
Обґрунтування 
щодо розгляду питання про коригування тарифів на виробництво теплової енергії,  

яка виробляється на теплоелектроцентралі (вул. Князя Володимира, 75-Б) та 
когенераційній установці (вул. Макарова, 41-А) для категорій споживачів: «населення», 

«бюджетні установи та організації», «інші споживачі (крім населення)», «релігійні 
організації» ТОВ «Рівнетеплоенерго» на 2019 рік 

 
Формування тарифів на виробництво теплової енергії та відпуск електричної 

енергії проводиться відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про 
теплопостачання», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг». Пунктом 4.10 розділу 4 «Процедура 
встановлення та зміни тарифів» постанови НКРЕКП від 01.08.2017 №991 «Про 
затвердження Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну 
та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових 
електростанціях та когенераційних установках» передбачено, що зміна тарифів може 
бути ініційована ліцензіатом або НКРЕКП. Підставами для звернення ліцензіата до 
НКРЕКП із заявою про зміну тарифів та їх структури можуть бути обставини, що 
впливають або можуть вплинути на результати діяльності ліцензіата в період 
регулювання: зміна обсягу планової річної товарної продукції більш ніж на 3%, зміна 
обсягів виробництва електричної енергії … на відповідний рік, зміна законодавчої бази, 
що впливає на розрахунки тарифів.  

Тариф на виробництво теплової енергії, яка виробляється на теплоелектроцентралі 
та когенераційній установці був встановлений для Товариства в квітні 2014 року.                         
Від моменту встановлення тарифу до сьогодні тариф неодноразово коригувався в частині 
витрат на паливо відповідно до зміни ціни на природний газ. Інші статті та елементи 
витрат не коригувалися. Відповідно до вимог ст.20  Закону України «Про 
теплопостачання» тариф на теплову енергію повинен забезпечувати відшкодування всіх 
економічно обгрунтованих витрат.   

ТОВ «Рівнетеплоенерго» має намір звернутися до НКРЕКП із заявою (додаток №1 
до цієї Методики) та відповідними розрахунками та обгрунтуваннями планових змін, що 
передбачені вимогами Методики, для визначення економічно обгрунтованих витрат та 
встановлення нових тарифів на виробництво теплової енергії та відпуск електричної 
енергії. 

Електро- та теплотехнічне обладнання ТЕЦ є єдиним виробничим комплексом, 
когенераційна установка також є єдиним виробничим комплексом, тому формування 
витрат для розрахунку тарифів на виробництво теплової та відпуск електричної енергії 
здійснюється комплексно. Розподіл витрат між виробництвом теплової та електричної 
енергії (планових і фактичних) проводиться згідно з вимогами пункту 1.6. Методики 
формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову 
енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та 
когенераційних установках затвердженої постановою НКРЕКП від 01.08.2017 №991, 
пропорційно витратам умовного палива на виробництво електричної енергії та на 
виробництво теплової енергії. 

Формування витрат проведено відповідно до річних планів виробництва теплової 
енергії та відпуску електричної енергії, державних, галузевих норм витрат 
енергоресурсів, техніко-економічних розрахунків, кошторисів, з урахуванням ставок 
податків і зборів, чинного законодавства, галузевої угоди та колективного договору з 
оплати праці, цін на товарно-матеріальні ресурси та послуги виробничого характеру у 



плановому періоді, планового прибутку. Витрати, об’єктивне нормування яких 
неможливе, заплановані по фактичних показниках за 2017 рік, з урахуванням індексу цін 
виробників промислової продукції на 2018 рік за першим сценарієм (постанова КМУ від 
31.05.2017 №411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України 
на 2018-2020 роки») та на підставі кошторисів, прайсів та обгрунтувальних матеріалів. 

ТЕЦ та КГУ забезпечує власні потреби в електроенергії. Надлишок електричної 
енергії транспортується мережами ПАТ «Рівнеобленерго» для забезпечення потреб в 
електроенергії інших об’єктів, які експлуатує ТОВ «Рівнетеплоенерго». 

Персонал підприємства має відповідну кваліфікацію для експлуатації та 
обслуговування технологічного та допоміжного обладнання ТЕЦ та КГУ, згідно 
нормативів та правил експлуатації.  

 Загальновиробничі норми питомих витрат палива на виробництво теплової та 
електричної енергії погоджені департаментом житлово-комунального господарства, 
енергетики та енергоефективності Рівненської обласної державної адміністрації та 
включені до розрахунку проекту скорегованих тарифів. 

1. Планові витрати на паливо для виробництва електричної та теплової енергії 
визначені на підставі планового обсягу відпуску/виробництва електричної та 
теплової  енергії, питомих норм витрат паливно-енергетичних ресурсів, 
затверджених та погоджених в установленому порядку, діючих цін на 
природний газ, транспортування та розподіл, відповідно до діючих договорів, 
калорійних еквівалентів тощо. В розрахунок тарифів включено таку вартість 
природного газу з урахуванням витрат на транспортування та розподіл за 
категоріями споживачів: 
- Населення – 5674,70 грн./тис.куб.м. без ПДВ; 
- Бюджетні установи – 8639,90 грн./тис.куб.м. без ПДВ; 
- Інші споживачі (крім населення) – 8639,90 грн./тис.куб.м. без ПДВ; 
- Релігійні організації – 3203,70 грн./тис.куб.м. без ПДВ. 
Важливо зазначити наступне. Під час підготування та оприлюднення 
цього Обгрунтування залишається невизначеним питання ціни природного 
газу для виробництва теплової енергії для потреб населення з 1 жовтня 
2018 року. Існує велика вірогідність суттєвого підвищення цієї ціни.  У 
такому разі, підприємство буде терміново подавати коригування до 
розрахунків проектів тарифів на виробництво теплової енергії.  

2. Планові витрати по статтям витрат «виробничі послуги», «сировина і допоміжні 
матеріали», «допоміжні та інші матеріали» розраховані на основі фактичних 
даних за 2017 рік та збільшені на індекс цін виробників промислової продукції 
на 2018 рік. Витрати на хімводопідготовку, водопостачання та водовідведення 
розраховані на основі державних, галузевих нормативів витрат ресурсів, 
техніко-економічних розрахунків, з урахуванням діючих цін на матеріальні 
ресурси. 

3. Витрати на оплату праці працівникам підприємства, залученим до процесу 
виробництва електричної та теплової енергії, визначені відповідно до Закону 
України «Про оплату праці», чинної галузевої угоди від 31.01.2017 №7 із 
змінами і доповненнями (зареєстровано Міністерством соціальної політики за 
№5 від 19.02.2018), із забезпеченням мінімальної заробітної плати в розмірі 
3723,00 грн. та прожиткового мінімуму працездатної особи в розмірі 1921,00 
грн. з 1 грудня 2018 року відповідно до Закону України «Про державний 
бюджет України на 2018 рік» та визначені на підставі Порядку визначення 



витрат на оплату праці …, затвердженого постановою НКРЕКП від 26.102015 
№2645. 

4. Витрати на відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування працівників, які відповідно до штатного розпису та фактичних 
функціональних обов’язків працюють на ТЕЦ та КГУ становлять 22% від фонду 
оплати праці. 

5. Витрати на амортизаційні відрахування розраховані відповідно до вимог 
Податкового кодексу України. 

6. Інші витрати виробничої собівартості розраховані на основі фактичних 
показників за 2017 рік з урахуванням індексу цін виробників промислової 
продукції на 2018 рік. Крім цього, 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 Національну комісію, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 
«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 
2019 рік в розмірі 0,064 відсотка (постанова НКРЕКП від 21.06.2018 №526 «Про 
визначення планової ставки внеску на регулювання на 2019 рік»). Відповідно до 
затвердженої ставки розраховані планові витрати підприємства на внески на 
регулювання.  

7. Адміністративні витрати включають в себе загальногосподарські витрати, 
спрямовані на обслуговування та управління підприємства в цілому. 
7.1. Матеріальні витрати визначені на основі фактичних показників за 2017 

рік з урахуванням змін цін в плановому періоді.  
7.2. Витрати на оплату праці управлінського персоналу визначені відповідно 

до ЗУ «Про оплату праці», чинної галузевої угоди від 31.01.2017 №7 із 
змінами і доповненнями (зареєстровано Міністерством соціальної 
політики за №5 від 19.02.2018), із забезпеченням мінімальної заробітної 
плати та прожиткового мінімуму працездатної особи в розмірі 1921,00 
грн. з 1 грудня 2018 року відповідно до ЗУ «Про державний бюджет 
України на 2018 рік».  

7.3. Відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
визначені відповідно до вимог чинного законодавства в розмірі 22% від 
розрахованого планового фонду оплати праці в частині адміністративних 
витрат.  

7.4. Амортизаційні відрахування по основних засобах, інших необоротних 
матеріальних та нематеріальних активах адміністративного призначення 
розраховані відповідно до вимог Податкового кодексу України. 

7.5. Інші витрати розраховані на основі фактичних показників за 2017 рік з 
урахуванням індексу цін виробників промислової продукції на 2018 рік. 
Елемент витрат «витрати на податки та збори» розрахований відповідно 
до вимог Податкового кодексу України.  

8. Інші операційні витрати включають в себе витрати пов’язані з операційною 
діяльністю з виробництва електричної та теплової енергії, які не увійшли до 
складу виробничої собівартості та адміністративних витрат. В розрахунок 
проекту тарифів до інших операційних витрат увійшли: кошти, що 



відраховуються професійним спілкам, які визначаються згідно з вимогами ЗУ 
«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», витрати на оплату 
перших 5-ти днів тимчасової непрацездатності, розмір яких визначається згідно 
з Порядком оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок 
захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, 
за рахунок коштів роботодавця, затвердженим постановою КМУ від 26.06.2015 
№440, та Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом 
Державного комітету статистики України від 13.01.2004 №5, зареєстрованою в 
Міністерстві юстиції України 27.01.2004 №114/8713, єдиний внесок на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, розрахований у розмірі 
22% від суми витрат на оплату перших 5-ти днів тимчасової непрацездатності. 

9. Фінансові витрати не плануються. 
10.  Для стабільної та беззбиткової роботи підприємства в проектах скорегованих 

тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії 
врахована рентабельність у розмірі 2% для забезпечення поповнення обігових 
коштів за рахунок нерозподіленого прибутку.    

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 грн./Гкал без ПДВ. 
Тарифи вступили в дію з 1 березня 2018 року. 
Враховуючи приведені вище фактори, що впливають на зміну витрат на 

виробництво електричної та теплової енергії (ТЕЦ + КГУ) були здійснені розрахунки 
проекту тарифів, які наведені у таблиці. 

 
Динаміка зміни тарифів на виробництво теплової енергії,  

яка виробляється на ТЕЦ та КГУ ТОВ «Рівнетеплоенерго» 
 

гривень за Гкал без ПДВ 
 

Категорія споживачів Діючий тариф 
Постанова НКРЕКП 
від 15.02.2018 №181 

Проект 
скорегованого 

тарифу 

Зростання % зростання у 
порівнянні з 

діючим 
населення 937,55 1156,17 +218,62 123,3 
Релігійні організації 571,95 705,32 +133,37 123,3 
Бюджетні установи 1619,71 1489,62 -130,09 92,0 
Інші (крім населення) 1432,47 1489,62 +57,15 104,0 

 
  

 


