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Обґрунтування  
щодо необхідності встановлення тарифу на послугу з постачання 

теплової енергії  для всіх категорій споживачів по Первомайському 

комунальному підприємству “Тепломережі” 

 

Діючі тарифи на виробництво, транспортування  та постачання 

теплової енергії для потреб населення, бюджетних організацій, та інших 

споживачів були встановлені рішенням виконавчим комітетом 

Первомайської міської ради  Харківської області 16 лютого 2019 року за №16 

«Про встановлення тарифів, шляхом коригування,  на теплову енергію для 

всіх категорій споживачів та на послугу з централізованого опалення, що 

надається населенню, Первомайському КП «Тепломережі», і складають за 1 

Гкал (з ПДВ): 

 для потреб населення (з послугою) -  1695,72 грн. 

 для потреб бюджетних організацій – 1647,90 грн.  

 для потреб інших споживачів – 1647,90 грн. 

 

На виконання чинного законодавства Первомайське комунальне 

підприємство «Тепломережі» провело розрахунок послуги з постачання 

теплової енергії для всіх категорій споживачів відповідно до Закону України  

«Про житлово-комунальні послуги» від 09.11/2017р. №2189-VIII,  Постанови 

Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. №869 «Про затвердження 

Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і 

постачання гарячої води»,  Наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018р. 

№239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого 

самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні 

послуги, поданих для їх встановлення»  

 

  

Загальні положення. 

Свою діяльність підприємство здійснює на підставі Статуту. 

Метою підприємства є забезпечення надійного та якісного 

теплопостачання житлового фонду, будівель та споруд соціально-

культурного, виробничого та іншого призначення м. Первомайський.  

ПКП “Тепломережі” належить до комунальної власності міста 

Первомайський та підпорядковується Первомайській міській раді. 

Підприємство є ліцензіатом з виробництва теплової енергії, з 

транспортування теплової енергії тепловими мережами, з постачання 

теплової енергії, а також є виконавцем послуг з централізованого опалення. 

 Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на теплову енергію, 

послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води на рівні, 



2 

 

який покриває всі витрати у собівартості цих товарів та послуг є вимогою 

чинного законодавства України (Законів України «Про ціни та 

ціноутворення», «Про теплопостачання», «Про державне регулювання у 

сфері комунальних послуг»).  

Тарифи формуються окремо для кожного виду діяльності з 

урахуванням наступних категорій споживачів: населення, бюджетні 

установи, інші споживачі. 

Основними факторами впливу на зміну тарифів в динаміці є наступне: 

 встановлення ринкової ціни постачання природного газу;  

 в результаті чого здешевлення ціни поставки природного газу протягом 

відповідного періоду на 35,1% (НАК Нафтогаз);  

 збільшення ціни транспортування та розподілу природного газу на 

72,6% (ТОВ «Оператор газотранспортної системи» АТ «Харківгаз»); 

 встановлення ринкової ціни постачання електричної енергії,  в 

результаті зменшення на  12,7%; 

 зростання мінімальної заробітної плати/прожиткового мінімуму з 

01.01.2019 – 1921 грн., а з 01.12.2020 – 2270 грн.,  (зростання на 18%) який 

лежить в основі розрахунку фонду заробітної плати, що включається до 

тарифів на теплову енергію; 

 включення до складу тарифів на теплову енергію розрахункового 

прибутку у розмірі 2% від повної планової собівартості  

 збільшення інших витрат (зміна ставок податків, витрат на матеріали, 

тощо) у зв’язку з інфляційними процесами. 

 

Аналіз результатів за 2019 рік 

Структура фактичної собівартості тарифу за підсумками 2019 року 

 

 
 

Газ  природний 

75,2% 

Вода і стоки 
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0,7% 

Послуги банку 

0,1% 
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виробничі витрати 

1,2% 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5007-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5007-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2633-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2479-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2479-17
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Фактична собівартість виробництва, транспортування та постачання 

теплової енергії для потреб бюджетних організацій за підсумками роботи в 

2019 році склала 1568,97 грн. за 1 Гкал (з ПДВ), при середньозваженому 

тарифі у 1647,90 грн. за 1 Гкал (з ПДВ). Загальний прибуток підприємства за 

2019 рік склав 4 403 тис. грн. Проте за рахунок того що відсоток оплати за 

комунальну послугу за 2019 рік склав 94,9% підприємство недоотримало 

5 102 тис. грн. 

 

Розрахункові тарифи наведені в Таблиці №1. 

Таблиця №1 

Динаміка  

змін тарифів на теплову енергію для всіх категорій споживачів. 

Категорія споживачів 

Діючий тариф, 

грн/Гкал 

(з ПДВ) 

Проект тарифу, 

грн/Гкал 

(з ПДВ) 

Відхилення,% 

Теплова енергія для 

населення (з послугою) 1695,72 1392,90 -17,9 

Теплова енергія для 

бюджетних установ 1647,90 1392,90 -15,5 

Теплова енергія для інших 

споживачів 1647,90 1392,90 -15,5 

 

 

 

 

Основні причини, які вплинули на зміну тарифів на теплову енергію: 

 

І. Теплова енергія, її виробництво, транспортування, постачання. 

 

1. Зміна ціни на паливо (природний газ). 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 

року №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» (зі змінами та доповненнями) ціна на поставку природний газ 

формується згідно ринкових відносин, а згідно Постанови КМУ №869 від 

01.06.2011 (зі змінами та доповненнями) ціна природного газу визначається 

як середня ціни природного газу, що склалася у ліцензіата протягом 

опалювального періоду, що передує планованому періоду. 

Так розрахункова середня ціна постачання природного газу для ПКП 

«Тепломережі» склала 4048,49 грн. (без ПДВ) за 1000 м
3
 природного газу, 

при врахованій в тарифі 6235,51 грн. (без ПДВ) за 1000 м
3
 природного газу. 

Зменшення ціни поставки природного газу склало 35,1%. 
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Проте відповідно до постанови НКРЕКП від 24.12.2019 №3013 з 01 

січня 2020 року установлено тарифи на послуги транспортування природного 

газу на регуляторний період 2020 – 2024 роки, що складає 124,16 грн. (без 

ПДВ) за 1000 м
3
 природного газу, в діючому тарифі не передбачено. 

Також постановою НКРЕКП від 24.06.2020 №1182 тариф на послуги 

розподілу природного газу встановлені у розмірі 1130 грн. (без ПДВ) за 1000 

м
3
 природного газу при врахованій ціні  в тарифі 721,1  без ПДВ) за 1000 м

3
 

природного газу. Загальне підвищення ціни транспортування та розподілу 

природного газу склало 72,6%. 

Повна ціна природного газу яка врахована в розрахунковому тарифі 

складає 5314,25 грн. (без ПДВ) проти 6968,21грн. (без ПДВ) в діючому 

тарифі, зменшення на 23,7% 

 

2. Збільшення витрат на оплату праці і соціальні заходи. 

Збільшення затрат на оплату праці – на 8%.  В діючих тарифах фонд 

оплати праці розрахований від мінімального прожиткового мінімуму в 

розмірі 1808,2 грн/місяць  

Законом України від 14.11.2019 року № 294-IX «Про Державний 

бюджет України на 2020рік» встановлено: прожитковий мінімум для 

працездатних осіб в розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня 2020 року - 

2102 гривень, з 1 липня - 2197 гривні, з 1 грудня - 2270 гривні; мінімальну 

заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня – 4723 гривні; у погодинному 

розмірі - 28,31 гривня. З врахуванням вищевикладеного, в розрахунковому 

тарифі закладено середньозважений прожитковий мінімум для працездатної 

особи – 2155,58 грн. Зростання середньозваженого прожиткового мінімуму за 

рік на 19,2%. 

Загальне збільшення фонду оплати праці склало – 8% в порівнянні з 

базовим періодом. 

Також відповідно збільшується відрахування на соціальні заходи, 

зростано склало – 8% для всіх категорій споживачів. 

 

3. Зміна ціни на електроенергію. 

Відповідно до Постанови КМУ №869 від 01.06.2011 (зі змінами та 

доповненнями) ціна на електричну енергію визначається як середня ціна 

електричної енергії, що склалася у ліцензіата за шість календарних місяців, 

що передують місяцю подання розрахунків тарифів на планований період. 

Середня ціна електричної енергії визначається як середнє 

арифметичне значення, розраховане виходячи із ціни електричної енергії, що 

діяла у кожному з шести календарних місяців, що передують місяцю подання 

розрахунків тарифів на планований період. 

Так розрахункова ціна постачання електричної енергії для ПКП 

«Тепломережі» склала 1,4691 грн. (без ПДВ) за кВт/год проти 2,1376 грн. 

(без ПДВ) за кВт/год в діючому тарифі. Зменшення на 31,3%. 
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Проте згідно Постанови НКРЕКП від 11.07.2020р. №1349 тариф на 

послугу з розподілу електричної енергії для 2 класу напруги встановлений на 

рівні 0,60907  грн. (без ПДВ) за кВт/год, в діючому тарифі не передбачено. 

 Загальне зменшення витрат на електричну енергію склало – 12,7%. 

 

 

3. Інші прямі витрати (матеріали на ремонт).  

Витрати на ремонт в запропонованому тарифі враховані на рівні 

фактичних минулорічних показників.   

 

4. Амортизація.  

 

Сума амортизації збільшена на 1,89 % за рахунок прийняття на баланс 

внутрішньо квартальних мереж зовнішнього теплопостачання ФОК «Ангар». 

При встановленні тарифів враховано балансову вартість основних засобів 

станом на 01.01.2020 року. Ця стаття витрат є цільовим джерелом для 

реалізації інвестиційної програми. 

 

5.   Інші витрати. 

З яких: витрати на податки та збори. Витрати актуалізовано згідно з 

вимогами податкової нормативної бази та рівня ставок:  

 - плата за забруднення навколишнього середовища, 

 - податок на землю; 

Також, враховано витрати на повірку приладів обліку, витрати на 

охорону праці. 

 

 

 

 

Директор ПКП “Тепломережі”                                         Черняк М.С.  


