
 

Обґрунтування 

щодо необхідності зміни  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», в подальшому враховується при 

розрахунках тарифів на теплову енергію споживачів КП «ХТМ». 

Коригування тарифів на виробництво теплової енергії по філії «ТЕЦ-3» 

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 01.01.2021 тарифи по філії «ТЕЦ-3» на виробництво теплової енергії для 

населення, бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів були 

визначені підприємством та встановлені Постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2754  від 

24.12.2020: 

Тарифи на теплову  енергію: 

• для населення                         –  1030,82 грн. за 1 Гкал (без ПДВ); 

• для релігійних організацій    –  1031,68 грн. за 1 Гкал (без ПДВ); 

• для бюджетних установ         –  1031,67 грн. за 1 Гкал (без ПДВ); 

• для інших споживачів            –  1031,64 грн. за 1 Гкал (без ПДВ). 

Основною причиною  перегляду   діючих тарифів на виробництво теплової енергії 

по філії  «ТЕЦ-3» є зміна вартості постачання природного газу. 

 В діючих тарифах ціна природного газу (постачання та транспортування) для усіх 

груп споживачів врахована у розмірі 6 227,26 грн/тис.м
3
. У розрахунок прийнята вартість 

природного газу (постачання та транспортування) згідно до договору» № 7315-НТГ-32 від 

01.06.2021 постачання природного газу ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз 

Трейдинг у розмірі 6319,91 грн/тис.м
3 

для населення (без ПДВ) та 9795,84 грн/тис.м
3
 для 

усіх інших категорій споживачів(без ПДВ). 

  На підставі вищевикладеного розрахункові (скориговані) тарифи на 

виробництво теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ, релігійних 

організацій та інших споживачів по філії «ТЕЦ-3» КП "Харківські теплові мережі" 

складуть: 

Таблиця 1 

Тарифи на теплову енергію, 

грн./Гкал без ПДВ 
Категорії споживачів 

діючі з 01.01.2021 розрахункові 

Зміна тарифу 

на теплову енергію,% 

Населення 1030,82 1030,82 - 

Релігійні організації 1031,68 1520,33 +47,4 % 

Бюджетні установи 1031,67 1520,31 +47,4 % 

Інші споживачі 1031,64 1520,25 +47,4 % 

 

У разі визначення остаточної вартості  постачання природного газу (зміни витрат) 

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

НКРЕКП № 991 від 01.08.2017. 



 

 

 

 


