
Обґрунтування 
щодо розгляду питання про коригування тарифів на теплову енергію, послуги з 

централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для категорій 

споживачів: «населення», «бюджетні установи та організації»,  

«інші споживачі (крім населення)», «релігійні організації» 

що надаються ТОВ «Рівнетеплоенерго» 

 

Пунктом 4.2 Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання (далі - Процедура), затвердженої постановою НКРЕКП 

від 31.03.2016 № 528, передбачено, що зміна протягом строку дії тарифів величини 

окремих витрат, пов’язаних із провадженням ліцензованої діяльності, з причин, які не 

залежать від ліцензіата, зокрема збільшення або зменшення податків і зборів, 

мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, втрат 

підприємств, що виникають протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, 

встановлення та їх оприлюднення, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-

енергетичні та інші матеріальні ресурси, зміна обсягу фінансових витрат, складової 

планованого прибутку (у разі таких змін може проводитися перерахування тарифів 

шляхом коригування лише тих складових частин структури тарифів, за якими відбулися 

цінові зміни в бік збільшення або зменшення), якщо це призводить до зміни тарифів 

більше ніж на 2 % від установленого рівня. 

ТОВ «Рівнетеплоенерго» має намір звернутися до Комісії із заявами з 

відповідними комплектами документів щодо коригування тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування, постачання для категорій споживачів за вимогами 

Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 24.03.2016 №377, зареєстрованою в 

Міністерстві юстиції України 09 червня 2016 року за № 835/28965 (далі - Порядок) та 

Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 

постачання, затвердженої постановою НКРЕКП від 31 березня 2016 року № 528, 

зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за № 993/29123 (далі 

- Процедура № 528) та Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого 

опалення та централізованого постачання гарячої води, затвердженої постановою 

НКРЕКП від 31 березня 2016 року № 529, зареєстрованою в Міністерстві юстиції 

України 20 липня 2016 року за № 992/2912 (далі - Процедура №529). 

 

06 березня 2018 року на засіданні НКРЕКП, яке відбулося у форматі відкритого 

слухання, для підприємства були встановлені тарифи на теплову енергію для всіх 

категорій споживачів та послуги з централізованого опалення та гарячого 

водопостачання постанови НКРЕКП від 06.03.2018 №№ 283, 284, 285, 286, 287. 

У зв’язку зі зміною ціни на електричну енергію, ростом ціни на 

водопостачання та водовідведення, ростом тарифів на виробництво теплової 

енергії на ТЕЦ вул. Князя Володимира, 75-Б та КГУ вул. Макарова,41, ростом 

мінімального прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01.07.2018р, відповідно 

від якого розраховуються тарифні ставки та оклади працівників, ростом 

мінімальної заробітної плати з 01.01.2018, інфляційними процесами, застосуванням 

до ціни на  природний газ виробникам теплової енергії для потреб бюджетних 

установ та інших споживачів (крім населення) коефіцієнту 1 ,6 ,  ТОВ 

«Рівнетеплоенерго» було визначено тарифи на теплову енергію шляхом коригування 



окремих складових тарифів для всіх категорій споживачів. 

Проведено розрахунок витрат на паливо (газ) по ціні 8639,90 грн/1000 м3 для 

виробництва теплової енергії для інших споживачів (в діючому тарифі - 8192,83 

грн/1000м3 без ПДВ) згідно Постанови КМУ від 22.03.2017 № 187, де затверджено 

«Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу 

для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку 

природного газу», п.13 якого визначено, що з 1 квітня 2017 року НАК «Нафтогаз 

України» здійснює продаж/постачання природного газу для виробників теплової енергії 

в рамках виробництва теплової енергії з метою надання послуг з опалення та постачання 

гарячої води населенню за ціною, що становить 4942,00 грн. за 1000 куб. метрів (без 

урахування ПДВ, тарифів на транспортування та розподіл природного газу.), під час 

постачання природного газу виробникам теплової енергії для потреб релігійних 

організацій до ціни застосовується коефіцієнт 0,5, а для всіх інших споживачів 

(бюджетних та інших) - до ціни застосовується коефіцієнт 1,6, тобто ціна становить 

4942,00*1,6=7907,20 грн. за 1000 куб. метрів. Ціна за транспортування (708,10грн/1000м3 

без ПДВ) і розподіл (24,60 грн/1000м3 без ПДВ) газу залишається без змін. 

На відкритому засіданні НКРЕКП, яке відбулося 15 лютого 2018 року, постановою 

НКРЕКП від 15.02.2018 №181 «Про встановлення тарифів на виробництво теплової 

енергії ТОВ «Рівнетеплоенерго» для підприємства були встановлені наступні тарифи на 

виробництво теплової енергії  (ТЕЦ+КУ) на 2018 рік: 

Населення – 937,55 грн./Гкал без ПДВ; 

Релігійні організації – 571,95 грн./Гкал без ПДВ; 

Бюджетні установи – 1619,71 грн./Гкал без ПДВ; 

Інші споживачі (крім населення) – 1432,47 грню/Гкал без ПДВ. 

Зазначені тарифи вступили в дію з 1 березня 2018 року та враховані при 

коригуванні. 

Згідно з «Умовами та Правилами здійснення підприємницької діяльності з 

постачання електричної енергії за регульованим тарифом», з 01.04.2018 введено в дію 

нові роздрібні тарифи, які розраховані відповідно до Порядку розрахунку роздрібного 

тарифу на електричну енергію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 01 червня 2011 року № 869, Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну 

енергію, тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії 

місцевими (локальними) електромережами), тарифів на постачання електричної енергії 

за регульованим тарифом, затвердженого постановою НКРЕКП від 13 квітня 2017 року 

№ 512, які складають для 1 класу напруги 180,736 грн/100кВт/год, для 2 класу напруги 

231,796 грн/100кВт/год. 

Врахований тариф на покупну активну електроенергію у чинних тарифах на 

теплову енергію: 2-й клас напруги – 198,79 грн./100кВт.год. Таким чином, відповідно  

підвищуються витрати на покупну активну електричну енергію на 16,6%; 

Постановою НКРЕКП від 28.12.2017 №1575 «Про внесення змін до постанови 

НКРЕКП від 16 червня 2016 року №1141» для РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» 

встановлені нові тарифи на водопостачання та водовідведення, які вступили в дію                     

25 січня 2018 року (після опублікування в офіційному виданні-газеті «Урядовий 

Кур’єр»)  водопостачання - 8,05 грн/куб.м (без ПДВ), водовідведення - 5,69 грн/куб.м. 

(без ПДВ). У діючих тарифах на теплову енергію враховано відповідно тарифи на 

водопостачання - 6,88 грн/куб.м (без ПДВ) і водовідведення - 5,62 грн/куб.м (без ПДВ), 

тобто вартість води зростає на 17,0% і вартість водовідведення зростає на 1,2%, що і 

враховано при коригуванні тарифів на виробництво, транспортування та постачання 



теплової енергії для всіх категорій споживачів та послугу з централізованого постачання 

гарячої води для всіх категорій споживачів. 

В діючих тарифах розмір середньої заробітної плати становить 5868,72 грн/місяць. 

Витрати на оплату праці в діючих тарифах були розраховані виходячи з прожиткового 

мінімуму працездатної особи в розмірі 1749,00 грн. на місяць. В скоригованих тарифах 

витрати на оплату праці розраховані відповідно до прожиткового мінімуму працездатної 

особи в розмірі 1887,67 грн. на місяць (1841,00х5+1921,00х7)/12). Таким чином, в 

скоригованих тарифах зростають витрати на оплату праці і єдиний соціальний внесок на 

7,9% для всіх категорій споживачів. 

Слід наголосити, що низький рівень заробітної плати призвів до відтоку в першу 

чергу кваліфікованих робітничих кадрів. Так підприємство залишилось практично без 

газоелектрозварників, звільнились водії автокранів, екскаваторів, обмурівники, токарі, 

частково слюсарі (працездатного віку), оскільки рівень заробітної плати на підприємстві 

не конкурентоздатний на ринку праці. Подані оголошення про вакансії на рівень 

фактичної зарплати не дають бажаних результатів. Без підвищення рівня заробітної 

плати підприємство втратить працівників працездатного віку. 

У діючих тарифах витрати на сплату орендної плати враховані на рівні липня 2017 

року. Згідно умов договорів оренди передбачено, що розмір орендної плати на кожний 

наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній 

місяць. За період з липня 2017 року по травень 2018 року включно, індекс інфляції склав 

наростаючим підсумком (1,002*0,999*1,020*1,012*1,009*1,010*1,015*1,009*1,011* 

1,008*1,000). Відповідно, витрати підприємства на сплату орендної плати збільшились на 

9,9%. 

На виконання вимог Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» щодо забезпечення 

фінансової незалежності Регулятора, відповідно до законів України «Про НКРЕКП», 

«Про джерела фінансування органів державної влади» та постанови НКРЕКП від 

06.04.2017 №491 «Про затвердження Порядку розрахунку та встановлення внесків» 

розрахована та затверджена планова ставка внесків на регулювання на 2018 рік в розмірі 

0,065 відсотка (постанова НКРЕКП від 28.04.2017 №617 «Про визначення планової 

ставки внеску на регулювання на 2018 рік»). Відповідно до затверджених 0,065% 

розраховані планові витрати підприємства на внески на регулювання, які становлять у 

загальній сумі 310,0 тис.грн. з розбивкою на види ліцензованої діяльності та відповідно 

за категоріями споживачів.  

     Таким чином, основними факторами, що зумовили ріст тарифів, є зростання 

вартості газу для інших споживачів, тарифів на виробництво теплової енергії на ТЕЦ та 

КГУ, електроенергії, постачання холодної води, водовідведення, збільшення розміру 

заробітної плати, інфляційні процеси, що вплинули на розмір орендної плати.  

Враховуючи зазначене вище, керівництвом прийнято рішення звернутися до 

НКРЕКП щодо проведення коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, послугу з централізованого опалення для населення та 

послугу з централізованого постачання гарячої води для категорій споживачів: 

населення, бюджетні організації та установи, інші споживачі (крім населення), релігійні 

організації.  

          Зростання тарифів на теплову енергію наступне: для населення – на 102,24%, для 

релігійних організацій – на 104,35%, для бюджетних установ - на 113,98%, для інших 

споживачів (крім населення) - на 111,08%. 

 



 

Динаміка зміни тарифів на теплову енергію (виробництво, транспортування, 

постачання) 
Без ПДВ 

 

Тарифи  

за видами 

діяльності 

Оди- 

ниці 

вимі- 

ру 

Населення Релігійні організації 

Встановле

ний 

06.03.2018 

пост. 

НКРЕКП 

№283 

Проект 

тарифу 

 

 

Зростання 

 

% 

зростання 

порів- 

няно 

 із  

встановле

ним 

Встановле

ний 

14.06.2018 

пост. 

НКРЕКП 

№____ 

Проект 

тарифу 

 

 

Зростання 

 

% 

зростання 

порів- 

няно 

 із  

встановле

ним 

Тариф на теплову 

енергію 

грн./ 

Гкал 
1 233,72 1261,31 +27,59 102,24 952,78 994,18 +41,40 104,35 

Виробництво 
грн./ 

Гкал 
1 124,04 1142,92 +18,88 101,68 844,21 876,95 +32,74 103,88 

Транспортування 
грн./ 

Гкал 
106,95 115,43 +8,48 107,93 105,87 114,30 +8,43 107,96 

Постачання 
грн./ 

Гкал 
2,73 2,96 +0,23 108,42 2,70 2,93 +0,23 108,52 

Тарифи  

за видами 

діяльності 

Оди- 

ниці 

вимі- 

ру 

Бюджетні установи Інші споживачі (крім населення) 

Встановле

ний 

06.03.2018 

пост. 

НКРЕКП 

№284 

Проект 

тарифу 

 

 

Зростання 

 

% 

зростання 

порів- 

няно 

 із  

встановле

ним 

Встановле

ний 

06.03.2018 

пост. 

НКРЕКП 

№284 

Проект 

тарифу 

 

 

Зростання 

 

% 

зростання 

порів- 

няно 

 із  

встановле

ним 

Тариф на теплову 

енергію 

грн./ 

Гкал 
1 634,55 1863,04 +228,49 113,98 1 685,85 1872,68 +186,83 111,08 

Виробництво 
грн./ 

Гкал 
1 524,87 1744,65 +219,78 114,41 1 576,17 1754,29 +178,12 113,00 

Транспортування 
грн./ 

Гкал 
106,95 115,43 +8,48 107,93 106,95 115,43 +8,48 107,93 

Постачання 
грн./ 

Гкал 
2,73 2,96 +0,23 108,42 2,73 2,96 +0,23 108,42 

 
 

 

З урахуванням відкоригованої вартості теплової енергії, підвищення рівня оплати 

праці та відповідно єдиного соціального внеску на 7,9%, підвищенням вартості холодної 

води для гарячого водопостачання з 6,88 грн/куб.м. до 8,05 грн/куб.м. (без ПДВ) 

зміняться тарифи на послуги з централізованого постачання гарячої води, що надаються 

підприємством для населення, бюджетних установ та організації, інших споживачів (крім 

населення). Релігійні організації не споживають гарячу воду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Динаміка зміни тарифів на послуги з централізованого опалення (населення) 

та централізованого гарячого водопостачання   
 

з ПДВ 

Категорія 

споживачів 
Назва тарифу 

Одиниці 

виміру 

Встановлений 

06.03.2018 

Проект 

скоригованого 

тарифу 

Зміна тарифу 

грн. 

% 

зростанн

я 

 

Населення 

Централізоване 

опалення (з 

приладами обліку 

теплової енергії) 

 

Гкал 

 

1497,85 

 

1531,76 
+33,91 102,26 

 

Населення 

Централізоване 

опалення (без 

приладів обліку 

теплової енергії) 

Грн/кв.м. за 

місяць в 

опалювальний 

період 

 

35,65 

 

36,45 
+0,80 102,24 

 

Населення 

Централізоване 

гаряче 

водопостачання (з 

рушникосушниками) 

грн./м3 

 

 

88,46 

 

92,08 
+3,62 104,09 

 

Населення 

Централізоване 

гаряче 

водопостачання (без 

рушникосушників) 

грн./м3 

 

 

81,78 

 

85,26 
+3,48 104,26 

     без ПДВ 

Управителі 

багатоквартирних  

будинків 

Централізоване 

гаряче 

водопостачання (з 

рушникосушниками) 

грн./м3 

 

 

72,86 

 

75,83 
+2,97 104,08 

Управителі 

багатоквартирних  

будинків 

Централізоване 

гаряче 

водопостачання (без 

рушникосушників) 

грн./м3 

 

 

67,36 

 

70,20 
+2,84 104,22 

Бюджетні 

установи 

Централізоване 

гаряче 

водопостачання 

грн./м3 

 
87,01 99,70 +12,69 114,58 

Інші споживачі 

(крім населення) 

Централізоване 

гаряче 

водопостачання 

грн./м3 

 
89,53 100,18 +10,65 111,90 

 


