
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.  

Чинний тариф на виробництво теплової енергії, яка виробляється на 

теплоелектроцентралі та когенераційній установці встановлений для Товариства постановою 

НКРЕКП від  11.12.2018 №1783 «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії 

ТОВ «Рівнетеплоенерго». Відповідно до постанови тарифи на виробництво теплової енергії 

встановлені у наступних розмірах: 

- для виробництва та надання послуг з централізованого опалення та централізованого 

постачання гарячої води – 1201,44 грн за 1 Гкал (без ПДВ); 

- для виробництва та надання релігійним організаціям послуг з централізованого 

опалення та постачання гарячої води – 1181,69 грн за 1 Гкал (без ПДВ); 

- для виробництва та надання установам, які фінансуються за рахунок державного та 

місцевих бюджетів, послуг з централізованого опалення та централізованого 

постачання гарячої води – 1190,02 грн за 1 Гкал (без ПДВ); 

- іншим споживачам – 1182,27 грн за 1 Гкал (без ПДВ).  

           

          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/зміну 

тарифів на виробництво теплової енергії та відпуск електричної енергії внаслідок зміни 

наступних чинників. 

 

1. Відповідно до п.12 постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 №867 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 

функціонування ринку природного газу» з 1 травня 2019 року НАК «Нафтогаз 

України» здійснює продаж/постачання природного газу за ціною (без урахування 

ПДВ, тарифів на транспортування та розподіл природного газу, які підлягають 

обов’язковій оплаті відповідно до умов договорів транспортування та розподілу 

природного газу), що відповідно становить 7184,80 грн. (без ПДВ) за 1000 куб.м 

природного газу. З урахуванням витрат на транспортування та розподіл 

природного газу, які залишаються незмінними та становлять, відповідно до 



укладених договорів, 732,70 грн. (без ПДВ) за 1000 куб.м, ціна палива 

(природного газу) врахована при здійснені розрахунку коригування чинних 

тарифів становить 7917,50 грн. за 1000 куб.м (без ПДВ).  

2. Компенсація втрат внаслідок невідповідності ціни природного газу, яка 

закладена у тарифах на виробництво теплової енергії, що діяли у листопаді-

грудні 2018 року фактичній  ціні природного газу. Розрахована відповідно до 

фактичних обсягів споживання природного газу. 
                                                                                                                                                гривень без ПДВ 

 

Категорія 

Ціна в 

тарифі,  

 

грн./ 

тис.куб.м 

Фактична 

ціна,   

 

грн./ 

тис.куб.м 

Різниця в 

ціні +/- 

Грн. 

Фіктичний 

обсяг газу 

(листопад-

грудень 2018р.) 

тис.куб.м 

Сума додаткових 

витрат, грн. 

Населення 4942,00 6235,51 +1293,51 3122,693 + 4039234,62 

Релігія 2471,00 6235,51 +3764,51 787,976 + 32867,94 

Бюджет 7907,20 6235,51 -1671,69 429,772 -1317251,60 

Інші  7907,20 6235,51 1671,69 8,731 -718445,55 

Разом х х х 4349,172 +2036405,41 

  
3. Відповідно до розрахованих витрат на паливо з урахуванням зазначеної вище ціни на 

природний газ та відповідно змінених загальних операційних витрат, здійснено 

коригування внесків на регулювання «інші витрати виробничої собівартості», які 

сплачуються на виконання вимог закону України «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» щодо 

забезпечення фінансової незалежності Регулятора, закону України «Про джерела 

фінансування органів державної влади» та розраховуються відповідно до 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.  

 

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 по ТОВ 

«Рівнетеплоенерго» 

 
гривень за Гкал без ПДВ 

 
Категорія споживачів Діючі тарифи 

встановлені  

постановою НКРЕКП 

від 11.12.2018 №1783 

Проект 

скорегованих 

тарифів 

 

Зростання 

% зростання у 

порівнянні з 

діючим 

населення 1201,44 1387,03 +185,59 115,4 

Релігійні організації 1181,69 1369,70 +188,01 115,9 

Бюджетні установи 1190,02 1360,64 +170,62 114,3 

Інші (крім населення) 1182,27 1361,04 +178,77 115,1 

 

  



 

 


