
                                                                        Звіт 

про повторне відстеження результативності регуляторного акта «Про затвердження тарифів на 

послуги з теплопостачання для населення, по локомотивному депо Красноармійськ ДП 

«Донецька залізниця» від 14.10.2009 р.  № 455 

 

      Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності якого здійснюється: 

      Рішення виконавчого комітету  Красноармійської міської ради від 14.10.2009 р. № 455 „Про 

затвердження тарифів на послуги з теплопостачання для населення, по локомотивному депо 

Красноармійськ ДП «Донецька залізниця». 

      Назва виконавця заходів відстеження результативності регуляторного акта: виконавчий 

комітет  Покровської міської ради. 

       Цілі прийняття акта: 

      ліквідація збитковості і поліпшення фінансового стану підприємства, створення умов для 

безперебійного та якісного надання послуг з теплопостачання. 

       Строк виконання заходів з повторного відстеження: 

      Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося з 02.07.2018 по 

12.07.2018. 

       Методи одержання результатів  відстеження: використання статистичних даних. 

       Кількісні та якісні значення показників результативності акта: 
      Кількість споживачів, на яких поширюється дія регуляторного акта: населення – 336 особових 

рахунків.  

      Рівень поінформованості фізичних осіб з основних положень акта становить 100 %. 

      У результаті дії регуляторного акта від 14.10.2009 р. витрати підприємства від реалізації послуг з 

теплопостачання населенню збільшились на  379,5% , для виробничих об’єктів та бюджетних 

установ на 35,5%. 

       Відпуск теплової енергії споживачам здійснювався згідно з встановленими санітарними нормами 

залежно від температури зовнішнього повітря. 

      Розрахунок економічно обґрунтованих тарифів на послуги з теплопостачання здійснювався на 

базі діючих в 2009 році цін на енергоносії, матеріальні ресурси та заробітної плати, згідно з наказом 

Укрзалізниці. Собівартість 1Гкал теплової енергії складає для населення 208,15  грн. Згідно 

постанови НКРЕКП №782 від 05.05.2016 р. для виробничих об’єктів та бюджетних установ тариф 

складає 920,27 грн. У структурі тарифів відсоток енергоносіїв  складав для населення - 34 %, для 

виробничих об’єктів та бюджетних установ – 75,7%. 

      На час повторного відстеження результативності даного акта відбулося  зростання собівартості 

послуг з теплопостачання внаслідок підвищення діючих цін до застосованих при розрахунку тарифів, 

а саме на електроенергію – 241,6%, на водопостачання – 374,2%, на газ – для населення 783,6%,  для 

виробничих об’єктів та бюджетних установ – 323,5%  

При розрахунку діючих тарифів була застосована ціна на газ для населення у розмірі 727,32 

грн., на кінець опалювального періоду 2017-2018 р. ціна становила 6426,59 грн. Для виробничих 

об’єктів та бюджетних установ була застосована ціна на газ 2142,25 грн., на кінець опалювального 

періоду 2017-2018 р. зросла до 9072,8 грн. 

З урахуванням підвищення палива, електроенергії, води фактична собівартість послуг з 

теплопостачання для населення становить 998,11 грн., для виробничих об’єктів та бюджетних 

установ – 1361,84 грн. за 1 Гкал. 

Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей:  

проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта показало, що чинні 

тарифи на послуги з теплопостачання для населення неефективні, збиткові. Для забезпечення 

стабільної роботи підприємства, своєчасних розрахунків за енергоносії і надання якісних послуг 

теплопостачання є необхідним приведення тарифів для населення, виробничих об’єктів та 

бюджетних установ до економічно обґрунтованого рівня. 

            Начальник структурного підрозділу 

Покровське локомотивне депо 

регіональної філії «Донецька залізниця»                                              К.О.Неголюк   

   


