
Обґрунтування 

щодо необхідності зміни з 1 січня 2021 року тарифів на виробництво теплової 

енергії по філії «ТЕЦ-3», які є складовою тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування, постачання, послугу з постачання  теплової 

енергії та послугу з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів  

КП "Харківські теплові мережі"  

Філія «ТЕЦ-3» є безбалансовим структурним підрозділом КП "Харківські 

теплові мережі" (далі КП «ХТМ»), тому тариф на виробництво теплової енергії , 

встановлений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) для філії «ТЕЦ-3» не 

використовуються для розрахунків зі споживачами, а в подальшому враховується у 

структурі тарифів на теплову енергію для всіх категорій споживачів КП «ХТМ». 

Розрахунок тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової 

енергії по філії «ТЕЦ-3» та їх коригування здійснюється на підставі «Методики 

формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та теплову енергію, 

що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та 

когенераційних установках», затвердженою постановою НКРЕКП від 01 серпня 

2017 року № 991. 

Діючи з 17.03.2020 року тарифи по філії «ТЕЦ-3» на відпуск електричної 

енергії та на виробництво теплової енергії для потреб населення, бюджетних 

установ, релігійних організацій та інших споживачів були визначені підприємством 

шляхом коригування певних статей витрат та встановлені Постановою Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг № 666  від 17.03.2020 р.  : 

Тарифи на теплову  енергію склали: 

• для населення                         –  682,62 грн. за 1 Гкал (без ПДВ); 

• для релігійних організацій    –  676,26 грн. за 1 Гкал (без ПДВ); 

• для бюджетних установ         –  677,77 грн. за 1 Гкал (без ПДВ); 

• для інших споживачів            –  676,94 грн. за 1 Гкал (без ПДВ). 

Обсяг виробництва теплової енергії для філії «ТЕЦ-3»  

КП «ХТМ», передбачений в розрахункових тарифах на 2021 рік, становить 

1 170,0 тис. Гкал, витрати на її виробництво  - 749 920,4  тис.грн., собівартість 

(середня) 1 Гкал теплової енергії становить  640,96 грн. 

Основними причинами перегляду  з 01.01.2021р. діючих тарифів на 

виробництво теплової енергії по філії «ТЕЦ-3», є: 

• зменшення  вартості природного газу для всіх категорій споживачів  

- фактична вартість природного газу за серпень 2020р. складає  

3103,32 грн./тис.м
3
 ( постачання природного газу – 2979,16 грн./тис. м

3
, 

транспортування природного газу – 124,16 грн./тис.м
3
), в діючих тарифах вартість 

природного газу складає 4899,18 грн./тис.м
3
.  

• збільшення витрат на оплату праці у зв’язку із зростанням середньої зарплати 

на 18,2%, відповідно до зміни рівня прожиткового мінімуму з 01.01.2019р. - 

1921 грн./міс. до 2270 грн./міс. з 01.12.2020р. відповідно до Державного 

бюджету на 2019-2020р.р. та згідно Галузевої  угоди між Міністерством 



енергетики та вугільної промисловості України  і Профспілкою  працівників 

енергетики та електротехнічної промисловості України; 

• збільшення витрат по статті «енергія зі сторони» в 4,4р.; 

 КП «Харківські теплові мережі» купують електричну енергію за цінами, 

за якими здійснюється постачання електричної енергії постачальником 

«останньої надії»; 

• збільшення витрат по статті «оплата послуг централізованого водопостачання 

та водовідведення»  в 1,4 р. у зв’язку з збільшенням тарифів на централізоване 

водопостачання; 

• збільшення витрат по статті «…витрати на комплексне хімводоочищення»  в 

2,5 р. у зв’язку з збільшенням цін на хімреагенти; 

• зміна витрат по статті «Внески на регулювання», які були розраховані, 

виходячи із встановленої Постановою НКРЕКП № 866 від 22.04.2020р. «Про 

визначення планової ставки внеску на регулювання на 2021 рік» річної ставки 

внеску на регулювання у розмірі 0,088%; 

• зміна вартості інших статей за рахунок зміни цін виробників промислової 

продукції (прогнозний індекс цін складає 108,7, згідно Постанови КМУ №671 

від 29.07.2020р. «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального 

розвитку України на 2021-2023 роки») та інше. 

 На підставі вищевикладеного проектні тарифи на виробництво теплової 

енергії для потреб населення, бюджетних установ, релігійних організацій та інших 

споживачів по філії «ТЕЦ-3» КП "Харківські теплові мережі"  з 01 січня  2021 року 

складуть: 

Таблиця № 1 

Категорії 

споживачів 

Тарифи на теплову енергію, 

грн./Гкал без ПДВ Відсоток зміни тарифу 

на теплову енергію Діючий з 

17.03.2020р. 
розрахунковий 

Населення 682,62 653,78 - 4,22% 

Релігійні 

організації 
676,26 645,05 - 4,62% 

Бюджетні установи 677,77 654,19 - 3,48% 

Інші споживачі 676,94 653,97 - 3,39% 

 У разі визначення остаточної вартості  природного газу (зміни витрат) 

підприємство або НКРЕКП має підстави для зміни тарифів згідно п .4.13 п.п. 1  

Постанови НКРЕКП № 991 від 01.08.2017р.   

 Розрахунок проектних тарифів на відпуск електричної енергії та на 

виробництво теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ, релігійних 

організацій та інших споживачів на 2021 рік наведено в Додатку 2. 


