
 

 

Обґрунтування необхідності коригування 

 тарифів на теплову енергію для всіх категорій споживачів 

     

 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»» та №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»», та становлять 

за 1 Гкал (без ПДВ):  

• для потреб населення – 1268,40 грн.;  

• для потреб бюджетних установ – 1365,28 грн.; 

• для потреб релігійних організацій – 1295,64 грн.; 

• для потреб інших споживачів – 1302,14 грн. 

Пунктом 4 Постанови НКРЕКП №528 від 31.03.2016р. «Про 

затвердження Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування, постачання» передбачено, що зміна тарифів, 

може проводитись у разі зміни протягом строку дії тарифів величини окремих 

витрат, пов’язаних із провадженням ліцензованої діяльності, з причин, які не 

залежать від ліцензіата, зокрема, збільшення або зменшення податків і зборів, 

мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, 

втрат підприємств, що виникають протягом періоду розгляду розрахунків 

тарифів, встановлення та їх оприлюднення, підвищення або зниження цін і 

тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, зміна обсягу 

фінансових витрат, складової планованого прибутку. У разі таких змін може 

проводитися перерахування тарифів шляхом коригування лише тих складових 

частин структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення 

або зменшення, якщо це призводить до зміни тарифів більше ніж на 2 % від 

установленого рівня.  

Згідно вищезазначеного, КП «Харківські теплові мережі» виконало 

коригування тарифів на теплову енергію для потреб населення, бюджетних 

установ, релігійних організацій та інших споживачів. Розрахункові тарифи 

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 

збільшення  

тарифу на теплову 

енергію, 

% 

діючі тарифи, 

встановлені 

постановами НКРЕКП 

№1734 та №1735 від 

10.12.2018р.  

 

розрахункові 

тарифи з 

01.05.2019р.  



 

Населення 

 

1268,40 

 

1547,98 

 

22,0 % 

 

Бюджетні установи 

 

1365,28 

 

1483,62 

 

8,7 % 

 

Релігійні установи 

 

1295,64 

 

1729,44 

 

33,5 % 

 

Інші споживачі 

 

1302,14 

 

1414,62 

 

8,6 % 

  

  Основні причини, які вплинули на зміну розміру тарифів на теплову 

енергію для потреб населення, бюджетних установ, релігійних організацій та 

інших споживачів: 

1).  Зміна з 1 травня 2019 року  вартості постачання  природного газу 

згідно Постанови КМУ №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» з 6 235,51 грн. до 7 184,80 (без ПДВ) 

за 1 куб.м для всіх категорій споживачів (зростання вартості постачання  

природного газу на 15,22%);  

2). Збільшення на 25,17% вартості вугілля для власних котелень в 

тарифах на теплову енергію для потреб населення з 4 833,33 грн./т  до 6050,00 

грн./т (без ПДВ); 

3). Збільшення вартості теплової енергії власної ТЕЦ-3 (для потреб  

населення – на 22,08%, для бюджетних  установ – на 10,84%, релігійних 

організацій – на 34,14%, для інших споживачів - на 9,71%) та вартості покупної 

теплоенергії від ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5» (для потреб населення – на 22,7%, 

для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів - 

на 12,2%); 

4) Збільшення витрат на електроенергію на 9,1% у зв’язку із зростанням 

тарифів на електроенергію; 

5). Збільшення витрат на оплату праці  в тарифах на теплову енергію для 

всіх категорій споживачів на 23,04%.   

В діючих тарифах на виробництво, транспортування та постачання 

теплової енергії для всіх категорій споживачів витрати на оплату праці 

розраховані виходячи з розміру середньої заробітної плати 7942 грн., яка була 

визначена виходячи з середньорічного прожиткового мінімуму, встановленого 

для працездатної особи, у розмірі 1887,67 грн. та коефіцієнту співвідношення 

мінімальної тарифної ставки робітника І розряду (місячної тарифної ставки) до 

прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, на рівні не 

менш 140% та застосований коефіцієнт співвідношення мінімальної тарифної 

ставки робітника І розряду, зайнятого в експлуатації та обслуговуванні 

обладнання котелень, теплових пунктів, теплових мереж (місячної тарифної 

ставки) до мінімальної тарифної ставки робітника І розряду на рівні 1,66 згідно 

«Змін та доповнень до «Галузевої угоди між Міністерством регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 

Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація 



роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом 

профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої 

промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017–2018 

роки» від 29.01.2018р.  (1887,67 грн  * 1,4  * 1,66). 

Відповідно до Закону України «Про  Державний бюджет України на 2019 

рік» прийнято розміри прожиткового мінімуму, встановленого для 

працездатних осіб, з 01.05.2019р. – 1921 грн., з 01.07.2019р. – 2007 грн., з 

01.12.2019р. – 2102 грн. Таким чином, для розрахунку приймається 

середньорічний прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб, у 

розмірі 2032,25 грн., визначений за період з 01 травня 2019 року по 01 травня 

2020 року, а також застосовується коефіцієнт співвідношення мінімальної 

тарифної ставки робітника І розряду (місячної тарифної ставки) до 

прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, на рівні не 

менше 160% та коефіцієнт співвідношення мінімальної тарифної ставки 

робітника І розряду, зайнятого в експлуатації та обслуговуванні обладнання 

котелень, теплових пунктів, теплових мереж (місячної тарифної ставки) до 

мінімальної тарифної ставки робітника І розряду на рівні 1,66 згідно «Змін та 

доповнень до «Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням  

організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-

комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки 

працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, 

побутового обслуговування населення України на 2017–2018 роки» від 

04.12.2018р. 

Враховуючи вищезазначені зміни, сума витрат на оплату праці за 

розрахунками підприємства зросте на 23,04%: 

1887,67 грн  * 1,4  * 1,66 = 4386,95 грн. 

2032,25 грн  * 1,6  * 1,66 = 5397,66 грн. 

5397,66 грн. :  4386,95 грн. = 1,2304 

Розрахунковий розмір середньої заробітної плати в тарифі на теплову 

енергію для всіх категорій населення складає: 

7942 грн. * 1,2304 = 9772 грн.  

 

6) Збільшення вартості послуг централізованого водопостачання КП 

«Харківводоканал» для технологічних потреб КП «Харківські теплові мережі» 

порівняно з закладеною у діючих тарифах на теплову енергію для всіх 

категорій споживачів - на 19,6% до 10,01 грн./м3 без ПДВ, на підставі 

схваленого проекту Постанови НКРЕКП, виходячи з розміру тарифу на послугу 

централізованого водопостачання 8,37 грн./м3 без ПДВ, затвердженого 

Постановою НКРЕКП №348 від 22.03.2018р. та збільшення вартості 

водовідведення на 18,9%, виходячи з розміру тарифу на послугу 

централізованого водовідведення 4,39 грн./м3 до 5,22 грн./м3 без ПДВ на 

підставі схваленого проекту Постанови НКРЕКП.  

Крім того, відповідно до укладених договорів з ВАТ "Харківський 

тракторний завод ім.Орджонікідзе" вартість постачання холодної води із 

власної свердловини збільшилась на 12,6%, вартість транспортування води – на 

33,9%. 

Вартість транспортування холодної води по території НВП «Хартрон-

плант» збільшилась на 47,0%.  



Відповідно до Постанови НКРЕКП № 828 від 18.12.2014р. тариф на 

централізоване водопостачання для ДП "Українська залізниця" збільшився на 

12,5 %.  

Відповідно до Рішення LXIV сесії VI скликання Солоницівської 

селищної ради  № 60 від 28.05.2015 р. тариф на послуги з централізованого 

постачання холодної води для ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури 

території» (зараз - КП "Обласний інформаційно-технічний центр") зріс на 

52,3%.  

Згідно з укладеним договором з ТОВ «Константа-2012» вартість холодної 

води зросла на 39,7 %. 

Також, відповідно до укладеного договору з ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5»  

№61011402 від 14.01.2019р. підвищена на 36,2% вартість води на технологічні 

потреби КП «Харківські теплові мережі»  для підживлення мереж з 6,35 

грн./м3 до 8,65 грн./м3 (без ПДВ). 

7) Збільшення витрат на екологічний податок в 17,65 разів у зв’язку з 

значним зростанням ставок податків на викиди в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (в 3,7–90,9 

разів) порівняно з закладеними в діючих тарифах;   

8) Включення до структури тарифів витрат на покриття втрат, які 

виникають за період розгляду розрахунків тарифів, їх встановлення та 

оприлюднення відповідно до вимог розділу ХХ «Порядку формування тарифів 

на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з 

централізованого опалення і постачання гарячої води», затвердженого 

Постановою НКРЕКП №377 від 24.03.2016р. За попередніми розрахунками 

підприємства сума витрат на покриття цих втрат за період листопад-грудень 

2018 року за категоріями споживачів складе:  

«населення»: 273 317,44 тис.грн.,  

«бюджетні установи»: – 30 909,43 тис.грн.,   

«інші споживачі»: - 17 033,75 тис.грн.,  

«релігійні організації»: 278,26 тис.грн.  

         9) Збільшення витрат по статті «Внески на регулювання» на 19,9% до  

розміру 4802,54 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%. 

 

          Решта витрат залишилися незмінними.  

 
 

Обґрунтування необхідності коригування тарифів на  послуги з 

централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води  

 

Діючі з 01 січня 2019 року тарифи на послуги з централізованого 

опалення та постачання гарячої води були встановлені Постановою НКРЕКП 

№1776 від 10.12.2018р. «Про встановлення тарифів на послуги з 

централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що 

надаються населенню КП «Харківські теплові мережі», яке є виконавцем цих 

послуг», та відповідно становлять (з ПДВ):  

❖ централізоване опалення: 



▪ для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними 

приладами обліку теплової енергії – 1539,50 грн./Гкал; 

▪ для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних 

приладів обліку теплової енергії – 39,38 грн. за 1 кв. м за місяць 

протягом надання послуги з централізованого опалення; 

❖ централізоване постачання гарячої води : 

▪ за умови підключення рушникосушильників до систем 

централізованого постачання гарячої води – 93,22 грн. за 1 куб.м; 

▪ за відсутності рушникосушильників – 86,32 грн. за 1 куб. м. 

 

Основні причини, які вплинули на зміну розміру тарифів на послуги з 

централізованого опалення та централізованого постачання  гарячої води:  

І). Збільшення вартості виробництва, транспортування та постачання 

теплової енергії для потреб населення на 22,0 %, розрахункова величина якої 

складає 1547,98 за 1 Гкал (без ПДВ) та яка визначена шляхом коригування 

тарифу на теплову енергію для потреб населення, встановленого Постановою 

НКРЕКП №1734 від 10.12.2018р.; 

ІІ.) Збільшення витрат на оплату праці на 23,04% у зв’язку з зростанням 

середньої заробітної плати з 7282,20  грн., закладеної в діючих тарифах на 

послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої 

води, до 8960 грн. відповідно до зміни рівня середньорічного прожиткового 

мінімуму, встановленого для працездатної особи, згідно чинному 

законодавству.  

Відповідно до Закону України «Про  Державний бюджет України на 2019 

рік» прийнято розміри прожиткового мінімуму, встановленого для 

працездатних осіб, з 01.05.2019р. – 1921 грн., з 01.07.2019р. – 2007 грн., з 

01.12.2019р. – 2102 грн. Таким чином, для розрахунку приймається 

середньорічний прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб, у 

розмірі 2032,25 грн., визначений за період з 01 травня 2019 року по 01 травня 

2020 року, а також застосовується коефіцієнт співвідношення мінімальної 

тарифної ставки робітника І розряду (місячної тарифної ставки) до 

прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на рівні не 

менше 160% та коефіцієнт співвідношення мінімальної тарифної ставки 

робітника І розряду, зайнятого в експлуатації та обслуговуванні обладнання 

котелень, теплових пунктів, теплових мереж (місячної тарифної ставки) до 

мінімальної тарифної ставки робітника І розряду на рівні 1,66 згідно «Змін та 

доповнень до «Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням  

організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-

комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки 

працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, 

побутового обслуговування населення України на 2017–2018 роки» від 

04.12.2018р. 

Враховуючи вищезазначені зміни, сума витрат на оплату праці за 

розрахунками підприємства зросте на 23,04%: 

1887,67 грн  * 1,4  * 1,66 = 4386,95 грн. 

2032,25 грн  * 1,6  * 1,66 = 5397,65 грн. 

5397,65 грн. :  4386,95 грн. = 1,2304 



Розрахунковий розмір середньої заробітної плати в тарифах на послуги 

централізованого опалення та централізованого гарячого водопостачання 

населенню складає: 

7282,20  грн. * 1,2304 = 8960 грн.  

ІІІ). На підставі схваленого проекту Постанови НКРЕКП тариф на 

централізоване водопостачання КП «Харківводоканал» підвищений на 19,6 % 

(зростання вартості холодної води на потреби гарячого водопостачання) до 

розміру 10,01 грн./м3 без ПДВ, порівняно з закладеним у діючих тарифах на 

послуги з постачання гарячої води – 8,37 грн./м3 без ПДВ, який встановлений 

Постановою НКРЕКП №348 від 22.03.2018р.  

Решта витрат залишилися незмінними. 

 

Відповідно до вимог п.4 Постанови  НКРЕКП №529 від 31.03.2016р. 

«Про затвердження Процедури встановлення тарифів на послуги з 

централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води» КП 

«Харківські теплові мережі» виконало коригування тарифів на послуги з 

централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для 

населення. За розрахунками підприємства тарифи на послуги з 

централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для 

населення складуть: 

Таблиця 2 
 

Динаміка зміни  тарифів на послуги з централізованого опалення  

та централізованого постачання  гарячої води  
 

Найменування 

Діючі тарифи, 

встановлені 

постановою 

НКРЕКП №1776 

від 10.12.2018р 

 (з ПДВ) 

Розрахункові 

тарифи, з 

01.05.2019р. 

(з ПДВ) 

Зміна 

тарифів, 

% 

Тарифи на послуги з централізованого опалення, що надаються населенню                    

КП «Харківські теплові мережі»: 

 - для абонентів житлових будинків  

з будинковими та квартирними приладами 

обліку теплової енергії, грн/Гкал  1539,50 1876,91 21,9 % 

 - для абонентів житлових будинків  

без будинкових та квартирних приладів 

обліку теплової енергії за 1 кв. м за місяць 

протягом надання послуги з централізованого 

опалення 39,38 48,01 21,9 % 

Тарифи на послуги з централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню  

КП «Харківські теплові мережі»: 

- за умови підключення рушникосушильників 

до систем централізованого постачання гарячої 

води, грн. за 1 куб. м. 93,22 113,39 21,6 % 

- за відсутності рушникосушильників,  

грн. за 1 куб. м.  86,32 104,98 21,6 % 
 

* Довідково: в тарифах на послуги централізованого гарячого водопостачання врахована вартість 

холодної води за середнім тарифом по постачальникам холодної води – 10,032 грн. та 11,988 грн. 

за 1 куб. м.(з ПДВ) (з урахуванням зростання вартості холодної води по КП «Харківводоканал» та 

іншим постачальникам) .  


