
 

Інформація 

про обґрунтування зміни тарифів на виробництво електричної та 

теплової енергії  філії «ТЕЦ-3» КП «Харківські теплові мережі» 

 
КП "Харківські теплові мережі" має ліцензії:  

- на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з 

використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії серія АГ №500402 

від 15.03.2011р. (строк дії ліцензії - з 03.03.2011р. по 02.03.2021р.); 

- на виробництво електричної енергії серія АГ №500278 від 15.03.2011р. 

(строк дії ліцензії - з 03.03.2011р. по 02.03.2021р.). 

Діючі тарифи по філії «ТЕЦ-3» на виробництво електричної енергії та на 

виробництво теплової енергії для потреб населення, релігійних організацій, 

бюджетних установ та інших споживачів були встановлені Постановою 

Національної комісії, що здійснює  державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг №1063 від 18.08.2018 р. (тарифи діють з 01.10.2018р.) та 

становлять :  

          тариф на виробництво електроенергії – 227,10 коп/кВт*год (без ПДВ); 

   тарифи на виробництво  теплової енергії: 

 для населення                     – 780,67 грн. за 1 Гкал (без ПДВ);  

 для релігійних організацій  – 473,34 грн .за 1 Гкал (без ПДВ); 

 для бюджетних установ     – 1 175,08 грн. за 1 Гкал (без ПДВ); 

 для інших споживачів        – 1 175,44 грн.  за 1 Гкал (без ПДВ). 

 

Собівартість виробництва теплової енергії для потреб населення, релігійних 

організацій, бюджетних установ та інших споживачів ТЕЦ-3, як зазначено раніше, 

являється складовою структури тарифів на теплову енергію для кінцевих 

споживачів КП «Харківські теплові мережі» (населення, релігійні організації, 

бюджетні установи та інші споживачі). Її питома вага у структурі діючих тарифів 

на теплову енергію становить 17,8%. У корисному відпуску теплової енергії 

підприємства за діючими тарифами питома вага відпуску теплової енергії від  

ТЕЦ-3 становить 19,9%.  

Пунктом 4.11 «Методики  формування, розрахунку та встановлення тарифів 

на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на 

теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках», 

затвердженої Постановою НКРЕКП від 01.08.2017р. № 991 визначені підстави для 

коригування тарифів на виробництво електричної та теплової енергії. 

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. 

У відповідності до «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,  фахівці  

КП «Харківські теплові мережі» провели коригування тарифів.    

Обсяг виробництва електричної енергії для філії «ТЕЦ-3»                       

КП«ХТМ» на  рік становить 171,0 млн.кВт*год,  відпуск електричної енергії з шин 

(корисний відпуск) – 123,6 млн.кВт*год., власні потреби – 47,4 млн.кВт*год. 

Витрати на відпуск електричної енергії – 230 439,3 тис.грн., собівартість 1 кВт*год 

-  181,051 коп./кВт*год.  

Розрахований обсяг виробництва теплової енергії для філії  

«ТЕЦ-3» КП «ХТМ» на  рік становить 1 200,0 тис. Гкал, витрати на її виробництво 

– 1 138 654,7 тис.грн., собівартість (середня) 1 Гкал теплової енергії  становить 

943,23 грн./Гкал.    

Загальні витрати на виробництво електричної та теплової енергії на рік по 

філії «ТЕЦ-3» КП «ХТМ» складають  1 369 094,0 тис.грн.  

 Загальні витрати (крім витрат на паливо) за видами продукції між 

електричною та тепловою енергією розподіляються пропорційно витратам 

умовного палива за даними технічного відділу, та по філії «ТЕЦ-3» на рік  

складають 83,49 % - на виробництво теплової, та 16,51 % - на виробництво 

електричної енергії.  

Основними причинами перегляду діючих тарифів на виробництво 

електричної та  теплової енергії є:   

- з 1 листопада 2018 року збільшення вартості постачання природного газу 

для населення та релігійних установ; зменшення вартості постачання природного 

газу для бюджетних установ та інших споживачів, затверджених Постановою 

Кабінету Міністрів України №867 від 19 жовтня 2018 року  "Про затвердження 

Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 

функціонування ринку природного газу" на рівні 6235,51 грн. без ПДВ за  

1 тис.м
3 
для всіх категорій споживачів. 

-  включення витрат на покриття втрат за листопад - грудень 2018 року, які 

виникли у зв’язку з тривалою процедурою погодження, оприлюднення, та 

офіційного опублікування Постанов про встановлення тарифів на теплову 

енергію для категорій населення. 

 

Решта витрат залишилися незмінними.  

 

За розрахунками по філії «ТЕЦ-3» КП «ХТМ» проектні тарифи на 

виробництво електричної енергії та на виробництво теплової енергії для потреб 

населення, релігійних організацій, бюджетних установ та інших споживачів 

відповідно становитимуть:  



 

      Таблиця № 1  

 

Категорії споживачів 

Тариф на виробництво теплової 

енергії, 

грн./Гкал без ПДВ 

Відсоток зміни  

тарифу на 

виробництво 

теплової енергії 
діючий розрахунковий 

Населення 780,67 991,78 +27,0% 

Релігійні організації 473,34 954,40 +101,6% 

Бюджетні установи 1 175,08 971,11 -17,4 % 

Інші споживачі 1 175,44 971,11 -17,4 % 

 

    Таблиця № 2 

 

 

Тариф на виробництво  

електричної  енергії, 

коп./кВт*год без ПДВ 

Відсоток зміни  

тарифу на 

виробництво 

електричної 

енергії діючий розрахунковий 

Тариф на виробництво 

електричної енергії 

 

227,10 

 

186,44 

 

-17,9 % 

 

 

У разі зміни тарифів на виробництво електричної енергії та на виробництво 

теплової енергії для потреб населення, релігійних організацій, бюджетних установ 

та інших споживачів ТЕЦ-3 кінцеві тарифи на виробництво, транспортування та 

постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів КП "Харківські теплові 

мережі" та послуги ЦО та послуги ЦПГВ, які були прийняті на засіданні НКРЕКП 

30 жовтня 2018р., зміняться відповідно: 

 

- теплова енергія: 

 для потреб населення –  (+) 5,1%, 

 для релігійних установ – (+) 32,3%,        

 для потреб бюджетних установ –  (-) 2,8%,  

 для інших споживачів –  (-) 2,9%; 

 

 - послуги ЦО та послуги ЦПГВ для населення: 

 централізоване опалення –  (+) 5,1%, 

 централізоване постачання гарячої води –  (+) 5,1%. 

 


