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Пояснювальна записка 

щодо необхідності коригування  тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання теплової енергії , послуги з постачання 

теплової енергії та гарячої води для потреб населення, , бюджетних установ, 

інших споживачів та  релігійних організацій на 2021 рік   

по КП «Броваритепловодоенергія» 

Розділ І. Загальна інформація 

 Комунальне підприємство Броварської міської ради Київської області 

«Броваритепловодоенергія» згідно рішення виконавчого комітету Броварської 

міської ради від 11.01.2011 року за № 08 визнано виконавцем послуг з 

централізованого опалення, централізованого постачання холодної та гарячої води, 

централізованого водовідведення та являється ліцензіатом Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

 

 Ліцензованими видами діяльності підприємства є: 

- централізоване водопостачання та водовідведення; 

- виробництво теплової енергії; 

- транспортування теплової енергії; 

- постачання теплової енергії. 

 

           Розрахунки виконано відповідно до Порядку формування тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 25.06.2019 № 1174 (далі – Порядок) та Процедури  встановлення  

тарифів  на  теплову  енергію,  її виробництво,  транспортування,  постачання,  

затвердженої  постановою  НКРЕКП  від  31 березня 2016 року № 528 (далі – 

Процедура) (із змінами). 

 

Необхідність коригування тарифів обумовлена наступними факторами: 

 

1) Витрати на паливо для виробництва теплової енергії (природний газ) 

  

 

Категорія 

споживачів 

Вартість 

газу врахована в діючому 

тарифі, грн. без. ПДВ за 1 

тис. м. куб 

Вартість 

газу в плановому тарифі, грн. без 

ПДВ за 1 тис. м. куб 

 

Населення 

 

5826,00 – ціна на природний 

газ;  

124,16 – тариф  на послуги 

транспортування природного 

газу; 

810,00 – тариф на послуги 

розподілу природного газу. 

6103,10 – ціна на природний газ 

для виробників теплової енергії 

із ресурсів акціонерного 

товариства «Національна 

акціонерна компанія «Нафтогаз 

України» у грудні 2020 року; 

124,16 – тариф  на послуги 

транспортування природного 

газу; 

1450,00 – тариф на послуги 

розподілу природного газу. 

 

Релігійні 

організації 

 

Бюджетні 

установи 

 

Інші споживачі 
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2) Витрати на електроенергію 

 Відбулася зміна ціни на електроенергію в частині тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії та тарифів на послуги з передачі електричної енергії. 

 Згідно заключених договорів та актів за листопад 2020 року фактична ціна 

активної електроенергії становить – 260 коп./кВт*год. без ПДВ, вартість реактивної 

електроенергії та її генерації – 10,75 коп./кВар без ПДВ. 

 До розрахунку тарифів на плановий період включена вартість реактивної 

електроенергії та її генерації у розмірі 10,75 коп./кВар без ПДВ (фактична ціна за 

листопад 2020 року) та активної електричної енергії - 275,19 коп./кВт*год. без ПДВ, 

а саме: 

електричної енергії в розмірі 199,71 коп./кВт*год (фактична ціна за листопад 2020р.); 

розподіл електроенергії в розмірі 75,48 коп./кВт*год – відповідно до Постанови 

НКРЕКП № 2370 від 09.12.2020. 

 

 Вартість 

врахована в діючому 

тарифі, коп./кВт*год 

Вартість 

в плановому тарифі,  

коп./кВт*год 

% росту 

активна 

електрична 

енергія 

251,68 275,19 +9,34 

реактивна 

електроенергія 

та її генерація 

9,90 10,75 +8,59 

 

3) Витрати на воду та водовідведення 

 Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення встановлені  

Постановою НКРЕКП від  16.12.2020 року  № 2499 та вступають в силу з 1 січня 

2021р. 

 

Показник Вартість 

врахована в 

діючому тарифі, за 

1 м.куб. без ПДВ 

Вартість 

в плановому 

тарифі,  за 1 м.куб. 

без ПДВ 

% росту 

водопостачання 10,87 12,77 +17,48 

водовідведення 10,65 12,07 +13,33 

 

4) Зміна ставки внеску на регулювання до 0,088 відсотка, згідно Постанови 

НКРЕКП № 866 від 22.04.2020 «Про визначення планової ставки внеску на 

регулювання на 2021 рік». 

5) Витрати на поповнення обігових коштів 

 У зв’язку зі збільшенням величини планової собівартості теплової енергії (без 

урахування вартості виробництва теплової енергії на власних 

теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, 
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когенераційних установках, установках з використанням альтернативних джерел 

енергії, покупної теплової енергії, витрат на компенсацію втрат теплової енергії в 

мережах, витрат на покриття втрат та коригування витрат) відбулася зміна величини 

витрат на поповнення обігових коштів (врахованих за рахунок планованого 

прибутку) при незмінному значенні відсотка.  

              

 Планові  тарифи на теплову енергію  становлять: 

 

  

№ 

п/п 

Категорія 

споживачів 

Діючі тарифи на 

теплову енергію, 

без ПДВ, грн./Гкал 

Планові тарифи 

на теплову  

енергію, без ПДВ, 

грн./Гкал 

Процент 

росту 

% 

1

1. 

 

Населення 
1519,66 1745,72 +14,88% 

2. Бюджетні установи 1457,41 1694,17 +16,25% 

4

3. 

 

Інші споживачі 
1492,52 1729,38 +15,87% 

4

4. 

 

Релігійні організації 
1575,42 1810,85 +14,94% 

        
 Планові  тарифи на послугу з постачання теплової енергії 

  

Відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з постачання 

теплової енергії (Постанова НКРЕКП № 416 від 18.02.2020) тариф на послугу з 

постачання теплової енергії дорівнює тарифу на теплову енергію для 

споживачів відповідної категорії , який визначається як сума тарифів на 

виробництво, транспортування та постачання теплової енергії з урахуванням 

податку на додану вартість. 
     

№ 

п/п 

Категорія споживачів Діючі тарифи на 

послугу з постачання 

теплової енергії, 

з ПДВ, грн./Гкал 

Планові тарифи на 

послугу з постачання 

теплової  енергії, 

з ПДВ, грн./Гкал 

Процент росту 

% 

1 Населення 1823,59 2094,86 +14,88% 

2 Бюджетні установи 1748,89 2033,00 +16,25% 

3 Інші споживачі 1791,02 2075,26 +15,87% 

4 Релігійні організації 1890,5 2173,02 +14,94% 
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Планові  тарифи на послугу з постачання гарячої води 

 

 Відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з постачання 

гарячої води для споживачів, які отримують  послугу без використання ІТП 

(Постанова НКРЕКП № 767 від 08.04.2020) даний тариф складається з вартості 

теплової енергії та питної води для надання послуг з постачання гарячої води. 

 
№ 

п/п 

Категорія споживачів Діючі тарифи на 

послугу з постачання 

гарячої води, 

з ПДВ, грн./м³ 

Планові тарифи на 

послугу з постачання 

гарячої води, 

з ПДВ, грн./м³ 

Процент росту 

% 

1 Населення 101,58 117,04 +15,22% 

2 Бюджетні установи 93,07 108,35 +16,42% 

3 Інші споживачі 99,31 115,27 +16,07% 

 

    

    

 

 

 

 

 

Адміністрація «Броваритепловодоенергія» 


