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Шановна пані Оксано! 
 

Міністерство розвитку громад та територій України розглянуло Ваше 
звернення від 23.04.2021 і повідомляє. 

Механізм формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і 
постачання гарячої води визначено Порядком, що затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного 
підходу до формування тарифів на комунальні послуги» (далі - Порядок). 

Відповідно до пункту 15 Порядку формування тарифів на виробництво, 
транспортування та постачання теплової енергії здійснюється ліцензіатами 
відповідно до річних планів її виробництва, транспортування та постачання, що 
складаються у розрізі територіальних громад, у межах яких ліцензіат провадить 
(має намір провадити) відповідний вид ліцензованої діяльності, економічно 
обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних та 
галузевих нормативів витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків, 
кошторисів, а також витрат і втрат, визначених відповідно до методик 
(порядків), затверджених у встановленому порядку, з урахуванням ставок 
податків і зборів (обов’язкових платежів), цін на матеріальні ресурси та послуги 
у планованому періоді. 

Річні плани ліцензованої діяльності складаються у розрізі територіальних 
громад, у межах яких ліцензіат провадить (має намір провадити) відповідний 
вид ліцензованої діяльності, відповідно до вимог державних та галузевих 
нормативів витрат і втрат теплової енергії з урахуванням встановлених 
уповноваженим органом методик (порядків), техніко-економічних розрахунків 
та з урахуванням фактичних за останні п’ять років та прогнозованих обсягів 
виробництва і споживання теплової енергії, укладених із споживачами 
договорів та інших техніко-економічних факторів (пункт 16 Порядку). 
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Порядок 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, затверджено наказом Мінрегіону від 12.09.2018 № 239, 
зареєстрованим в Мін’юсті 18.10.2018 р. за № 1172/32624 (далі – Порядок  
№ 239). 

Відповідно до вимог Порядку № 239 суб’єкт господарювання (заявник) 
подає до органу місцевого самоврядування у друкованому та електронному 
вигляді розрахунки тарифів разом із заявою, підтвердними матеріалами і 
документами, що використовувалися під час проведення розрахунків тарифів, 
зокрема річний план виробництва, транспортування та постачання теплової 
енергії, надання послуг із постачання теплової енергії та постачання гарячої 
води, складений на підставі фактичних та прогнозованих обсягів 
виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з 
урахуванням укладених договорів та інших техніко-економічних факторів, 
(примірну форму наведено у додатку 7 до Порядку № 239). 

Отже, при здійсненні розрахунку тарифів на теплову енергію та 
комунальні послуги суб’єкт господарювання складає річний план з 
урахуванням вимог вищезазначених нормативно-правових актів. 

 

 

З повагою 

Заступник директора Департаменту –  
начальник відділу тарифної політики    Наталія КРАВЧЕНКО 
 
 
Яценко Т.О. 207-17-12 
 

Персональні дані, вказані Вами у зверненні (запиті), захищаються та обробляються Мінрегіоном відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення (запиту) згідно із законодавством 
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