:
-з рушникосушками Г рн/мЗ 64,51 65,72 1,21 1,88
-без рушникосушок Г рн/мЗ 59,61 60,87 1,26 2,11
Тарифи на послугу з централізованого 
постачання гарячої води:
-управителям для потреб населення, у
т.ч.:

-з рушникосушками Г рн/мЗ 63,30 64,75 1,45 2,29
-без рушникосушок Г рн/мЗ 58,44 59,89 1,45 2,48

-для потреб бюджетних установ Г рн/мЗ 62,93 84,57 21,64 34,39
-для потреб інших споживачів Г рн/мЗ 79,91 84,57 4,66 5,83
-для потреб релігійних споживачів Г рн/мЗ 38,54 40,37 1,83 4,75

Далі Єлфімова Я.Г. ознайомила із зведеною структурою річних витрат на теплову енергію 
і питомою витратою кожної складової витрат у собівартості теплової енергії, підкреслила, що 
середній відсоток газу у структурі витрат складає 85,0%, електроенергія -  4,2%, вода на 
технологічні витрати -  0,2%, всі матеріали разом з вартістю ремонтів -  1,2%, заробітна плата 
разом з відрахуванням в ЄСВ -  7,7%, тобто сама заробітна плата складає 6,3%, що є неймовірно 
низькою питомою складовою, і що низький рівень заробітної плати призвів до відтоку в першу 
чергу кваліфікованих робітничих кадрів, оскільки рівень заробітної плати на підприємстві не 
конкурентноздатний на ринку праці. Однак підвищення у тарифах складової витрат на оплату 
праці призведе до підвищення тарифів для населення, а це на даний час не прийнятно без 
підвищення рівня заробітної плати в цілому по Україні.

Далі доповідач сказала, що більшість присутніх думає, що при планових річних 
доходах від реалізації теплової енергії в сумі 442,9 млн.грн. (без ПДВ) підприємство всі ці кошти 
отримує і самостійно ними розпоряджається. Однак це не так. Діє Постанова КМУ від 
18.06.2014р. № 217 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні 
рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником 
природнього газу, на якого покладено спеціальні обов»язки», відповідно до якої всі кошти від 
споживачів поступають на розподільчі рахунки, з яких банк самостійно перераховує кошти на 
рахунки НАК «Нафтогаз України» відповідно до нормативу, встановленого НКРЕКП згідно 
вимог вказаної Постанови, і тільки частину коштів згідно так само встановленого нормативу банк 
самостійно перераховує на рахунок підприємства, і тільки цими коштами підприємство 
розпоряджається, тобто ними розраховується за спожиту електроенергію, воду, матеріали, 
виплачує заробітну плату, сплачує податки. Величина нормативу для коштів, що поступають від 
населення, для перерахунку на рахунок підприємства коливається від граничного 7,57%, в 
залежності від фінансування пільг і субсидій. Так Постановою НКРЕКП від 29.06.2017р. №818, 
відповідно до рівня оплати за газ за попередній період, враховуючи відсутність фінансування 
пільг і субсидій населення ще за березень місяць, норматив перерахування коштів на рахунок 
ЛКП «Залізничнетеплоенерго» становив 7,57%, що і пояснює недостатність коштів для 
проведення ремонтів, та інших виплат.

Коротко я ознайомила з передумовами коригування тарифів та їх розміром. Як бачимо, в 
цілому тариф на теплову енергію для населення не змінюється, проводиться лише зміна



структури тарифу, що зумовлює збільшення умовно-змінної складової тарифу на 0,08% із 
зменшенням умовно-постійної складової тарифу на 0,62%. Тариф на теплову енергію для 
бюджетних установ в цілому зростає на 33,8%, а для інших споживачів -  на 3,7%.

Відтак зміна тарифів на теплову енергію та холодну воду для потреб гарячого 
водопостачання призводить до підвищення тарифів на послуги з постачання гарячої води для 
потреб населення на 1,9% з рушникосушками та 2,1% без рушникосушок, для бюджетних 
установ -  на 34,4%, для інших споживачів -  на 5,8%.

Дякую всім за увагу і бажаю здоров»я та всього доброго.

Прошу задавати питання.

Питання чоловіка із залу: На якому рівні тарифи на теплову енергію для населення в порівнянні 
по Україні?
Відповідь: Тарифи на теплову енергію для населення на підприємстві на рівні середніх по 
Україні.
Питання із залу: Коли вступлять у дію нові тарифи?
Відповідь: Приблизно до трьох місяців, згідно Процедури.
Запитань більше не поступало.

Головуючий: Прошу, в кого які пропозиції, зауваження.

Чоловік із залу (не представився): тарифи для населення можна рахувати не змінюються, то які 
можуть бути пропозиції, єдина, треба підвищувати зарплату та понижувати ціни на газ, щоб 
легше жити було і щоб люди не були дешевою робочою силою, не були змушені виїзджати на 
заробітки за кордон, щоб утримати дітей.
Питання із залу: Чи не буде перебоїв з подачею гарячої води?
Відповідь: Не буде, якщо не буде ніяких надзвичайних ситуацій.

Головуючий: Прошу, в кого які ще зауваження, пропозиції, питання.

Репліка із залу: А що говорити, головне тарифи для населення не змінюються, а ці копійки ролі 
не відіграють, то про що говорити, добре, що не змінюються для населення, люди і так бідні. А 
все що розказали, все доступно і зрозуміло, що дармо говорити.

Більше ні зауважень ні пропозицій не надходило.

Головуючий. Дякую за виступи. Прошу голосувати за вказані розміри коригованих тарифів та їх 
подання для розгляду, схвалення і встановлення в Комісію.
Репліка із залу: А потрібно?
Головуючий: Порядок проведення відкритого обговорення чітко не вказує про таке, але практика 
показує, що потрібно. Тому, хто «за» ?
Голосували - одноголосно. Проти -  0. Утримались -  0.
Дякуємо, що прийшли. Всього найкращого. До побачення.

Головуючий відкритого обговорення (слухання) лова Я.Г.

Секретар відкритого обговорення (слухання)

Представник від Львівської міської ради: 
Начальник управління інженерного господарства 
В.о.начальника відділу теплозабезпечення УІГ

Одинець О.М. 
Колодій Р.В.


