
Обґрунтування
щодо розгляду питання про коригування тарифів на теплову енергію, послуги з
централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для  

споживачів 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).

На засіданні  НКРЕКП, яке  відбулося 11 грудня 2018 року 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 11.12.2018 №№ 1791, 1792, 1805, 1806, 1807.

У зв’язку зі зміною ціни на природний газ з 1 травня 2019 року, відповідно до
п.12 постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 №867, ціни на електричну
енергію, ростом тарифів 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
01.12.2018р,  відповідно  від  якого  розраховуються  тарифні  ставки  та  оклади
працівників,  ростом  мінімальної  заробітної  плати  з  01.01.2019,  змінами  та
доповненнями  до  Галузевої  угоди  зареєстрованими  Міністерством  соціальної



політики за №26 від 04.12.2018р., інфляційними процесами,  були розраховані тарифи
на  теплову  енергію  шляхом  коригування  окремих  складових  тарифів  для  всіх
категорій споживачів.

Більш детально про фактори, що впливають на ріст тарифів на теплову енергію,
послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання.

1. У чинних тарифах на виробництво теплової енергії врахована ціна природного
газу  в  розмірі  6235,51  грн.  за  1000  куб.м  (без  ПДВ).  При  коригуванні
застосовується ціна газу – 7184,80 грн. за 1000 куб.м (без ПДВ) розрахована
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». Ціна на транспортування та
розподіл залишається незмінною та становить 732,70 грн/1000м3 (без ПДВ).

2. В чинних тарифах на  виробництво теплової  енергії,  які  були  встановлені  на
засіданні НКРЕКП 11.12.2018р. та набрали чинності  з 01.01.2019р.,  враховані
витрати  «собівартість   власних  ТЕЦ,  КГУ»  відповідно  до  тарифів  на
виробництво теплової енергії встановлених постановою НКРЕКП від 11.12.2018
№1783  “Про  встановлення  тарифів  на  виробництво  теплової  енергії  ТОВ
“Рівнетеплоенерго”. 
Відповідно  до  зміни  ціни  на  природний  газ,  (постанова  Кабінету  Міністрів
України  від  19.10.2018  №867),  були  здійснені  коригування  тарифів  на
виробництво теплової енергії на ТЕЦ та КГУ. Проекти цих тарифів враховані
при коригуванні витрат «собівартість власних ТЕЦ, КГУ». 

3. У  зв’язку  із  необхідністю  дотримання  регуляторних  процедур  визначених
постановою НКРЕКП від 30.06.2017 №866, при коригування тарифів до складу
витрат  включаються  витрати  на  покриття  втрат  (збитки  підприємства),  які
виникли у зв’язку із невідповідністю ціни на природний газ,  яка закладена у
тарифах на виробництво теплової енергії, що діяли протягом листопада-грудня
2018 року, та фактичною ціною за цей період. 

4. При розрахунку проекту тарифів враховані зміни витрат на електричну енергію,
за  рахунок  зміни  тарифів  на  активну  електроенергію  та  вартості
транспортування  електроенергії  власного  виробництва  мережами
електропередавальної організації.

5. Постановою НКРЕКП від 04.10.2018 №1168 «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 14 жовтня 2018 року (після опублікування в
офіційному  виданні-газеті  «Урядовий  Кур’єр»).  Відповідно  здійснено
коригування витрат на   водопостачання та водовідведення.

6. В  діючих  тарифах  на  теплову  енергію розмір  середньої  заробітної  плати  по
тепловій енергії  становить 6334,02 грн/місяць.  Витрати на оплату праці були
розраховані  виходячи з  прожиткового  мінімуму працездатної  особи в  розмірі
1887,67  грн.  на  місяць.  В  скоригованих  тарифах  витрати  на  оплату  праці
розраховані відповідно до прожиткового мінімуму працездатної особи в розмірі
1971,92 грн. з урахуванням змін та доповнень до Галузевої угоди за №26 від
04.12.2018р. У проектах тарифів середня заробітна плата становить 9275,20 грн.



7. 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 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  розраховані  планові  витрати
підприємства на внески на регулювання. 

     Таким чином, основними факторами, що зумовили ріст тарифів, є зростання
вартості  природного газу,  тарифів на виробництво теплової енергії  на ТЕЦ та КГУ,
електроенергії,  постачання  холодної  води  та  водовідведення,  збільшення  розміру
прожиткового  мінімуму,  мінімальної  заробітної  плати,  норм  галузевої  угоди,
інфляційні процеси. 

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),
управителі багатоквартирних будинків. 



Динаміка зміни тарифів на теплову енергію по ТОВ "Рівнетеплоенерго"
(виробництво, транспортування, постачання)

грн. без ПДВ

Тарифи за
видами

діяльності 

населення релігійні організації
Чинний

тариф діє
з

01.01.2019

Проект
скорегованого

тарифу

Відхи-
лення,

+/-

відсоток
росту

Чинний
тариф діє з
01.01.2019

Проект
скорегованого

тарифу

Відхи-
лення,

+/-

відсоток
росту

тариф на теплову
енергію, в т.ч.

1 481,26 1 838,44 357,18 124,1 1 666,13 1 974,14 308,01 118,5

виробництво 1 364,99 1 699,30 334,31 124,5 1 550,97 1 836,26 285,29 118,4
транспортування 113,32 134,78 21,46 118,9 112,24 133,56 21,32 119,0

постачання 2,95 4,36 1,41 147,8 2,92 4,32 1,40 147,9

Тарифи за
видами

діяльності 

бюджетні установи інші споживачі
Чинний

тариф діє
з

01.01.2019

Проект
скорегованого

тарифу

Відхи-
лення,

+/-

відсоток
росту

Чинний
тариф діє з
01.01.2019

Проект
скорегованого

тарифу

Відхи-
лення,

+/-

відсоток
росту

тариф на теплову
енергію, в т.ч.

1 541,10 1 804,48 263,38 117,1 1 560,28 1 835,06 274,78 117,6

виробництво 1 424,83 1 665,34 240,51 116,9 1 444,01 1 695,92 251,91 117,4

транспортування 113,32 134,78 21,46 118,9 113,32 134,78 21,46 118,9

постачання 2,95 4,36 1,41 147,8 2,95 4,36 1,41 147,8

Динаміка зміни тарифів на послугу з централізованого опалення
та централізованого постачання гарячої води 

 

Чинний
тариф діє з
01.01.2019

Проект
скорегованого

тарифу

Відхи-
лення,

+/-

відсоток
росту

Населення безпосередньо грн. з ПДВ

централізоване опалення з приладами обліку, грн./Гкал 1 795,53 2 250,40 454,87 125,33

централізоване опалення без приладів обліку, грн./кв.м за місяць 42,73 53,77 11,04 125,84

централізоване ГВП (з рушникосушниками,) грн/куб.м 105,78 132,20 26,42 124,98

централізоване ГВП (без рушникосушників), грн/куб.м 97,78 122,00 24,22 124,77

Управителі багатоквартирних будинків грн. без ПДВ

централізоване ГВП (з рушникосушниками), грн/куб.м 87,27 108,58 21,31 124,42

централізоване ГВП (без рушникосушників), грн/куб.м 80,67 100,39 19,72 124,45

бюджетні установи грн. без ПДВ

централізоване гаряче водопостачання, грн/куб.м 83,60 98,20 14,60 117,46

інші споживачі грн. без ПДВ

централізоване гаряче водопостачання, грн/куб.м 84,54 99,80 15,26 118,05


