
 

 

Обґрунтування необхідності коригування 

 тарифів на теплову енергію для всіх категорій споживачів 

     

 Діючі тарифи на виробництво, транспортування та постачання теплової 

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

споживачів були встановлені Постановами НКРЕКП №1944 від 07.11.2016р. «Про 

встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 

постачання для потреб населення КП «Харківські теплові мережі»» та №1368 від 

30.04.2015 р. «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання для потреб бюджетних установ, релігійних 

організацій та інших споживачів (крім населення) КП «Харківські теплові 

мережі»» в редакції Постанови НКРЕКП №1529 від 28.12.2017 р., та становлять за 

1 Гкал (без ПДВ):  

• для потреб населення – 1020,69 грн. (діє з 1 грудня 2016р.); 

• для потреб бюджетних установ – 1325,86 грн. (діє з 5 січня 2018р.); 

• для потреб релігійних організацій – 676,06 грн. (діє з 5 січня 2018р.); 

• для потреб інших споживачів – 1449,71 грн. (діє з 5 січня 2018р.). 

Постановами НКРЕКП №238 та 239 від 27.02.2018р. діючи тарифи були 

відкориговані та встановлені, але до теперішнього часу ці тарифи не вступили в 

дію з причини відсутності публікації в офіційному виданні (газеті «Урядовий 

кур’єр»). 

Розмір затверджених тарифів становить (без ПДВ): 

• для потреб населення – 1020,69 грн. (без збільшення собівартості); 

• для потреб бюджетних установ – 1369,96 грн.; 

• для потреб релігійних організацій – 676,06 грн. (без збільшення 

собівартості); 

• для потреб інших споживачів – 1457,11 грн. 

30 жовтня 2018р. на засіданні НКРЕКП  встановленні тарифи на теплову 

енергію для потреб населення, бюджетних установ, релігійних організацій та 

інших споживачів та на послуги з централізованого опалення та гарячого 

водопостачання для населення КП «Харківські теплові мережі», за підсумками 

схвалених на відкритому обговоренні, яке проводилося НКРЕКП 22 жовтня 

2018р., проектів Постанов (тарифи визначені шляхом коригування). 

Розмір  цих тарифів становить (без ПДВ): 

• для потреб населення – 1075,07 грн.; 

• для потреб бюджетних установ – 1595,60 грн.; 

• для потреб релігійних організацій – 717,08 грн.; 

• для потреб інших споживачів – 1532,31 грн. 

Пунктом 4 Постанови НКРЕКП №528 від 31.03.2016р. «Про затвердження 

Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання» передбачено, що зміна тарифів, може проводитись 

у разі зміни протягом строку дії тарифів величини окремих витрат, пов’язаних із 

провадженням ліцензованої діяльності, з причин, які не залежать від ліцензіата, 

зокрема, збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної 

плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, втрат підприємств, що 

виникають протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх 

оприлюднення, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та 



інші матеріальні ресурси, зміна обсягу фінансових витрат, складової планованого 

прибутку. У разі таких змін може проводитися перерахування тарифів шляхом 

коригування лише тих складових частин структури тарифів, за якими відбулися 

цінові зміни в бік збільшення або зменшення, якщо це призводить до зміни 

тарифів більше ніж на 2 % від установленого рівня.  

       Відповідно до Постанови КМУ №867 «Про затвердження Положення про 

покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для 

забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку 

природного газу» від 19 жовтня 2018р. прийнято механізм визначення вартості 

поставки природного газу з урахуванням загальносуспільних інтересів всіх 

категорій споживачів, який призвів до вирівнювання вартості поставки 

природного газу з 1 листопада 2018р.до рівня 6235,51 грн. без ПДВ за 1куб. м. для 

всіх категорій споживачів. 

Згідно вищезазначеного, КП «Харківські теплові мережі» виконало 

коригування тарифів на теплову енергію для потреб населення, бюджетних 

установ, релігійних організацій та інших споживачів. Розрахункові тарифи 

наведено в Таблиці 1. 

          Таблиця 1 
Динаміка зміни  тарифів на теплову енергію для всіх категорій споживачів  

 

 

 

 

Категорії 

споживачів 

 

Тариф на теплову енергію, 

грн./Гкал без ПДВ 

 
Відсоток 

збільшення  

тарифу на теплову 

енергію, 

% 

 

тарифи, схвалені 

22.10.2018р., та 

прийняті на засіданні 

НКРЕКП 30.10.2018р.  

 

розрахункові 

тарифи 

 

Населення 

 

1075,07 

 

1352,09 

 

25,8 % 

 

Бюджетні установи 

 

1595,60 

 

1355,96 

 

-15 % 

 

Релігійні установи 

 

717,08 

 

1306,93 

 

82,3 % 

 

Інші споживачі 

 

1532,31 

 

1292,89 

 

-15,6 % 

    

Основні причини, які вплинули на зміну розміру тарифів на теплову 

енергію для потреб населення, бюджетних установ, релігійних організацій та 

інших споживачів: 

1).  Зміна з 1 листопада 2018 року  вартості постачання  газу згідно 

Постанови КМУ №867 від 19 жовтня 2018р. (для потреб населення - збільшення на 

26,17%, для релігійних організацій - в 2,5 рази, а для бюджетних організацій та 

інших споживачів - зменшення на 21%) 

2). Зміна вартості теплової енергії власної ТЕЦ-3 (для потреб населення - 

збільшення на 27,8%, для релігійних організацій – 108,3%, а для бюджетних 

організацій та інших споживачів - зменшення  на 15%) та зміни вартості покупної 



теплоенергії від ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5» (для потреб населення - збільшення  на 

21,9%, для релігійних організацій – 94% , а для бюджетних організацій та інших 

споживачів - зменшення на  18%). 

3) Включення до структури тарифів витрат по категорії «населення» на 

покриття втрат, які виникають за період розгляду розрахунків тарифів, їх 

встановлення та оприлюднення відповідно до вимог розділу ХХ «Порядку 

формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води», 

затвердженого Постановою НКРЕКП №377 від 24.03.2016р. За попередніми 

розрахунками підприємства сума витрат на покриття цих втрат за листопад, 

груднь 2018 року включно складе – 318 130,31 тис.грн.,  

         4) Витрати статті «Внески на регулювання» у проекті Постанови (схвалених 

22.10.2018р.) були передбачені за рахунок зменшення статті «Інші прямі витрати» 

у розмірі 3667,44 тис. грн. При розрахунку прогнозних тарифів витрати по статті 

«Інші прямі витрати» були відновлені у розмірі 3667,44 тис. грн., а витрати по 

статті ««Внески на регулювання» були окремо розраховані, виходячи із 

встановленої Постановою НКРЕКП №617 від 28.04.2017р. річної ставки внеску на 

регулювання у сумі 4 066,8 тис. грн. 

5) Решта витрат залишилися незмінними.  

 
 

Обґрунтування необхідності коригування тарифів на  послуги з 

централізованого опалення та гарячого водопостачання  

 

Діючі на цей час тарифи на послуги з централізованого опалення та 

постачання гарячої води були встановлені Постановою НКРЕКП №1171 від 

31.03.2015р. «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення 

та  постачання гарячої води, що надаються  населенню суб’єктами 

господарювання, які є виконавцями цих послуг» в редакції Постанови НКРЕКП  

№1536 від 28.12.2017р., та відповідно становлять (з ПДВ):  

❖ централізоване опалення: 

▪ для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними 

приладами обліку теплової енергії – 1238,88 грн./Гкал; 

▪ для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних 

приладів обліку теплової енергії – 31,69 грн. за 1 кв. м за місяць 

протягом надання послуги з централізованого опалення; 

❖ централізоване постачання гарячої води (з урахуванням вартості 

холодної води): 

▪ за умови підключення рушникосушильників до систем 

централізованого постачання гарячої води – 73,29 грн. за 1 куб.м; 

▪ за відсутності рушникосушильників – 67,74 грн. за 1 куб. м. 

30 жовтня 2018р. на засіданні НКРЕКП встановленні тарифи на послуги з 

централізованого опалення та гарячого водопостачання для населення КП 

«Харківські теплові мережі», визначені шляхом коригування діючих тарифів за 

підсумками схвалених на відкритому обговоренні, яке проводилося НКРЕКП 22 

жовтня 2018р. проектів Постанов. 

Розмір  цих тарифів становить: 

❖ централізоване опалення: 



▪ для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними 

приладами обліку теплової енергії – 1307,39 грн./Гкал; 

▪ для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних 

приладів обліку теплової енергії – 33,44 грн. за 1 кв. м за місяць 

протягом надання послуги з централізованого опалення; 

❖ централізоване постачання гарячої води (з урахуванням вартості 

холодної води): 

▪ за умови підключення рушникосушильників до систем 

централізованого постачання гарячої води – 80,71 грн. за 1 куб.м; 

▪ за відсутності рушникосушильників – 74,85 грн. за 1 куб. м. 

Відповідно до вимог п.4 Постанови  НКРЕКП №529 від 31.03.2016р. «Про 

затвердження Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого 

опалення та централізованого постачання гарячої води» КП «Харківські теплові 

мережі» виконало коригування тарифів на послуги з централізованого опалення та 

централізованого постачання гарячої води для населення. За розрахунками 

підприємства тарифи на послуги з централізованого опалення та централізованого 

постачання гарячої води для населення складуть: 

Таблиця 2 
 

Динаміка зміни  тарифів на послуги з централізованого опалення  

та централізованого постачання  гарячої води  
 

Найменування 

тарифи, схвалені 

22.10.2018р., та 

прийняті на 

засіданні НКРЕКП 

30.10.2018р 

 (з ПДВ) 

Розрахункові 

тарифи,  

(з ПДВ) 

Зміна 

тарифів, % 

Тарифи на послуги з централізованого опалення, що надаються населенню                    

КП «Харківські теплові мережі»: 

 - для абонентів житлових будинків  

з будинковими та квартирними приладами 

обліку теплової енергії, грн/Гкал  1307,39 1639,92 25,4 % 

 - для абонентів житлових будинків  

без будинкових та квартирних приладів 

обліку теплової енергії за 1 кв. м за місяць 

протягом надання послуги з централізованого 

опалення 33,44 41,94 25,4 % 

Тарифи на послуги з централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню  

КП «Харківські теплові мережі»: 

- за умови підключення рушникосушильників 

до систем централізованого постачання гарячої 

води, грн. за 1 куб. м. 80,71 99,34 23,1 % 

- за відсутності рушникосушильників,  

грн. за 1 куб. м.  74,85 92,00 22,9 % 
 

* Довідково: в тарифах на послуги централізованого гарячого водопостачання врахована вартість 

холодної води за середнім тарифом по постачальникам холодної води – 10,04 грн. та 10,74 грн. за 

1 куб. м.(з ПДВ) (з урахуванням зростання вартості холодної води по КП «Харківводоканал» з 

1.10.2018р.) .  

 

 



      Основні причини, які вплинули на зміну розміру тарифів на послуги з 

централізованого опалення та централізованого постачання  гарячої води:  

-  Зміна вартості теплової енергії у зв’язку з зростанням ціни природного газу 

згідно Постанови КМУ №867 від 19 жовтня 2018 р., покупної теплової 

енергії, собівартості власної ТЕЦ-3, внесків на регулювання та включення до 

структури тарифів статті «Витрати на покриття втрат», а також зростання 

вартості холодної води для послуг централізованого гарячого 

водопостачання на 7%. 

 

 


