
 Про встановлення коригованих тарифів на теплову енергію та послуги з 

постачання теплової енергії 

 

 

До виконавчого комітету Бердичівської міської ради від комунального 

підприємства «Бердичівтеплоенерго» 29.06.2021 надійшла заява та додані до неї 

матеріали для встановлення коригованих тарифів на теплову енергію та послуги 

з постачання теплової енергії. 

Додаткові розрахунки і матеріали підприємство надавало 06.09.2021, 

24.09.2021, 30.09.2021. 

Всі матеріали були опрацьовані робочою групою з перевірки розрахунків 

тарифів, утвореною розпорядженням міського голови від 12.07.2021 №125. На 

відкритому засіданні Комісії були обговорені питання щодо поданих розрахунків 

економічно обґрунтованих витрат. 

Після розгляду матеріалів та внесення змін до розрахунків тарифу був 

розроблений відповідний проект рішення, який відповідно Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» був оприлюднений на офіційному посталі міста 

- 01.10.2021. 

Повідомлення про намір змінити тарифи було оприлюднене відповідно до 

вимог чинного законодавства. (14.06.2021 та 01.10.2021 на сайті підприємства, в 

друкованому засобі масової інформації «РІО-Бердичів» та 06.08.2021 та 

01.10.2021 на сайті Бердичівської міської ради). 

 

Діючі тарифи на сьогодні є економічно не обґрунтовані. 

Протягом планового періоду відбулися зміни в ряді нормативно-правових 

актів, що призвели до зміни цін на енергоносії та зміни у мінімальних гарантіях 

у оплаті праці.  

Проект рішення передбачає коригування тарифу за трьома 

складовими: 

1. Вартість газу 

2. Вартість електроенергії 

3. Підвищення заробітної плати 

 

1.  Газ: За договором № 8301-НГТ-10 від 05.08.2021 ТОВ «Газопостачальна 

компанія «Нафтогаз ТРЕЙДИНГ» зобов’язується постачати підприємству 

природний газ у 2021-2024 рр. 

Договором передбачено формування ціни окремо для фіксованого обсягу 

(обсяг І) – фіксована ціна на весь опалювальний період на рівні 6 183,33 грн. без 

ПДВ, що використовуватиметься для виробництва теплової енергії на 

потреби населення та для обсягу відповідно до договору (обсяг ІІ) – динамічна 

ціна, що встановлюється на кожний місяць опалювального сезону окремо і 

залежить від котирувань ціни газу на міжнародних ринках та 

використовуватиметься на потреби  інших споживачів.  

Ціна для обсягу ІІ згідно додаткової угоди на жовтень 2021 року становить 

20 641,50 грн. без ПДВ. 

Крім того, відповідно до умов договору послуги з транспортування газу 

підприємство оплачуватиме з застосуванням коефіцієнту, що застосовується при 

замовлені потужності на добу наперед у розмірі 1,10 умовних одиниць. 



Таким чином, тариф на транспортування з затвердженого розміру 124,16 

грн. без ПДВ зростає до 136,58 грн. без ПДВ. 

Відповідно до постанови НКРЕКП від 30.12.2020 № 2769 «Про 

встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ 

«ЖИТОМИРГАЗ», змінено розмір тарифу на послуги розподілу природного 

газу, який із 01 січня 2021 року становить 1 680,00 грн. без ПДВ за 1 тис.м.куб, 

що у порівнянні з закладеним у діючі тарифи 990,00 грн. без ПДВ за 1 тис.м.куб. 

на 69,7% більше. 

Врахування нових тарифів на постачання, транспортування та розподіл 

природного газу призвело до загального збільшення витрат на паливо у 

структурі собівартості тарифів на теплову енергію  з 59 143,29 тис. грн. до 

150 148,29 тис. грн. (тобто на 153,9%) 

 

2. Електроенергія: Значного зростання з моменту подачі 

підприємством заяви з скоригованими розрахунками зазнали і ціни електричну 

енергію. Так, ціна на ринку електроенергії «доба на перед» зросла у серпні 

2021р. приблизно на 50% у порівнянні з липнем 2021р. і продовжує показувати 

тенденцію до зростання, що у поєднанні з звичайним сезонним подорожчанням, 

в свою чергу, призвело і до збільшення її для підприємства. Так, відповідно до 

рахунка на вересень 2021 року постачальника ТОВ «Енерджі 365» ціна 1 

кВт./год. електроенергії становить 2,6014 грн. за 1 кВт без ПДВ та перевищує 

закладену у планові розрахунки  - 1,93799  за 1 кВт без ПДВ тобто ще на 34% 

більше. 

Відповідно до постанови НКРЕКП від 09.12.2020 року № 2366 «Про 

встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ 

«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» із застосуванням стимулюючого регулювання», 

змінено розмір тарифу на послуги розподілу електричної енергії, який із 01 січня 

2021 року становить 118,801 коп. без ПДВ за 1 кВт./год , що у порівнянні з 

закладеним у діючі тарифи  90,380 коп. без ПДВ за 1 кВт./год на 31,4% більше. 

Врахування нових тарифів на постачання та транспортування природного 

газу призвело до додаткового загального збільшення планових витрат на 

технологічну електроенергію у структурі собівартості скоригованих тарифів на 

теплову енергію  з 13 153,907 тис. грн. до 18 954, 558 тис. грн. (тобто на 44,1%). 

 

3. Оплата праці: Відповідно до п. 22 Порядку планування витрат на 

оплату праці для включення до тарифів здійснюється в установленому порядку 

із забезпеченням мінімальної заробітної плати та інших гарантій з оплати 

праці, передбачених законодавством, з урахуванням положень генеральної, 

галузевої (міжгалузевої), територіальної угод, якщо ліцензіат перебуває у сфері 

дії сторін таких угод, та колективного договору ліцензіата. 

Відповідно до ЗУ «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15 

грудня 2020 року № 1082-IX відбулася зміна мінімальної заробітної плати, 

прожиткового мінімуму у наступних розмірах: 

прожитковий мінімум працездатних осіб: з 1 липня - 2379 гривень, з 1 

грудня - 2481 гривня; 

мінімальна заробітна плата: з 1 січня - 6000 гривень, з 1 грудня - 6500 

гривень. 



Відповідно до змін, внесених  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 2017-2021 

роки» зі змінами від 19.02.2018р.,04.12.2018р., 29.07.19р. та зареєстрованих 

Мінекономіки 11.05.2021 за №10, визначення розміру тарифної ставки 

робітника І розряду з 01.06.2021р. має здійснюватися виходячи з 180% 

прожиткового мінімуму встановленого для працездатних осіб. 

Таким чином, враховуючи середньозважений розмір прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб на плановий період  (2379 х 2 + 2481 х 10) / 12 = 

2464 грн., розрахункова мінімальна тарифна ставка працівника 1-го розряду на 

плановий період становить 7362,43 грн,  що у порівнянні з закладеною у діючі 

тарифи  5949,44 грн. на  23,8% більше. 

Врахування нової розрахункової мінімальної тарифної ставки працівника 1-

го розряду у структурі собівартості тарифів на теплову енергію призвело до 

загального збільшення витрат   на оплату праці з 20 815,484 тис. грн. до 

25 825,797тис.грн. (тобто на 24%). 

Зміна витрат на оплату праці призвела до зміни і витрат на оплату 

єдиного соціального внеску з 4579,407 тис. грн. до 5681,675 тис. грн. 

Відповідно до п. 39 Порядку до окремих прямих витрат, що включаються 

лише до тарифів на транспортування теплової енергії, належать витрати на 

покриття втрат теплової енергії в теплових мережах (у тому числі 

понаднормативних втрат). 

Сума витрат на покриття втрат теплової енергії в теплових мережах (у тому 

числі понаднормативних втрат), визначається виходячи з розрахованої згідно з 

Порядком вартості виробництва теплової енергії, що транспортується. 

Зміна вищезазначених витрат на паливно-енергетичні ресурси, оплату 

праці та на оплату єдиного соціального внеску призвело до зростання прямих 

витрат, зростання та перерозподілу адміністративних та загальновиробничих 

витрат і як результат зміни тарифу на виробництво теплової енергії з 945,60 

грн. за 1 Гкал. Без ПДВ до 1560,45 для потреб населення та до 3557,83грн. за 1 

Гкал. Без ПДВ для потреб бюджетних установ та організацій та інших 

споживачів.  

Це в свою чергу призвело до збільшення загального обсягу витрат на 

покриття втрат теплової енергії в теплових мережах з 10 321,67 тис. грн. до 

21 440,95тис. грн. (тобто на 107%) 

Загальне збільшення планової собівартості виробництва, транспортування, 

постачання теплової енергії, а відтак і послуг з постачання теплової енергії 

склало 113589,16 тис.грн. та призвело но наступної зміни складових тарифу на 

теплову енергію та послуг з постачання теплової енергії, а саме виробництва, 

постачання, транспортування теплової енергії: 

 

1. Для потреб населення 

№ Показник 

Розмір, 

затверджений 

рішенням 

№252 від 

Плановий 

розмір 

 



08.10.2020р. 

1 

Тариф на виробництво теплової енергії, грн. за 1 

Гкал без ПДВ 
945,60 1560,45 +65,0% 

2 

Тариф на транспортування теплової енергії , грн. за 

1 Гкал без ПДВ 
179,68 264,88 47,4% 

3 

Тариф на  постачання  теплової енергії, грн. за 1 

Гкал без ПДВ 
5,94 7,13 20% 

4 Тариф на теплову енергію, грн. за 1 Гкал без ПДВ 1131,22 1832,46 +62,0% 

5 ПДВ, грн. 226,24 366,49 +62,0% 

6 

Тариф на послугу з постачання теплової енергії, 

грн. за 1 Гкал з ПДВ 
1357,46 2198,95 +62,0% 

 

У зв’язку з особливостями застосування положень ЗУ «Про житлово-

комунальні послуги» від 9 листопада 2017 року № 2189-VIII для І групи 

споживачів – населення  в опалювальному сезоні 2020-2021 рр. застосовувався 

тариф на послугу з централізованого опалення у розмірі 1693,53 грн. з ПДВ. 

Таким чином зростання тарифу для І групи споживачів – населення  фактично 

становитиме 29,8%. 
 

2. Для потреб бюджетних установ та організацій та інших споживачів 

№ Показник 

Розмір, 

затверджений 

рішенням 

№252 від 

08.10.2020р. 

Плановий 

розмір 

 

1 

Тариф на виробництво теплової енергії, грн. за 1 Гкал 

без ПДВ 
945,60 3557,83 +276,3% 

2 

Тариф на транспортування теплової енергії , грн. за 1 

Гкал без ПДВ 
179,68 510,57 +184,2% 

3 

Тариф на  постачання  теплової енергії, грн. за 1 Гкал 

без ПДВ 
5,94 7,13 +20,0% 

4 Тариф на теплову енергію, грн. за 1 Гкал без ПДВ 1131,22 4075,53 +260,3% 

5 ПДВ, грн. 226,24 815,11 +260,3% 

6 

Тариф на послугу з постачання теплової енергії, 

грн. за 1 Гкал з ПДВ 
1357,46 4890,64 +260,3% 

 

 

Але, з моменту розміщення проекту рішення на офіційному сайті 

відбулися зміни у ПОРЯДКУ та цінах на основні енергоносії, в т.ч. і як наслідок 

підписання 30.09.2021 Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання 

проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та гарячої води в 

опалювальному періоді 2021/2022 рр. підприємство провело нові розрахунки 

скоригованих тарифів на виробництво, постачання, транспортування теплової 

енергії та на послуги з постачання теплової енергії. 

Так, в розрахунках зафіксовані наступні ціни на природний газ за умовами 

договору №8301-НГТ-10 від 05.08.2021р. з додатками з ТОВ «Газопостачальна 

компанія «Нафтогаз ТРЕЙДИНГ»: 

Для І групи споживачів (населення) – 6183,33 грн. за 1000 м3  без ПДВ. 

Для ІІ групи споживачів (установи і організації, що фінансуються з 

бюджету) – 13658,42 грн. за 1000 м3  без ПДВ. 

Для ІІ групи споживачів (інші споживачі) – 20641,50 грн. за 1000 м3  без 

ПДВ. 



Відповідно до ст. 20  ЗУ «Про теплопостачання» тарифи на теплову енергію 

повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на 

виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. 

 

Підсумовуючи вищезазначене, з метою забезпечення ефективності 

діяльності підприємства, зменшення навантаження на міський бюджет в 

частині компенсації різниці між затвердженими тарифами та собівартістю 

теплової енергії, просимо при розгляді питання встановлення скоригованих 

тарифів взяти до уваги вищезазначену інформацію, внести відповідні зміни до 

проекту рішення та встановити скориговані тарифи на наступному рівні: 

- тарифи на теплову енергію для потреб населення на рівні – 1832,46 грн. за 

1 Гкал без ПДВ, з такими складовими: 

 Тариф на виробництво теплової енергії – 1560,24 грн. за 1 Гкал без ПДВ  

 Тариф на транспортування теплової енергії – 265,07 грн. за 1 Гкал без ПДВ  

 Тариф на постачання теплової енергії –7,15 грн. за 1 Гкал без ПДВ 

 

- тарифи на теплову енергію для потреб установ та організацій, що 

фінансуються з бюджету на рівні – 2992,17 грн. за 1 Гкал без ПДВ, з такими 

складовими: 

 Тариф на виробництво теплової енергії – 2592,92 грн. за 1 Гкал без ПДВ  

 Тариф на транспортування теплової енергії – 392,10 грн. за 1 Гкал без ПДВ  

 Тариф на постачання теплової енергії –7,15 грн. за 1 Гкал без ПДВ 

 

- тарифи на теплову енергію для потреб інших споживачів  на рівні – 

4075,53 грн. за 1 Гкал без ПДВ, з такими складовими: 

 Тариф на виробництво теплової енергії – 3557,62 грн. за 1 Гкал без ПДВ  

 Тариф на транспортування теплової енергії – 510,76 грн. за 1 Гкал без ПДВ  

 Тариф на постачання теплової енергії –7,15 грн. за 1 Гкал без ПДВ 

 

- тарифи на послугу з постачання теплової енергії для: 

-  населення на рівні – 2198,95 грн. за 1 Гкал з ПДВ. 

-  установ та організацій, що фінансуються з бюджету на рівні – 3590,60 грн. 

за 1 Гкал з ПДВ. 

інших споживачів на рівні – 4890,64 грн. за 1 Гкал з ПДВ. 

 

Також слід зазначити, що положеннями Меморандуму про взаєморозуміння 

щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та 

гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 рр. визначено Недопущення 

застосування до кінцевих споживачів комунальних послуг (населення) 

тарифів на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої 

води, встановлених уповноваженими органами, розмір яких перевищуватиме 

розмір тарифів на вказані комунальні послуги, що застосовувалися до 

відповідних споживачів в кінці опалювального періоду 2020/21 рр. 

Таким чином, пунктом 4 проекту рішення встановлюється дане 

обмеження. Тобто, в опалювальному періоді 2021/2022 рр. для населення буде 

діяти тариф на рівні минулого опалювального періоду, а саме: 1 693,53 грн. за 1 

Гкал з ПДВ.  


