
Обґрунтування 

щодо необхідності зміни з 1 січня 2020 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 категорій споживачів 

КП «ХТМ». 

Розрахунок тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво 

теплової енергії по філії «ТЕЦ-3» та їх коригування 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 01.01.2019 року тарифи по філії «ТЕЦ-3» на відпуск 

електричної енергії та на виробництво теплової енергії для потреб населення, 

бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів були 

визначені підприємством шляхом коригування певних статей витрат та 

встановлені Постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1700  від 

10.12.2018 р.  : 

Тарифи на теплову  енергію: 

 

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

• для релігійних організацій    –  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). 

 

Тарифи на електричну енергію: 

 

• з 01.01.2019р.  – 161,38 коп./кВт*год. (без ПДВ); 

• з 01.07.2019р.  – 186,05 коп./кВт*год. (без ПДВ). 

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. 

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 – 112 604,4 тис.грн., собівартість 1 кВт*год. – 186,05 коп. 

Основними причинами перегляду  з 01.01.2020р. діючих тарифів на 

відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії по філії  

«ТЕЦ-3», є: 

 зміна вартості природного газу для всіх категорій споживачів 

розрахована за  двома варіантами: 

- з 01.08.2019р. на підставі Постанови КМУ №380 від 08.05.2019р. 

(ціна постачання природного газу) вартість природного газу у 

розмірі 5 079,834 грн./тис. м3 (вар.I); 

- з 01.11.2019р. на підставі прогнозованої вартості природного газу 

згідно пояснювальної записки до фінансового плану НАК 

«Нафтогаз України» (сайт інформагентства «Українські Новини» 

https://ukranews.com/news/650101-tsena-na-gaz-dlya-potrebitelej-na-

usloviyah-pso-po-prognozam-neftegaza-budet-7-185-grn-tys-kub-m) 

у розмірі 7 790,71 грн./тис. м3 (вар.II).   

 

У разі визначення остаточної вартості  природного газу (зміни 

витрат) підприємство або НКРЕКП має підстави для зміни 

тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової 

енергії згідно п .4.13 п.п. 1  Постанови НКРЕКП № 991 від 

01.08.2017р.  

 урахування в розрахункових тарифах витрат на покриття втрат, які 

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

період з 01.11.2018р. по 31.12.2018р. та за період з 01.05.2019р.  

по 31.08.2019р. та термінів введення тарифів на теплову енергію 

у сумі 18 223,0 тис.грн. (у т.ч.  по населенню – (+) 33 154,8 тис.грн., 

релігійним установам – (+) 199,0 тис.грн., бюджетним організаціям –  

(-) 8 725,9 тис. грн., іншім споживачам –  (-) 6 404,9 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. відповідно 

до Державного бюджету на 2019-2020р.р. та згідно Галузевої  угоди 

між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України  і 

Профспілкою  працівників енергетики та електротехнічної 

промисловості України; 

 збільшення витрат по статті «витрати на придбання електричної 

енергії…» в 2,1р.; 

З 01 липня 2019 р., КП «Харківські теплові мережі» купують 

електричну енергію на власні потреби на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньо добовому ринку  та за договором про врегулювання 

небалансів (згідно Закону України «Про ринок електричної енергії»  

від 13.04.2017 року № 2019-VIII, розділ IV); 

 збільшення витрат по статті «вартість покупної води, що 

використовується на технологічні цілі…»  в 2,4 р. у зв’язку з 

https://ukranews.com/news/650101-tsena-na-gaz-dlya-potrebitelej-na-usloviyah-pso-po-prognozam-neftegaza-budet-7-185-grn-tys-kub-m
https://ukranews.com/news/650101-tsena-na-gaz-dlya-potrebitelej-na-usloviyah-pso-po-prognozam-neftegaza-budet-7-185-grn-tys-kub-m


збільшенням тарифів на централізоване водопостачання та цін на 

хімреагенти; 

 зміна ставок податків, зборів та інших обов’язкових платежів, 

передбачених законодавством України (по статті «плата за землю» 

збільшення на 78,3% та по статті «збір за забруднення навколишнього 

середовища»  збільшення в 4,2 рази; 

 зміна витрат по статті «Внески на регулювання», які були розраховані, 

виходячи із встановленої Постановою НКРЕКП № 596 від 22.04.2019р. 

«Про визначення планової ставки внеску на регулювання на 2020 рік» 

річної ставки внеску на регулювання у розмірі 0,06%; 

 зміна вартості інших статей за рахунок зміни цін виробників 

промислової продукції (прогнозний індекс цін складає 108,4, згідно 

Постанови КМУ №555 від 15.05.2019р. «Про схвалення Прогнозу 

економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки») та 

інше. 

 На підставі вищевикладеного проектні 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 

"Харківські теплові мережі"   з 01 січня  2020 року складуть: 

I варіант: Виходячи з фактичної вартості природного газу з 

01.08.2019р.  у розмірі 5 079,834 грн./тис. м3  тарифи складуть:  

Таблиця № 1 

Категорії 

споживачів 

Тарифи на теплову енергію, 

грн./Гкал без ПДВ Відсоток зміни тарифу 

на теплову енергію Діючий з 

01.01.2019р. 
розрахунковий 

Населення 943,21 842,39 - 10,69% 

Релігійні 

організації 
956,05 972,40 + 1,71% 

Бюджетні 

установи 
958,43 749,87 - 21,76% 

Інші споживачі 958,37 738,80 - 22,91% 

 

Таблиця № 2 

 

Тариф на електричну енергію, 

коп./кВт*год. без ПДВ Відсоток зміни тарифу 

на електричну енергію Діючий з 

01.07.2019р. 
розрахунковий 

Електрична 

енергія 
186,05 153,22 - 17,65% 

 



II варіант: На підставі прогнозованої вартості природного газу з 

01.11.2019р. згідно пояснювальної записки до фінансового плану  

НАК «Нафтогаз України» у розмірі 7 790,71 грн./тис. м3   

Таблиця № 1 

Категорії 

споживачів 

Тарифи на теплову енергію, 

грн./Гкал без ПДВ Відсоток зміни тарифу 

на теплову енергію Діючий з 

01.01.2019р. 
розрахунковий 

Населення 943,21 1 213,14 + 28,62% 

Релігійні 

організації 
956,05 1 343,06 + 40,48% 

Бюджетні 

установи 
958,43 1 120,53 + 16,91% 

Інші споживачі 958,37 1 109,46 + 15,77% 

 

Таблиця № 2 

 

Тариф на електричну енергію, 

коп./кВт*год. без ПДВ 
Відсоток зміни 

тарифу 

на електричну 

енергію 
Діючий з 

01.07.2019р. 
розрахунковий 

Електрична 

енергія 
186,05 223,43 + 20,09% 

 

 

 

 У разі визначення остаточної вартості  природного газу (зміни витрат) 

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

1  Постанови НКРЕКП № 991 від 01.08.2017р.  

  

 Розрахунок проектних тарифів на відпуск електричної енергії та на 

виробництво теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ, 

релігійних організацій та інших споживачів на 2020 рік наведено в Додатку 2 

(вар.I та II). 


