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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА 
ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ ТА ПОСЛУГИ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ОПАЛЕННЯ І 

ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ 

У  статті  розглянуто  причини  збитковості  підприємств  централізованого  теплопостачання  і  
фактори,  що  спричиняють  неповне  відшкодування  тарифами  на  теплову  енергію  та  послуги  з  
централізованого  опалення  і  постачання  гарячої  води  витрат  на  їх  виробництво,  зокрема  
несвоєчасність перегляду тарифів, недосконалість порядку їх формування, застосування системи  
одноставкових  тарифів,   тощо.  У  статті  використовуються  матеріали  проекту  “Доступне  
теплопостачання та енергоефективність у житловому секторі міста Алчевська”, фінансованого 
Агентством  США  з  міжнародного  розвитку  (USAID),  у  тому  числі  дані  Комунального  
теплопостачального підприємства “Алчевськтеплокомуненерго” (КТП “АТКЕ”). 

Звітність підприємств централізованого теплопостачання свідчить, що основна їх діяльність, а 
саме  виробництво,  транспортування,  постачання  теплової  енергії  та  надання  послуг  з 
централізованого опалення і постачання гарячої води, має негативні фінансові результати. 

В  першу  чергу,  збитковість  підприємств  централізованого  теплопостачання  є  наслідком 
неповного відшкодування тарифами на теплову енергію та послуги з централізованого опалення і 
постачання  гарячої  води  (далі  –  тарифи),  витрат  на  їх  виробництво  та  реалізацію.  За  даними 
офіційного  сайту  Міністерства  з  питань  житлово-комунального  господарства з  27-ми  міст, 
інформація про тарифи яких наведена станом на 01.06.2009 року,

в  14-ти  містах  –  тарифи  для  населення не  відшкодовують  фактичну  собівартість  послуг 
теплопостачання в межах від 1% (м. Біла Церква) до 60% (м. Севастополь), 

в 4-х містах – тарифи для інших споживачів не відшкодовують фактичну собівартість послуг 
теплопостачання в межах від 2% (м. Житомир) до 62,4% (м. Київ). 

Серед  причин  неповного  відшкодування  тарифами  на  теплову  енергію  та  послуги  з 
централізованого  опалення  і  постачання  гарячої  води  витрат  на  їх  виробництво  є  проблеми,  що 
виникають у підприємств централізованого теплопостачання на етапі формування та встановлення 
тарифів. Зокрема, серед таких можна виділити наступні:

• Несвоєчасний перегляд тарифів, в результаті чого в тарифах не враховуються останні зміни цін 
на ресурси, що використовуються у виробництві та реалізації теплової енергії і послуг.

• Недосконалість  чинного  Порядку  формування  тарифів  на  виробництво,  транспортування, 
постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, 
затвердженого Постановою КМУ № 955 від 10.07.2006 року із змінами і доповненнями (далі – 
Порядок № 955). 

• Необхідність проходження обов‘язкових процедур зі встановлення тарифів, які є розтягнутими 
в часі. 

• Повільність  запровадження  системи двоставкових тарифів  на  теплову енергію та  послуги  з 
централізованого опалення.  

Основними причинами зміни тарифів, як правило, є підвищення цін на основні ресурси, що 
використовуються при виробництві теплової енергії та наданні послуг з централізованого опалення і 
постачання гарячої води. Аналіз структури витрат, що входять до складу тарифів на теплову енергію 
та послуги, свідчить про те, що розмір тарифів найбільшою мірою залежить від цін на енергоресурси 
(паливо, електроенергію, покупну теплову енергію) та рівня мінімальної заробітної плати. 

На  рисунку  нижче  відображена  структура  витрат,  що  були  враховані  КТП  “АТКЕ” при 
формуванні тарифів, запроваджених з початку опалювального сезону 2008-2009 рр. 
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Рисунок. Структура економічно обґрунтованих планових витрат, що були враховані КТП “АТКЕ” при 
формуванні тарифів, затверджених рішенням від 07.10.2008 р.

Як  видно  з  рисунку,  частка  витрат  у  тарифах  КТП  “АТКЕ” становить: на  енергоресурси 
всього - 69%, у тому числі на природний газ – 48%, коксовий газ – 9%, електроенергію – 12%; на 
оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи - 22%; на амортизацію, послуги водопостачання та 
водовідведення, сировину і матеріали та інші витрати всього – 9%. 

Таким  чином,  підприємства  централізованого  теплопостачання  є  залежними  від  того, 
наскільки оперативно можуть бути враховані в тарифах зміни цін на перелічені ресурси. 

Як  правило,  при  зміні  цін  на  природний  газ,  витрати  на  який  займають  майже  50%  у 
собівартості  теплової  енергії  та  послуг,  підприємство  одразу  ж  розпочинає  процедуру  перегляду 
тарифів. В таблиці 1 наведено зміну ціни на природний газ, що використовується для виробництва 
теплової енергії населенню, починаючи з 01.07.2006 року.  

Таблиця 1. Динаміка цін на природний газ для виробництва теплової енергії населенню з 
урахуванням транспортування та цільової надбавки (грн/тис.м3) 

Показники з 
01.07.06

з 
01.06.08

з 
01.07.08

з 
01.08.08

з 
01.09.08

з 
01.10.08

з 
01.11.08

з 
01.12.08

Ціна на газ для 
населення 
відповідно до 
законодавства 
(без ПДВ)

571,67 591,68 612,38 633,82 656,00 678,96 702,73 727,32

з ПДВ 686,00 710,01 734,86 760,58 787,20 814,75 843,27 872,78

% підвищення 121,6%
* 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

*  по відношенню до 258,028 грн/тис. м3 без ПДВ (ціна, що діяла до 01.07.2006 року)
Джерело: Постанова КМУ № 605 від 29.04.2006 року, Постанова КМУ № 346 від 09.04.2008 року. 

Як видно з таблиці 1, 1 липня 2006 року  ціна на природний газ для населення порівняно з 
ціною, що діяла до цього часу та залишалася незмінною майже 2 роки, підвищилася на 121,6% (з 
258,028  грн/тис.  м3 до  571,67  грн/тис.  м3  без  ПДВ).  Відповідно  до  Постанови  КМУ  №  346  від 
09.04.2008 року, ціна на природний газ для населення, починаючи з 1 червня 2008 року і до кінця 
2008 року,  щомісяця зростала на 3,5%. Станом на вересень 2009 року ціна на природний газ для 
населення становить 872,78 грн/тис. м3 з ПДВ. 

Ціна на природний газ для бюджетних установ та інших споживачів постійно підвищується 
та значно перевищує ціну на природний газ для населення. Якщо з 01.07.06 року ціна природного 
газу 571,67 грн/тис. м3 без ПДВ була встановлена як єдина для всіх категорій споживачів підприємств 
комунальної теплоенергетики (Постанова КМУ № 605 від 29 квітня 2006 р.), то вже з 1–го січня 2007 
року  змінами  до  зазначеної  постанови  було  запроваджено  диференціацію  цін  на  природний  газ. 
Відповідно,  якщо  для  населення  ціна  залишилась  на  рівні  571,67  грн/тис.  м3 без  ПДВ,  то  для 
бюджетних  устав  та  інших  споживачів  вона  підвищилася  до  826,40  грн/тис.  м3 без  ПДВ  з 
врахуванням транспортування та цільової надбавки. Станом на квітень 2009 року ціна на природний 
газ  для  бюджетних  установ  та  інших  споживачів  становить  2142,25  грн/тис.  м3 без  ПДВ  з 
врахуванням транспортування, тобто перевищує ціну природного газу для населення майже в 3 рази. 
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Проблемою для підприємств централізованого теплопостачання є те, що в окремих випадках, ціна на 
природний газ підвищується до того, як вступає в дію постанова, якою запроваджується підвищення 
ціни, що відповідно, не може бути своєчасно враховано в тарифах. 

Тарифи  на  електроенергію підвищуються  щомісячно.  Але  відповідно  до  Порядку  №  955 
витрати,  пов‘язані  з  використанням  палива  та  електроенергії,  визначаються  на  основі  діючих  цін 
(тарифів)  на  паливно-енергетичні  ресурси.  Таким  чином,  на  етапі  встановлення  тарифів, 
підприємства  теплопостачання  не  можуть  врахувати  очікувану  щомісячну  зміну  тарифів  на 
електроенергію. 

В  таблиці  2  відображена  динаміка  тарифів  на  електроенергію відповідно  до  зміни  цін 
постачальників електроенергії станом на кінець 2006-2008 рр. та динаміка тарифів на електроенергію, 
врахованих в тарифах КТП “АТКЕ”, що затверджувались в період 2006-2008 рр.

Таблиця 2. Динаміка тарифів на електроенергію у 2006-2008 рр. (грн/кВт-год без ПДВ)

Показник
Тарифи на електроенергію відповідно до зміни цін постачальників електроенергії 

станом на кінець року
2006 2007 2008

Тариф 1 0,2435 0,2964 0,4464
% підвищення 22% 51%
Тариф 2 0,3207 0,3903 0,5846
% підвищення 22% 50%

Показник
Тарифи на електроенергію, враховані в тарифах на теплопостачання, що набули 

чинності з:
15.10.06 1.01.07 28.03.07 15.10.07 1.01.08 6.02.08 20.02.08 15.10.08

для населення
Тариф 1 0,2200 0,3077 0,4163
Тариф 2 0,2831 0,4116 0,5341

для бюджетних установ
Тариф 1 0,2200 0,2436 0,2778 0,3077 0,4163
Тариф 2 0,2831 0,3207 0,3614 0,4116 0,5341

для інших споживачів
Тариф 1 0,2200 0,2436 0,3077 0,4163
Тариф 2 0,2831 0,3207 0,4116 0,5341

Джерело: КТП “АТКЕ”

З таблиці 2 видно, що зростання тарифів на електроенергію порівняно з попереднім роком в 
2007 році становило 22%, в 2008 році – 50%. Тарифи КТП “АТКЕ” для населення, що діють сьогодні 
(вересень 2009 р.),  були  введені  в  дію з  15.10.08 року,  коли тарифи на  електроенергію без  ПДВ 
становили 0,4163 грн/кВт-год та 0,5341 грн/кВт-год. Але вже станом на кінець 2008 року тарифи на 
електроенергію зросли на 7,2% та 9,5% і становили без ПДВ відповідно 0,4464 грн/кВт-год та 0,5846 
грн/кВт-год. 

У таблицях 3 – 4, що наводяться нижче, відображена динаміка мінімальної заробітної плати 
в  2006-2008  рр.  відповідно  до  законодавства  та  динаміка  мінімальної  заробітної  плати,  що  була 
врахована при формуванні тарифів КТП “АТКЕ”. 

Таблиця 3. Динаміка мінімальної заробітної плати відповідно до законодавства в 2006-2009 рр. 

Мінімальна 
заробітна 

плата

2006 2007 2008 2009

середньо
-зважена

станом 
на 

кінець 
року

середньо
-зважена

станом 
на 

кінець 
року

середньо
-зважена

станом 
на 

кінець 
року

середньо
-зважена

станом 
на 

кінець 
року

грн 364,58 400,00 430,00 460,00 532,50 605,00 629,08 669,00
% підвищення 21%* 20%* 18% 15% 24% 32% 18% 11%

* По відношенню до мінімальної заробітної плати 2005 року, що становила 300 грн (середньозважена) та 332 
грн станом на кінець року. 
Джерело: Закон України “Про державний бюджет України” на 2006, 2007, 2008, 2009 рік.
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Таблиця 4. Динаміка перегляду фонду оплати праці на підприємстві при формуванні тарифів 
КТП “АТКЕ”, затверджених в 2006-2008 рр. відповідно до змін розміру мінімальної заробітної 

плати 

Категорія 
споживачів

Дата набуття чинності тарифами на теплопостачання
15.10.06 1.01.07 28.03.07 15.10.07 1.01.08 6.02.08 20.02.08 15.10.08

Населення 375 595
Бюджетні 
установи 375 400 460 532,5 595
Інші 
споживачі 375 400 532,5 595

Джерело: КТП “АТКЕ”

Аналізуючи  дані  таблиць  3  та  4,  можна  прогнозувати,  що  витрати  на  оплату  праці 
підприємства  будуть  і  в  майбутньому  постійно  збільшуватися  внаслідок  щорічного  підвищення 
мінімальної  заробітної  плати  відповідно  до  законодавства.  У  2007-2009  рр.  мінімальна  заробітна 
плата щорічно зростала в межах 18%-24%. Втім, тарифи підприємства переглядаються не так часто 
як змінюється мінімальна заробітна плата. Зокрема, тарифи, що були встановлені з 15.10.06 року, 
враховували витрати на оплату праці за умови розміру мінімальної заробітної плати 375 грн, хоча 
вже  на  кінець  2006  року  вона  становила  400  грн.  Оскільки  тарифи для  населення  м.  Алчевська 
залишалися незмінними з жовтня 2006 року по лютий 2008 року,  то в тарифах для цієї  категорії 
споживачів не було враховано змін витрат на оплату праці відповідно до законодавчо передбаченого 
впродовж цього періоду підвищення мінімальної заробітної плати (з 375 грн. до 515 грн. або на 37%).

Щоправда, для оперативного врахування зміни цін на основні ресурси в тарифах Порядком № 
955 передбачена  можливість  їх  коригування.  Зокрема  пунктами  331 та  81,  у  разі  зміни протягом 
установленого строку дії тарифів ставок податків і зборів (обов‘язкових платежів), рівня заробітної 
плати  на  підприємствах  відповідно  до  актів  законодавства,  Генеральної,  галузевої  угод,  ставок 
орендної  плати,  інших  обов‘язкових  платежів  і  зборів,  цін  і  тарифів  на  паливно-енергетичні  та 
матеріальні ресурси запроваджується механізм коригування тарифів. Практичному запровадженню 
механізму коригування на підприємствах централізованого теплопостачання перешкоджає наявність 
пункту  10  Порядку  №  955,  відповідно  до  якого  скориговані  тарифи  на  теплову  енергію  
переглядаються  в  установленому  законодавством  порядку.  Підприємства  централізованого 
теплопостачання  трактують  цей  пункт  як  необхідність  проходження  всіх  обов‘язкових  при 
встановленні тарифів процедур, що рівнозначно повноцінному перегляду тарифів.

На сьогоднішній день методики коригування, затверджені на місцевому рівні, діють лише в 
окремих містах України: 

• В  Борисполі  коригування  тарифів  здійснюється  згідно  з  рішенням  виконавчого  комітету 
Бориспільської  міської  ради від 13.03.07 р.  № 228  “Про  коригування  тарифів  на  послуги  з 
теплопостачання  та  підігріву  води  для  гарячого  водопостачання,  що  надаються  КПТМ 
“Бориспільтепломережа”.

• У  Львові  механізм  коригування  тарифів  затверджений  рішеннями  Львівської  міської  ради 
№147 від 30.03.2007  “Про затвердження Положення коригування тарифів на теплову енергію 
для опалення та підігріву води”.

• Формула  коригування  була  встановлена в  рішенні  виконавчого комітету Івано-Франківської 
міської  ради № 361 від 20.08.03  “Про прискорення реформування системи централізованого 
теплопостачання”.

Таким чином, за умов, коли механізм автоматичного коригування тарифів на теплову 
енергію та послуги не працює, неможливість врахування щомісячного підвищення тарифів на 
електроенергію, зміни рівня мінімальної заробітної плати та інших ресурсів є однією з причин 
збитковості основної діяльності підприємств централізованого теплопостачання. 

Порядок  №  955  запроваджує  для  ціноутворення  вимоги  податкового  законодавства. 
Відповідно  до  пункту  31  Порядку  №  955:  Витрати,  які  не  включаються  до  валових  витрат  або 
перевищують визначені  Законом України  “Про оподаткування прибутку підприємств” розміри,  не 
включаються  до  розрахунку  тарифів.  Для  значної  кількості  підприємств  централізованого 
теплопостачання  таке  положення  Порядку  №  955  є  серйозною  проблемою,  особливо  в  частині 
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планових  витрат  на  амортизацію.  За  наявності  на  балансі  підприємств  так  званих  “безоплатно 
одержаних” основних  засобів,  величина  планової  амортизації,  розрахованої  відповідно  до  вимог 
податкового законодавства, є значно меншою, ніж розрахована за вимогами бухгалтерського обліку. 
Відповідно  до  Закону  України  “Про  оподаткування  прибутку  підприємств” на  основні  засоби, 
одержані  як  безоплатні,  амортизація  не  нараховується,  а  відповідно,  і  не  включається  до 
відшкодування через тарифи на послуги централізованого теплопостачання. 

Наприклад, залишкова вартість основних засобів КТП  “АТКЕ” відповідно до його балансу 
станом на 31.12.2008 року становить 47619 тис. грн, відповідно даних податкового обліку за рахунок 
наявності “безоплатно одержаних” основних засобів – 17207 тис. грн. Планова амортизація основних 
засобів підприємства в 2009 року відповідно до бухгалтерського обліку може становити близько 2 
млн.  грн,  а  відповідно до  податкового  обліку –  близько  1  млн.  грн.  Таким чином,  підприємство 
втрачає  близько  1  млн.  грн  як  джерела  фінансування  капітальних  інвестицій  в  систему 
теплопостачання. 

Відповідно до статті 7 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, повноваження по 
встановленню  тарифів  на  комунальні  послуги  належить  органам  місцевого  самоврядування. 
Процедура  встановлення  тарифів  передбачає,  що  підприємство  здійснює  розрахунок  економічно-
обґрунтованих  витрат  на  виробництво  житлово-комунальних  послуг  і  подає  їх  на  затвердження 
органам місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку.  З березня 2007 року 
подання підприємствами розрахунків тарифів на розгляд органам місцевого самоврядування можливе 
лише  за  наявності  висновку  щодо  розрахунків  економічно  обґрунтованих  планових  витрат  на 
виробництво, транспортування, постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення і 
постачання  гарячої  води,  виданого  Державною  інспекцією  з  контролю  за  цінами  або  її 
територіальними органами1. 

У  разі  прийняття  органом місцевого  самоврядування  рішення  про  перегляд  тарифів  та  за 
наявності висновків, регуляторний орган розпочинає процедуру, передбачену Законом України “Про 
засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської  діяльності”  (підготовка  аналізу 
регуляторного впливу,  оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і 
пропозицій тощо). 

Якщо порядок і терміни одержання висновків Державної інспекції з контролю за цінами або її 
територіальними органами та проходження регуляторної процедури є чітко визначеними відповідно 
до  законодавства,  то  терміни  та  порядок  “перебування” розрахунків  тарифів  на  розгляді  органу 
місцевого  самоврядування  сьогодні  не  регламентовані.  Різні  політичні  та  соціальні  фактори 
випливають на цей термін та порядок, що відповідно робить процедуру встановлення тарифів дещо 
розтягнутою в часі.

Іншим  фактором,  який  суттєво  впливає  на  фінансові  результати  діяльності  підприємств 
централізованого теплопостачання, це – застосування одноставкових тарифів. Змінами, внесеними 
до  Порядку  №  955  в  жовтні  2007  року,  передбачено,  що  підприємства  централізованого 
теплопостачання  застосовують  двоставкові  тарифи  на  теплову  енергію  та  надання  послуг  з 
централізованого  опалення,  затверджені  в  установленому  порядку,  та  можуть  застосовувати 
двоставкові тарифи на надання послуг з централізованого постачання гарячої води. 

Незважаючи  на  це,  не  усі  підприємства  застосовують  двоставкові  тарифи,  рішення  про 
перехід  на  які,  відповідно до  Наказу  Державного  комітету будівництва,  архітектури  та  житлової 
політики  України  від  8.09.2000  року  №  191 має  прийняти  місцевий  орган  виконавчої  влади  та 
самоврядування.

Проблема  застосування  одноставкових  тарифів  полягає  в  тому,  що  така  система  не  дає 
можливості  повного  відшкодування  умовно-постійних  витрат  підприємства  та  призводить  до 
перевищення фактичної собівартості  теплової енергії  над встановленими тарифами. В умовах,  коли 
планування обсягів реалізації теплової енергії відбувається нормативним методом відповідно до КТМ-
204,  як  правило,  існує  суттєве  перевищення  планових  обсягів  реалізації  теплової  енергії  над 

1 Див. Наказ Мінекономіки України від 7.03.2007 № 67 “  Про затвердження Порядку надання висновків щодо   
розрахунків  економічно  обґрунтованих  планових  витрат  на  послуги  з  централізованого  водопостачання  та 
водовідведення,  виробництва,  транспортування,  постачання  теплової  енергії,  послуги  з  централізованого 
опалення  і  постачання  гарячої  води,  послуги  з  вивезення  побутових  відходів,  а  також  технічного 
обслуговування ліфтів  ”  . 
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фактичними.  В  2008  році  споживачам  КТП  “АТКЕ” було  відпущено  222  тис.  Гкал,  а  плановий 
показник  2009  року  становить  367  тис.  Гкал,  що  на  65%  більше.  За  таких  умов,  у  разі  відпуску 
споживачам меншого обсягу теплової енергії ніж за планом, дія одноставкових тарифів призведе до 
значного перевищення фактичних умовно-постійних витрат в  розрахунку на 1 Гкал порівняно з  їх 
рівнем,  закладеним  у  тарифах.  Дія  ж  двоставкових  тарифів  могла  би  забезпечити  підприємству 
можливість повністю відшкодувати свої умовно-постійні витрати. 

Таким чином, збитковість основної діяльності підприємств централізованого теплопостачання в 
значній  мірі  спричиняться  неповним  відшкодуванням  тарифами  на  теплову  енергію  та  послуги  з 
централізованого опалення і постачання гарячої води витрат на їх виробництво. Це викликано низкою 
проблем, що існують сьогодні у сфері формування та встановлення тарифів, зокрема несвоєчасністю 
перегляду тарифів,  недосконалістю чинного порядку їх формування,  розтягнутістю в часі  процедур 
встановлення тарифів та повільними темпами або небажанням запровадження системи двоставкових 
тарифів. 

Усунення  негативного  впливу  зазначених  факторів  на  фінансові  результати  діяльності 
підприємств  централізованого  теплопостачання  може  бути  досягнуто  як  шляхом  удосконалення 
чинного  законодавства  по  формуванню  та  встановленню  тарифів  на  національному  рівні,  так  і 
заходами, що можуть бути реалізовані на місцевому рівні,  зокрема прийняттям органами місцевого 
самоврядування рішення про перехід на систему двоставкових тарифів. 
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