
 

 
Зміна тарифів на послуги  з теплопостачання, які надаються Трипільською 

ТЕС ПАТ «Центренерго»  є виробничою необхідністю 

 
Сьогодні на Трипільській ТЕС діють тарифи, встановлені Постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) № 3247 від 

24.12.2019р., та рішенням виконкому Української міської ради №47 від 19.06.2020р. Через 

провадження карантинних умов тарифи на теплопостачання вступили в дію з 1.10.2020 року і 

відображені в порівняльних таблицях нижче. 

Кінцевий тариф на теплову енергію – це сума тарифів на виробництво теплової енергії, її 

транспортування та постачання.  

Встановлення тарифу на виробництво теплової енергії для Трипільської ТЕС належить до 

повноважень НКРЕКП. Тарифи на транспортування, постачання та кінцевий тариф на теплоенергію з 

2019 року встановлюються органами місцевого самоврядування. 

Постановою НКРЕКП №2834 від 30.12.2020р. встановлено новий тариф на виробництво 

теплової енергії, яка виробляється Трипільською ТЕС на рівні 483,39 грн за 1Гкал без ПДВ.  

Враховуючи новий встановлений тариф на виробництво теплової енергії, збитковий відпуск 

теплоенергії та керуючись прогнозними макропоказниками економічного та соціального розвитку 

України на 2021 рік, Трипільська ТЕС виконала розрахунки нових тарифів на 2021 рік, які затвердила 

УМР. 

Порівняльна таблиця діючих та нових тарифів  

на послуги з постачання  теплової  енергії  та  послуги  з  постачання  гарячої  води  

                                                                               для  населення                                                          з ПДВ 

Показник 
Од. 

виміру 

Діючі  

тарифи  

Нові   

тарифи  

збільшення  

на   %   

Тариф на послугу з постачання теплової енергії, у т.ч.: 

- для абонентів житлових будинків з 

будинковими приладами обліку т/е 
грн./Гкал 645,08 760,18 17,8 

Тариф на послугу з постачання гарячої води, у т.ч. 

 - за умови підключення 

рушникосушильників до системи 

гарячого водопостачання 

грн./м3 48,73 54,01 10,8 

- за умови відсутності 

рушникосушильників 
грн./м3 45,84 50,62 

10,4 

 

 

Порівняльна таблиця діючих та нових тарифів на теплову енергію для  

населення, бюджетних установ, інших споживачів                             з ПДВ 

Показник 
Од. 

виміру 

Діючі  

тарифи 

Нові   

тарифи 

Збільшення, 

% 

Тариф на теплову енергію, у т.ч.: грн/Гкал 645,08 760,18 17,8 

1.Тариф на виробництво теплової енергії грн/Гкал 532,67 580,07 8,9 

2.Тариф на транспортування теплової 

енергії 
грн/Гкал 108,33 171,98 58,7 

3.Тариф на постачання теплової енергії грн/Гкал 4,08 8,13 99,3 

 

Тариф включає витрати на заробітну плату виходячи з прогнозної середньомісячної заробітної 

плати на 2021 рік на одного штатного працівника, зайнятого на транспортуванні та постачанні теплової 

енергії, яка склала відповідно 13407,77 грн та 13327,67 грн.  

       Передбачено роботи на ремонт обладнання, що задіяне при транспортуванні теплоенергії на 2021 

рік - ремонт тепломережі, ремонт обладнання групової бойлерної №1-3; ремонт обладнання насосних 



станцій житлових будинків Дніпровський 25, 22 та 17. Сума витрат на ремонт основних засобів 

задіяних у транспортуванні теплової енергії згідно з кошторисами на 2021 рік становить 1009 тис.грн.  

           Прогнозна вартість промивки бойлерів  складає 291 тис. грн, так як вона проводиться 1 раз на 2 

роки, то в структурі тарифу на транспортування теплової енергії на 2021 рік враховано витрати в 

розмірі 50% від загальної суми.  

         Включено до тарифів також інші витрати - матеріали, інструменти для техобслуговування 

тепломереж, товарно – матеріальні цінності для забезпечення вимог охорони праці (мило, спецодяг, 

молоко, медогляд) канцтовари, запчастини для оргтехніки, послуги зв’язку, податки на землю та 

нерухомість.   

Загальний тариф збільшився на 17,8% за рахунок збільшення тарифу на виробництво теплової 

енергії на 8,9%, та тарифів на транспортування теплової енергії та на постачання теплової енергії 

виросли відповідно на 58,7% та 99,3% через ріст прожиткового мінімуму, ріст цін на матеріали, 

запчастини, послуги, ріст податків. 

При формуванні тарифів, відповідно до «Положення про облікову політику ПАТ «Центренерго», 

розподіл витрат між видами продукції з основної діяльності (виробництво електроенергії та теплової 

енергії) здійснюється щомісячно пропорційно до витрат умовного палива, які склалися за місяць. 

Витрати на транспортування та постачання теплової енергії визначаються окремо і додаються до 

витрат на виробництво для формування загальної собівартості теплової енергії. 

В структурі тарифу закладено прибуток на рівні 2,4% (в тому числі 2,44% - на виробництво, 2% - 

на транспортування і 2% на постачання згідно з законодавством). 

 
Доведений тариф на виробництво теплової енергії, на рівні 483,39 грн за 1Гкал без ПДВ нище 

собівартості, так як при затвердженні тарифів НКРЕКП зменшила витрати на заробітну плату на 40% 

проти передбачених колдоговором, а витрати на ремонти на 80%. Тариф на виробництво складає 76% 

від загального тарифу, і тільки на 84% покриє понесені витрати. 

 

Порівняльна таблиця діючих тарифів на теплову енергію та собівартості витрат   

Показник 
Од. 

виміру 

Діючі 

тарифи 

 

Фактичні  

витрати 

за 2020 р. 

 Нові 

тарифи   

 

тариф до 

витрат % 

 

Тариф на теплову енергію, у т.ч.: грн/Гкал  без ПДВ 

грн/Гкал  з ПДВ 

537,57 

645,08 

821,39 

 

633,48 

760.18 

77 

1.Тариф на виробництво теплової 

енергії 
грн/Гкал  без ПДВ 

грн/Гкал  з ПДВ 

443,89 

532,67 

576.83 

 

483,39 

580.07 

84 

2.Тариф на транспортування 

теплової енергії 
грн/Гкал  без ПДВ 

грн/Гкал   з ПДВ 

90,275 

108,33 

     238,22 

   

143,32 

171.98 

60 

 

3.Тариф на постачання теплової 

енергії 
грн/Гкал   без ПДВ 

грн/Гкал   з ПДВ 

3,4 

4,08 

6.34 

 

     6,77 

     8.13 

     106,8 

4.Корисний відпуск теплової енергії 
Тис.Гкал 

89,200 

 
64,029    81,210 

 

 

В прогнозному тарифі на транспортування теплової енергії закладено втрати теплової енергії в 

мережі на рівні нормативних втрат 16%. За 2019 - 2020 роки фактичні втрати теплової енергії в 

мережах становлять 25%. 

 

Трипільська ТЕС від постачання теплової енергії та надання послуг з постачання 

теплової енергії та гарячої води отримує збитки: 

- За 2018 р. – 31526 тис.грн.  

- За 2019 р. – 23763 тис.грн. 

- За 2020 р. – 16219 тис.грн. 

 
До відома споживачів тарифи на теплоенергію по Київській області:  

-  в місті Бровари 1519 грн.Гкал 

-   в місті Біла Церква 1519 грн.Гкал 
-   в місті Обухів 1991 грн.Гкал 

 

 Інформує: Начальник ПЕВ Трипільської ТЕС Пономаренко С.Д. 


