
                                                                  Обґрунтування  

щодо необхідності зміни з 1 травня  2019 року тарифів на відпуск 

електричної енергії та виробництво теплової енергії по філії «ТЕЦ-3», 

які є складовою тарифів на теплову енергію для потреб населення, 

бюджетних установ, релігійних організацій та інших 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 для всіх груп споживачів 

КП «ХТМ». 

Тарифи, що діють з 01.01.2019 року по філії «ТЕЦ-3» на відпуск 

електричної енергії та на виробництво теплової енергії для потреб населення, 

бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів були 

встановлені Постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1700  від 

10.12.2018 р.  : 

• тариф на електричну енергію  – 161,38 коп/кВт*год (без ПДВ); 

Тарифи на теплову енергію: 
 

• для населення  – 943,21 грн. за 1 Гкал (без ПДВ); 

• для релігійних организацій  – 956,05 грн. за 1 Гкал (без ПДВ); 

• для бюджетних установ  – 958,43 грн. за 1 Гкал (без ПДВ); 

• для інших споживачів  – 958,37 грн. за 1 Гкал (без ПДВ). 

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, філією «ТЕЦ-3» КП «Харківські теплові мережі» були відкориговані 

тарифи . 

 Обсяг виробництва теплової енергії для філії «ТЕЦ-3»  

КП «ХТМ», передбачений в діючих тарифах на 2019 рік, становить 



1 200,0 тис. Гкал, витрати на її виробництво  - 1 129 989,2  тис.грн., 

собівартість (середня) 1 Гкал теплової енергії становить 941,66 грн./Гкал. 

Обсяг виробництва електричної енергії для філії «ТЕЦ-3» КП «ХТМ» на 

2019 рік становить 104 млн.кВт*год, відпуск електричної енергії з шин 

(корисний відпуск) – 62 млн.кВт*год. Планові витрати на відпуск 

електричної енергії – 106 469,4 тис.грн., собівартість 1 кВт*год – 

161,38 коп./кВт*год. 

Основними причинами корегування  тарифів, що діють з 01.01.2019 року  

на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії є: 

• збільшення з 1 травня  2019 року вартості постачання природного газу 

для  всіх  груп споживачів на 15,22 % (Постанова КМУ №867 від 

19.10.2018р); 

• урахування в скоригованих тарифах витрат на покриття втрат, які 

виникли у зв’язку із зміною вартості постачання природного газу з 

01.11.2018р. та термінів введення тарифів на теплову енергію з 

01.01.2019р. – 31 010,5 тис.грн. ( у т.ч.  по населенню –  

45 603,9 тис.грн., релігійним установам – 199 тис.грн., бюджетним 

організаціям  –  (-) 8 442,7 тис. грн., іншім споживачам  –  

 (-) 6 349,7 тис. грн.); 

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

зарплати на 9,4%, відповідно до зміни рівня прожиткового мінімуму з 

01.01.2019р. - 1921 грн/міс. до 2102 грн/міс. з 01.12.2019р. та згідно 

Галузевої  угоди між Міністерством енергетики та вугільної 

промисловості України  і Профспілкою  працівників енергетики та 

електротехнічної промисловості України; 

• збільшення вартості покупної електричної енергії; 

• збільшення по статті «плата за землю» (на 76,9%) та статті «збір за 

забруднення навколишнього середовища»  (в 4,4 рази); 

• збільшення витрат по статті «Внески на регулювання» на 5% 

до  розміру 950,0 тис. грн., які були розраховані, виходячи із 

встановленої Постановою НКРЕКП №526 від 21.06.2018р. «Про 

визначення планової ставки внеску на регулювання на 2019 рік» річної 

ставки внеску на регулювання у розмірі 0,064%. 

Основним відом палива на відпуск електричної енергії та виробництво 

теплової енергії на «ТЕЦ-3» є природний газ.  В структурі собівартості 

електричної та теплової енергії вартість природного газу складає  91,0%  або 

1 322 840,1 тис.грн. 

 

 



 Проектні (скориговані) тарифи на відпуск електричної енергії та на 

виробництво теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ, 

релігійних організацій та інших споживачів по філії «ТЕЦ-3» КП «ХТМ» 

 з 1 травня 2019 року : 

Таблиця № 1 

 

Тариф на електричну енергію, 

коп./кВт*год без ПДВ 

Відсоток 

збільшення 

тарифу 

на електричну 

енергію 

Діючий з 

01.01.2019р. 
розрахунковий 

Електрична 

енергія з 

01.05.2019р. 

161,38 211,69 31,17% 

Електрична 

енергія з 

01.07.2019р. 

186,05 216,14 16,17% 

 

 

 

Таблиця № 2 

Категорії 

споживачів 

Тарифи на теплову енергію, 

грн./Гкал без ПДВ Відсоток 

збільшення тарифу 

на теплову енергію Діючий з 

01.01.2019р. 
розрахунковий 

Населення 943,21 1151,51 22,08% 

Релігійні 

організації 
956,05 1282,47 34,14 % 

Бюджетні 

установи 
958,43 1062,31 10,84 % 

Інші споживачі 958,37 1051,40 9,71 % 
 

 

 

 

 

Розрахунок проектних (скоригованих) тарифів на відпуск електричної 

енергії та на виробництво теплової енергії для потреб населення, бюджетних 

установ, релігійних організацій та інших споживачів на 2019 рік наведено в 

Додатку 2. 


