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Підсумки опалювального сезону 2013/2014 р.р.
Протягом опалювального періоду 2013/2014 рр. у будинках комунальної власності Шевченківського
району встановлено 456 будинкових приладів обліку теплової енергії. Зокрема нарахування мешканцям за
даними фактичного споживання впроваджувалися наростаючим підсумком наступним чином:
- жовтень – 244 будинки; - листопад – 343 будинки.;
- грудень – 389 будинків; - січень – 402 будинки; - лютий – 407 будинків;
- березень - 431 будинок; - квітень – 456 будинків.
Протягом опалювального періоду серед-ньомісячний фактичний тариф для мешканців будинків в яких
впроваджено розрахунок за фактичним обсягом споживання теплової енергії становив:
Фактичний тариф за
даними приладів обліку,
грн./м.кв.

Нормативний
цілорічний тариф
до 20-го, грн. /м.кв.

Нормативний сезонний
тариф
до 20-го, грн./м.кв.

Жовтень 2013 р.

2,77

2,91

5,79

Листопад 2013 р.

2,79

2,91

5,60

Грудень 2013 р.

5,27

2,91

5,79

Січень 2014 р.

5,53

2,91

5,79

Лютий 2014 р.

5,55

2,91

5,23

Березень 2014 р.

4,18

2,91

5,60

Квітень 2014 р.

0,91

2,91

1,12

Середнє значення за 7
місяців :

3,86

2,91

4,99

Як вбачається з таблиці, середній розмір фактичного тарифу після встановлення приладів обліку
теплової енергії протягом опалювального періоду 2013/2014 років становив 77,35 % від нормативного тарифу
приведеного до сезонного значення.
Відповідно середнє зменшення нарахувань мешканцям цих будинків за послуги централізованого
опалення становить 22,65 % у порівнянні із нарахуванням за нормативним тарифом.
До кінця цього року планується встановити ще 103 лічильники тепла.
Кількість встановлених лічильників, які знаходяться в процесі постановки на комерційний облік - 165.
Кількість будинків, де без реконструкції неможливо встановити будинкові лічильники теплової енергії
становить -317.

Шановні споживачі!
Якщо у Вас за попередні місяці накопичився борг за житлово-комунальні
послуги, просимо якнайшвидше його сплатити.
Це надасть змогу розрахуватись перед виробниками теплової енергії, що в
свою чергу дозволить зменшити борг України перед Газпромом.

Нагадуємо, що при КП «Центр обслуговування споживачів Шевченківського району»
функціонує контакт-центр де Ви можете отримати безкоштовну консультацію щодо
житлово-комунальних послуг. Номер контактного-центру: 591-56-81
Долучайтесь до формування наступних випусків Комунального бюлетеня телефонуйте, або надсилайте запитання на електронну пошту 15-51@src.kiev.ua

Як вижити після підвищення тарифів на
житлово-комунальні послуги?
5 квітня 2014 року
Кабінетом Міністрів України
була прийнята постанова № 83
«Про посилення соціального
захисту населення в умовах
підвищення цін і тарифів на
комунальні послуг», яка набирає чинності з липня
місяця 2014 року та затверджений Порядок
призначення і надання населенню компенсації
додаткових витрат на оплату комунальних послуг в
умовах підвищення цін і тарифів на послуги.
Цей Порядок визначає механізм призначення і
надання населенню компенсації додаткових витрат на
оплату послуг газопостачання, централізованого
опалення та централізованого постачання гарячої
води (далі – комунальні послуги) в умовах підвищення
цін і тарифів на зазначені послуги.
Компенсація призначається, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї за попередні шість
місяців не перевищував величини прожиткового
мінімуму для сім'ї (до складу сім'ї включаються особи,
які зареєстровані у житловому приміщенні).
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 16.01.2012 № 719VІІ в редакції Закону № 1165-в VІІ від 27.03.2014
встановлено прожитковий мінімум для кожного члена
сім'ї відповідно до його належності до основних
соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років
– 1032 грн;
дітей віком від 6 до 18 років
– 1286 грн;
працездатних осіб
– 1218 грн;
осіб, які втратили працездатність – 949 грн.
Розмір компенсації – це різниця між розміром
плати за комунальні послуги у межах норм
споживання (з урахуванням пільг та субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг), після підвищення цін і тарифів на
комунальні послуги та розміром відповідного
платежу, який сім'я сплачувала до зміни цін і тарифів
на послуги.
Для отримання компенсації особа, яка
зареєстрована у житловому приміщенні (будинку),
звертається до органу соціального захисту населення
за місцем реєстрації з відповідною заявою та
пред'являє паспорт.
В заяві зазначаються відомості про всіх
зареєстрованих у житловому приміщенні, а саме:
- прізвище, ім'я по батькові;
- число, місяць, рік народження;

- серія, номер паспорта, або свідоцтва про народження;
- реєстраційний номер облікової картки платника
податків;
- види отриманого доходу за попередні шість місяців;
- згоду на обробку персональних даних;
- зазначається перелік комунальних послуг, якими
користується сім'я, із зазначенням реквізитів
підприємств, що надають послуги.
До заяви додаються:
- довідка про склад зареєстрованих у житловому
приміщенні (будинку) осіб;
- довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у
житловому приміщенні (будинку) за формою,
затвердженою Наказом Міністерства праці та
соціальної політики від 27 серпня 2004 року № 192
(крім довідок про розмір пенсії та соціальної
допомоги).
У разі коли будь-хто з працездатних членів сім'ї
надає інформацію про відсутність доходів за будьякий місяць протягом періоду, за який визначається
сукупний дохід, до розрахунку приймається дохід
такого члена сім'ї на рівні прожиткового мінімуму для
працездатних осіб.
Розрахунок компенсації здійснюється управлінням праці та соціального захисту населення і
щомісячно перераховують її підприємствам, що
надають комунальні послуги та зараховуються на
особові рахунки заявника.
У разі коли надання компенсації припинено у
зв'язку з тим, що заявник не оплатив спожиті
комунальні послуги, він набуває право на отримання
компенсації з місяця, що настає за місяцем подання
документів, що підтверджують погашення заборгованості, яка виникла за період отримання компенсації.
Сума компенсації, перерахованої надміру
внаслідок свідомого подання заявником документів з
недостовірними відомостями повертається ним на
вимогу органу соціального захисту населення. У
випадку коли заявник добровільно не повернув
надміру перераховану йому суму компенсації,
питання про її стягнення органи соціального захисту
населення вирішують у судовому порядку.
Для проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи і надання консультацій з питань
призначення компенсації забезпечено роботу
телефонної «гарячої лінії» за номером 238-00-51 - в
відділі субсидій управління праці та соціального
захисту населення за адресою: пр-т. Перемоги 15.

Шановні власники квартир!
Дізнатись про те, як об’єднатись для з управління спільним майном Вашого
будинку Ви можете за телефоном: 332-40-60
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