
 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку розрахунку середньозважених 

тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб населення, установ та організацій, 

що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, її транспортування та постачання» 

 

Зміст положення акта 

законодавства 

Зміст відповідного положення проекту 

акта 

Пояснення змін 

Порядок розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням природного 

 газу, для потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, її 

транспортування та постачання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України  

від 6 вересня 2017 р. № 679 

4. Середньозважений тариф на 

теплову енергію, вироблену з 

використанням природного газу, для 

потреб відповідної категорії 

споживачів у адміністративно-

територіальній одиниці (Автономна 

Республіка Крим, області, мм. Київ 

та Севастополь) визначається за 

такою формулою: 

… 

TТп - діючий тариф на теплову 

енергію, вироблену з використанням 

природного газу, для потреб 

відповідної категорії споживачів, 

встановлений суб’єкту 

господарювання, що провадить 

діяльність у сфері теплопостачання 

у відповідній адміністративно 

4. Середньозважений тариф на теплову 

енергію, вироблену з використанням 

природного газу, для потреб відповідної 

категорії споживачів у адміністративно-

територіальній одиниці (Автономна 

Республіка Крим, області, мм. Київ та 

Севастополь) визначається за такою 

формулою: 

 

… 

ТТn - діючий тариф на теплову енергію 

(одноставковий або двоставковий), 

вироблену з використанням природного 

газу, для потреб відповідної категорії 

споживачів, встановлений суб’єкту 

господарювання, що провадить діяльність 

у сфері теплопостачання у відповідній 

адміністративно-територіальній одиниці  

Проектом передбачено уточнення 

щодо врахування діючих 

одноставкових або двоставкових 

тарифів на теплову енергію під час 

розрахунку середньозважених 

тарифів на теплову енергію, 

вироблену з використанням 

природного газу. 
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територіальній одиниці (Автономна 

Республіка Крим, області, мм. Київ 

та Севастополь), гривень за 1 Гкал 

(без податку на додану вартість); 

… 

 

 (Автономна Республіка Крим, області, 

мм. Київ та Севастополь), гривень за 1 

Гкал (без податку на додану вартість); 

 

… 

 

Відсутній 

 

 

 

 

     4
1
. В разі використання для 

розрахунку середньозваженого тарифу 

на теплову енергію, вироблену з 

використанням природного газу, 

двоставкового тарифу на теплову 

енергію для потреб відповідної категорії 

споживачів,встановленого суб’єкту 

господарювання, що провадить 

діяльність у сфері теплопостачання у 

відповідній адміністративно-

територіальній одиниці (Автономна 

Республіка Крим, області, мм. Київ та 

Севастополь), умовно-постійна та 

умовно-змінна частини цього тарифу,  

виражаються у однакових фізичних 

одиницях (гривень за 1 Гкал) і тариф 

визначається за формулою:  

 

ТТ = УЗЧТ   + ( VTEУПЧ  / VTE), 

 

де ТТ  – двоставковий тариф на теплову 

енергію, вироблену з використанням 

природного газу, для потреб відповідної 

Вдосконалення норми щодо 

розрахунку середньозважених 

тарифів на теплову енергію.  

Визначено механізм врахування 

двоставкових тарифів під час 

розрахунку середньозважених 

тарифів на теплову енергію. 

вироблену з використанням 

природного газу. 
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категорії споживачів, який 

використовується для розрахунку 

середньозваженого тарифу на теплову 

енергію, вироблену з використанням 

природного газу, гривень за 1 Гкал (без 

податку на додану вартість); 

УЗЧТ – умовно-змінна частина 

двоставкового тарифу на теплову 

енергію, вироблену з використанням 

природного газу, для потреб відповідної 

категорії споживачів, встановленого 

суб’єкту господарювання, що провадить 

діяльність у сфері теплопостачання у 

відповідній адміністративно-

територіальній одиниці (Автономна 

Республіка Крим, області, мм. Київ та 

Севастополь), гривень за 1 Гкал (без 

податку на додану вартість); 

VTEУПЧ - вартість теплової енергії, 

виробленої з використанням 

природного газу, для потреб відповідної 

категорії споживачів, за умовно-

постійною частиною двоставкового 

тарифу на теплову енергію, 

встановленого суб’єкту 

господарювання, що провадить 

діяльність у сфері теплопостачання у 

відповідній адміністративно-

територіальній одиниці (Автономна 
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Республіка Крим, області, мм. Київ та 

Севастополь),тис. гривень (без податку 

на додану вартість); 

 

     VТЕ – річний плановий корисний 

відпуск теплової енергії, що 

враховувався під час розрахунку 

діючого тарифу на теплову енергію, тис. 

Гкал. 

 

7. Для розрахунку  

середньозважених тарифів на 

теплову енергію, вироблену з 

використанням природного газу, 

для потреб відповідної категорії 

споживачів, її  транспортування та 

постачання: 

Відсутній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Для розрахунку середньозважених 

тарифів на теплову енергію, вироблену з 

використанням природного газу, для 

потреб відповідної категорії споживачів, її  

транспортування та постачання: 

 

 

враховуються діючіодноставкові або 

двоставкові тарифи на теплову енергію, 

вироблену з використанням природного 

газу; 

 

 

 

 

 

 

враховуються дані суб’єктів 

господарювання, які на момент надання 

 

 

 

 

 

 

 

Проектом передбачено, що при 

розрахунку середньозважених 

тарифів на теплову енергію, 

вироблену з використанням 

природного газу, враховуються діючі 

одноставкові або двоставкові тарифи 

на теплову енергію, які можуть 

встановлювати відповідні 

уповноважені органи. 

 

Здійснено більш 

детальнуконкретизацію питання 
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враховуються дані суб’єктів 

господарювання, які здійснювали 

фактичний корисний відпуск 

теплової енергії, виробленої з 

використанням природного газу, 

протягом останніх чотирьох 

кварталів, що передують звітному 

(крім теплоелектроцентралей та 

теплоелектростанцій); 

 

 

 

 

 

не враховуються дані суб’єктів 

господарювання, які є платниками 

єдиного податку 

 

Відсутній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інформації, необхідної для розрахунку 

середньозваженого тарифу на теплову 

енергію, вироблену з використанням 

природного газу,  провадять або мають 

намір провадити господарську 

діяльність з виробництва теплової 

енергії, та/або її транспортування, 

та/або її постачання, і мають діючий 

тариф на теплову енергію, вироблену з 

використанням природного газу (крім 

теплоелектроцентралей та 

теплоелектростанцій), та/або її 

транспортування, та/або її постачання; 

 

не враховуються дані суб’єктів 

господарювання, які є платниками єдиного 

податку. 

 

Розрахунок середньозважених тарифів 

на теплову енергію, вироблену з 

використанням природного газу, для 

потреб відповідної категорії 

споживачів, її транспортування та 

постачання здійснюється 

Держенергоефективності на підставі 

інформації, згідно з додатками 1-4 до 

цього Порядку, наданої органами, 

визначеними у частині восьмій статті 20 

Закону України «Про 

стосовно  того, інформацію яких 

суб’єктів господарювання необхідно 

враховувати під час розрахунку 

середньозважених тарифів».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усунення неврегульованості в 

частині інформації, яка має  

надаватися для розрахунку 

середньозважених тарифів. 

Частиною вісім статті 20 Закону           

України «Про теплопостачання» 

визначено, що «Національна комісія, 

що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних 

послуг, та органи місцевого 

самоврядування щокварталу, до 10 
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теплопостачання». числа останнього місяця кожного 

кварталу, надають центральному 

органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері 

ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, 

енергозбереження, відновлюваних 

джерел енергії та альтернативних 

видів палива, інформацію, необхідну 

для розрахунку середньозваженого 

тарифу на теплову енергію, 

вироблену з використанням 

природного газу, для потреб 

населення, установ та організацій, що 

фінансуються з державного чи 

місцевого бюджету, а також тарифів 

на транспортування та постачання 

теплової енергії». 

 

 

 

Начальник Управління заміщення 

традиційних видів палива                                                                                                                                           Л. Рибенко 

 

 


