
Обґрунтування щодо розгляду тарифів 

на теплову енергію, її виробництво, транспортування  

та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання 

гарячої води для категорій споживачів «релігійні організації»  

та «управителі багатоквартирних будинків» 

 для  ТОВ “Рівнетеплоенего”  
 

На сьогодні ТОВ “Рівнетеплоенерго” здійснює виробництво теплової 

енергії на котельнях, транспортування та постачання теплової енергії, а також 

є виконавцем послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання. 

Тарифи на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії 
ТОВ “Рівнетеплоенерго” розраховані відповідно до Постанови Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг України від 24.03.2016 № 377 “Про затвердження 
Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і 
постачання гарячої води”. На вимогу Постанови Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
України від 30.06.2017 № 866 “Про затвердження Порядку проведення 
відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг” ТОВ 
«Рівнетеплоенерго» оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті 
повідомлення та обґрунтування щодо необхідності встановлення цін 
(тарифів). 

Тарифи формуються окремо для кожного виду діяльності з урахуванням 

наступних категорій споживачів: населення, бюджетні установи, інші 

споживачі, релігійні установи. 
Необхідність формування нових тарифів викликана вимогами 

Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг України від 24.03.2016 № 377, Закону 
України «Про теплопостачання», якими визначено, що тариф на теплову 
енергію для споживачів визначається як сума тарифів на виробництво, 
транспортування та постачання теплової енергії, а на даний час в ТОВ 
«Рівнетеплоенерго»  відсутній структурований тариф на теплову енергію.  

Також необхідність затвердження нових тарифів викликана наступними 
чинниками: 

- у зв’язку зі зростанням оснащеності приладами обліку відбулося значне 
скорочення обсягів реалізації теплової енергії (в діючому тарифі – 714,7 тис. 
Гкал, а в прогнозному  - 453,4 тис. Гкал); 

- зростання розміру мінімальної заробітної плати; 

- зростання цін на електроенергію, воду та водовідведення, паливно-
мастильні матеріали. 



Відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про державне 
регулювання у сфері комунальних послуг», статті 31 Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги» та статті 20 Закону України «Про 
теплопостачання» визначено, що тарифи на комунальні послуги суб’єктів 
природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках 
повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих 
планових витрат на їх виробництво. Встановлення цін/тарифів на житлово-
комунальні послуги нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на їх 
виробництво не допускається.  

Проект тарифів на теплову енергію для потреб релігійних організацій 
(без ПДВ): 

Категорія споживачів 
Одиниці 
виміру 

Діючий 
тариф, без 

ПДВ 

Проект 
тарифу, без 

ПДВ 

Відхилення 
(+/-), % 

Релігійні організації 
 

грн/Гкал 782,46 971,70 +24,2 

Проект тарифів на послугу з централізованого постачання гарячої води 
для потреб управителів багатоквартирних будинків (без ПДВ): 

 

Приведення діючих тарифів на теплову енергію та послуги з 

централізованого опалення та гарячого водопостачання до економічно 

обґрунтованого рівня забезпечить надійність та безперебійність проходження 

опалювального періоду та якість комунальних послуг. 

 

Категорія споживачів 
Одиниці 

виміру 

Діючий 
тариф, без 

ПДВ 

Проект 
тарифу, без 

ПДВ 

Відхилення 
(+/-), 

% 

Управителі 
багатоквартирних  
будинків (з 
рушникосушильниками) 

грн/м3 відсутній 72,61 х 

 


