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ТОВ «ТЕЦРП» 

Міністерство розвитку громад та територій України розглянуло запит на 

отримання публічної інформації ТОВ "ТЕЦРП" від 09.04.2021 і повідомляє. 

Порядком формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і 

постачання гарячої води, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 

від 1 червня 2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування 

тарифів на комунальні послуги» (далі - Порядок), визначено обов’язковість 

щорічного перегляду уповноваженим органом (органом місцевого 

самоврядування) тарифів на теплову енергію та відповідні комунальні послуги. 

Так, пунктом 11 Порядку передбачено, що з метою забезпечення 

відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з 

виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової енергії, та відповідно 

наданням послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, 

перегляд тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води та їх 

структури здійснюється уповноваженим органом кожного року (до початку 

опалювального періоду) за заявою ліцензіата (суб’єкта господарювання). 

В умовах запровадження ринку природного газу та щомісячної зміни цін на 

природний газ для підприємств теплопостачання, постановою Уряду від 

10.06.2020 № 467 було внесено зміни до Порядку, що передбачають планування 

підприємствами теплопостачання витрат на придбання природного газу, що 

враховуються у тарифах на теплову енергію та комунальні послуги, виходячи із 

середньої ціни природного газу, що діяла у минулому опалювальному сезоні.  

У зв’язку із цим, пунктами 108-110 Порядку визначено особливості 

перерахування вартості теплової енергії, послуг з постачання теплової енергії і 

постачання гарячої води у зв’язку із зміною ціни природного газу та електричної 

енергії. 

Зокрема встановлено, що після завершення опалювального періоду 

ліцензіатом проводиться аналіз витрат на придбання природного газу (без 

урахування тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу) 
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та електричної енергії, врахованих у тарифах, та відповідних витрат, які 

фактично ним понесені протягом опалювального періоду, виходячи із ціни 

природного газу та електричної енергії, визначеної згідно із Законами України 

“Про ринок природного газу” та “Про ринок електричної енергії”. 

За результатами аналізу витрат ліцензіатом перераховується річна 

планована вартість теплової енергії, на основі якої встановлено тарифи, що 

враховує перераховану вартість природного газу та електричної енергії за 

опалювальний період (при незмінних інших складових тарифу та без урахування 

суми обігових коштів). 

Різниця (від’ємне або додатне значення) між річною планованою вартістю 

теплової енергії, на основі якої встановлено тарифи, та перерахованою річною 

планованою вартістю теплової енергії (з урахуванням зміни цін на природний газ 

та електричну енергію) враховується під час встановлення уповноваженим 

органом тарифів на наступний строк. 

Відповідно до пунктів 57 та 96 Порядку для встановлення одноставкових 

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

послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води ліцензіат подає 

щороку до 1 червня (крім ліцензіатів, що вперше встановлюють тарифи) 

уповноваженому органові відповідної територіальної громади, на території якої 

ліцензіат провадить (має намір провадити) ліцензовану діяльність, у паперовій та 

електронній формі заяву і розрахунки тарифів на планований період за 

встановленими такими органами формами з відповідними розрахунками, 

підтвердними матеріалами і документами. 

У розумінні пункту 5 Порядку: 

планований період - період тривалістю 12 місяців, на який формуються та 

встановлюються тарифи (з 1 жовтня до 30 вересня, а для суб’єктів 

господарювання, що вперше встановлюють тарифи, - інший період, узгоджений з 

уповноваженими органами, тривалістю 12 місяців); 

строк дії тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води - 

період часу, на який уповноваженим органом встановлено тарифи та протягом 

якого такі тарифи застосовуються до споживачів 

При цьому зазначаємо, що процедура розгляду розрахунків та встановлення 

тарифів регламентована Порядком 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, затвердженим наказом Мінрегіону від 12.09.2018 № 239, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2018 р. за  

№ 1172/32624. 

 

Заступник директора Департаменту –  

начальник відділу тарифної політики    Наталія КРАВЧЕНКО 
 

Яценко Т.О. 207-17-12 
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