
 

Обґрунтування необхідності встановлення 

 нових тарифів на теплову енергію, тарифів на послугу з постачання 

теплової енергії для всіх категорій споживачів та на послугу з 

постачання гарячої води для населення (без використання ІТП)   

     

КП «Харківські теплові мережі» є ліцензіатом Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг (далі - НКРЕКП).  

Згідно «Порядку формування тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування, постачання», затвердженого Постановою 

НКРЕКП №1174 від 25.06.2019р (далі – Порядок №1174), «Порядку 

формування тарифів на послугу з постачання теплової енергії», 

затвердженого Постановою НКРЕКП №416 від 18.02.2020р (далі – Порядок 

№416), «Порядку формування тарифів на послугу з постачання гарячої 

води», затвердженого Постановою НКРЕКП №767 від 08.04.2020р (далі – 

Порядок №767) передбачено, що для встановлення тарифів на теплову 

енергію, тарифів на послугу з постачання теплової енергії, тарифів на 

послугу з постачання гарячої води для населення (без використання ІТП),  

ліцензіат подає до НКРЕКП заяву та розрахунки тарифів за встановленими 

формами.   

КП «Харківські теплові мережі»  виконало розрахунки нових тарифів 

на теплову енергію, тарифів на послугу з постачання теплової енергії для 

всіх категорій споживачів та на послугу з постачання гарячої води для 

населення (без використання ІТП) відповідно до вимог вищезазначених 

Порядків та  «Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування, постачання», затвердженої Постановою 

НКРЕКП №528 від 31.03.2016р. (зі змінами), «Процедури встановлення 

тарифів на послугу з постачання теплової енергії», затвердженої 

Постановою НКРЕКП №417 від  18.02.2020р., «Процедури встановлення 

тарифів на послугу з постачання гарячої води», затвердженої Постановою 

НКРЕКП №768 від  08.04.2020р. 

Діючі з 01.01.2019р. тарифи на виробництво, транспортування та 

постачання теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ, 

релігійних організацій та інших споживачів були встановлені Постановами 

НКРЕКП №1734 від 10.12.2018р. «Про встановлення тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб населення 

КП «Харківські теплові мережі»», №1735 від 10.12.2018р. «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»» і №1776 від 

10.12.2018р., та були визначені шляхом коригування окремих статей витрат 

за розрахунковими матеріалами підприємства 2012-2018рр.  

 На необхідність встановлення нових тарифів на теплову енергію,  

тарифів на послугу з постачання теплової енергії для всіх категорій 

споживачів та на послугу з постачання гарячої води для населення (без 

використання ІТП) вплинули наступні чинники: 



1) зменшення обсягів виробництва, транспортування та постачання 

теплової енергії; 

2) зменшення тарифів на постачання та транспортування природного 

газу та включення до вартості природного газу тарифу на його розподіл; 

3) зниження тарифів на теплову енергію власної ТЕЦ-3 та тарифів на 

покупну теплоенергію від ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5»; 

4)  збільшення вартості електроенергії;  

5) збільшення витрат на оплату праці в зв’язку з зростанням 

прожиткового мінімуму та прийняттям змін до Галузевої угоди на 2017-

2021рр.;   

6) збільшення вартості послуг з централізованого водопостачання та 

водовідведення; 

7) збільшення витрат на амортизацію та ремонти;   

8) врахування в структурі тарифів на теплову енергію коштів на 

повернення основної суми запозичень та відсотків по кредитам 

міжнародних фінансових установ;  

9) включення до складу тарифів на теплову енергію обігових коштів у 

розмірі 2% (без урахування витрат на покриття втрат та коригування витрат 

відповідно до вимог Порядку №1174); 

10) збільшення інших витрат (зміна ставок податків, витрат на 

матеріали, тощо) у зв’язку з інфляційними процесами. 

 

Розрахункові тарифи на теплову енергію 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 

зменшення  

тарифу, 

% 

діючі тарифи, 

встановлені 

постановами НКРЕКП 

№1734 та №1735 від 

10.12.2018р.  

 

розрахункові 

тарифи  

 

Населення 

 

1268,40 

 

1100,00 

 

-13,3 % 

 

Бюджетні установи 

 

1365,28 

 

1100,00 

 

-19,4 % 

 

Релігійні установи 

 

1295,64 

 

1100,00 

 

-15,1 % 

 

Інші споживачі 

 

1302,14 

 

1100,00 

 

- 15,5 % 

  

 

Розрахункові тарифи на послугу з постачання теплової енергії для 

всіх категорій споживачів та на послугу з постачання гарячої води для 

населення (без використання ІТП),  наведено в Таблиці 2. 



          Таблиця 2 

 
 

Тарифи на послугу з постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів 

та на послугу з постачання гарячої води для населення (без використання ІТП) *   

                                                                                                                                                                              

(з ПДВ) 

 

 

 

 

Категорії 

споживачів 

 

тариф на послугу з 

постачання теплової 

енергії грн./Гкал  

тариф на послугу з 

постачання гарячої води,  

за 1 м3 

 

розрахункові тарифи  

 

Населення 

 

1320,00 

 

                80,00 

 

Бюджетні установи 

 

1320,00 

 

 

Релігійні установи 

 

1320,00 

 

Інші споживачі 

 

1320,00 

 

* Статтею 21 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» визначено, що ціною 

послуги з постачання теплової енергії є тариф на теплову енергію для споживача, який 

визначається як сума тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової 

енергії. 

 


