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Шановна пані Оксано! 
 

Міністерство розвитку громад та територій України розглянуло Ваше 
звернення від 21.07.2021 і повідомляє. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-

якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або 
створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, 
передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні 
суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, 
визначених цим Законом. 

В той же час запитувана Вами інформація, у розумінні вказаного Закону, 
не є публічною інформацією.  

Відповідно, розгляд Вашого звернення здійснюється не у відповідності із 
Законом України «Про доступ до публічної інформації». 

По суті порушених питань надаємо наступні роз’яснення. 
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). 

Пунктом 6 Порядку передбачено, що тарифи на виробництво, 
транспортування та постачання теплової енергії формуються для споживачів 
на підставі економічно обґрунтованого розподілу витрат, пов’язаних із 
провадженням певного виду ліцензованої діяльності. 

За вимогами пункту 11 Порядку з метою забезпечення відшкодування 
всіх економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з виробництвом, 
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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). 

У разі зміни протягом строку дії тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової 
енергії і постачання гарячої води, обсягу окремих витрат, пов’язаних із 
провадженням ліцензованої діяльності та наданням комунальних послуг, з 
причин, що не залежать від ліцензіата (суб’єкта господарювання), зокрема 
збільшення або зменшення податків і зборів (обов’язкових платежів), 
мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, орендної плати та 
амортизації, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та 
інші матеріальні ресурси, зміни обсягу фінансових витрат, складової частини 
планованого прибутку, у тому числі внаслідок зміни курсу валют за наявності в 
ліцензіата кредитних зобов’язань перед міжнародними фінансовими 
організаціями, може проводитися коригування тарифів. 

Механізм коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і 
постачання гарячої води застосовується уповноваженим органом виключно 

протягом строку дії таких тарифів. 
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. 

Для встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії та 
постачання гарячої води суб’єкт господарювання подає щороку до 1 липня 
(крім суб’єктів господарювання, що вперше встановлюють тарифи) 
уповноваженому органові відповідної територіальної громади, на території якої 
суб’єкт господарювання провадить (має намір провадити) ліцензовану 
діяльність/надає комунальні послуги, у паперовій та електронній формі заяву і 
розрахунки тарифів на планований період за встановленими такими органами 
формами з відповідними розрахунками, підтвердними матеріалами і 
документами (пункти 57-58, 96-97 Порядку). 

Водночас зазначаємо, що диференціація тарифів на теплову енергію, 
послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води за 
категоріями споживачів може здійснюватись виключно за наявності 
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економічних умов (підстав) для такої диференціації (наприклад, різна ціна 
палива для відповідних категорій споживачів, застосування механізму 
формування тарифів на теплову енергію та її виробництво відповідно до статті 
20 Закону України «Про теплопостачання»).  

Разом з тим інформуємо, що Міністерством на постійній основі 
проводяться наради з підприємствами теплопостачання щодо надання 
роз'яснень стосовно найбільш актуальних питань, у тому числі щодо 
формування і встановлення тарифів на теплову енергію, комунальні послуги. 

Також відповідні роз’яснення розміщуються на офіційному вебсайті 
Мінрегіону (Головна > Напрямки діяльності > Житлово-комунальне 
господарство > Економіка та тарифна політика > Департамент економіки 
систем життєзабезпечення роз´яснює), з якими можна без перешкод 
ознайомитися.  

 

 

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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https://www.minregion.gov.ua/
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/tarif/

