
Обгрунтування  
щодо щодо необхідності перегляду тарифів на теплову енергію,  

її виробництво, транспортування та постачання  
за категоріями споживачів по ТОВ “Рівнетеплоенерго” 

 
З метою забезпечення беззбиткової діяльності з надання послуг 

теплопостачання ТОВ “Рівнетеплоенерго” розрахувало планові витрати на 
покриття різниці між існуючими тарифами на теплову енергію та 
фактичними витратами на її виробництво, транспортування, постачання для 
всіх категорій споживачів за 2016 – 2018 роки як одну із складових для 
формування економічно обґрунтованого тарифу на теплову енергію та 
послугу з постачання теплової енергії. 

Відповідність тарифів на комунальні послуги економічно 
обгрунтованим розмірам передбачена чинним законодавством, зокрема: 
відповідно до ст.10 Закону України “Про державне регулювання у сфері 
комунальних послуг” тарифи на комунальні послуги суб’єктів природних 
монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках повинні 
забезпечувати відшкодування всіх економічно обгрунтованих планових 
витрат на їх виробництво з урахуванням планового прибутку. 

Встановлення тарифів на теплову енергію нижче розміру економічно 
обгрунтованих витрат на її виробництво, транспортування та постачання не 
допускається. 

Компенсація різниці в тарифах здійснювалась Державою, відповідно 
до постанов Кабінету Міністрів України. Постановою передбачався пакет 
документів (розрахунки, форми звітності, довідки тощо) на підтвердження 
суми різниці в тарифах та порядок проведення взаєморозрахунків між 
учасниками (відповідно до договору про проведення взаєморозрахунків). В 
подальшому відшкодовування збитків підприємств галузі теплопостачання 
припинено. Обгрунтовується це тим, що з 01.01.2016 відповідно до 
законодавства встановлення збиткових тарифів (економічно 
необгрунтованих) не допускається. У новому Законі України “Про житлово-
комунальні послуги” від 09.11.2017 № 2189-VIII, відшкодування різниці в 
тарифах не передбачено.   

Різниця в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого 
опалення та постачання гарячої води за 2016 - 2018 роки визначена 
відповідно до Податкового Кодексу України, наказу “Про облікову політику 
на підприємстві” та на основі звіту “Про витрати на виробництво та 
фінансові показники діяльності підприємств від надання послуг 
теплопостачання за січень – грудень 2016, 2017, 2018 років” – форма №1С-
теплопостачання та становить 160 173 292,45 грн без ПДВ, в тому числі: 

- за 2016 рік – 62 372 141,78 грн без ПДВ; 
- за 2017 рік – 47 965 065,98 грн без ПДВ; 
- за 2018 рік – 49 836 084,69 грн без ПДВ.   
Загальна сума різниці між існуючими тарифами на послуги з 

централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води та 
фактичними витратами за 2016 – 2018 роки становить 2 087 954,51 грн (без 



ПДВ). Дана сума буде включена до розрахунку витрат на абонентське 
обслуговування.  

Відповідно до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування та постачання, затвердженого Постановою 
НКРЕКП від 25.06.2019 №1174, розраховано обсяг витрат на покриття 
різниці між існуючими тарифами на теплову енергію та фактичними 
витратами на її виробництво, транспортування, постачання для всіх 
категорій споживачів за 2016 – 2018 роки. 

Загальна сума різниці в тарифах на теплову енергію за 2016 – 2018 
роки, яка включена до розрахунку планованих витрат, становить                 
158 085 337,94 грн (без ПДВ), в тому числі: 

- населення – 142 236 377,82 грн (без ПДВ); 
- бюджетні установи –12 471 849,64 грн (без ПДВ); 
- релігійні організації – 99 952,01 грн (без ПДВ); 
- інші споживачі – 3 277 158, 47 грн (без ПДВ). 

 

 

 


