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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 20 Закону України «Про теплопостачання» 

Зміст положення(норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

Закон України «Про теплопостачання» 

Стаття 20. Загальні засади формування тарифів на теплову 

енергію 

… 

    Тарифи на теплову енергію для суб’єктів 

господарювання, що здійснюють її виробництво на 

установках з використанням альтернативних джерел 

енергії, включаючи теплоелектроцентралі, 

теплоелектростанції та когенераційні установки, для 

потреб установ та організацій, що фінансуються з 

державного чи місцевого бюджету, а також для потреб 

населення встановлюються на рівні 90 відсотків діючого 

для суб’єкта господарювання тарифу на теплову енергію, 

вироблену з використанням природного газу, для потреб 

відповідної категорії споживачів. У разі відсутності для 

суб’єкта господарювання встановленого тарифу на теплову 

енергію, вироблену з використанням природного газу, для 

потреб установ та організацій, що фінансуються з 

державного чи місцевого бюджету, а також для потреб 

населення тарифи на теплову енергію встановлюються на 

рівні 90 відсотків середньозваженого тарифу на теплову 

енергію, вироблену з використанням природного газу, для 

потреб відповідної категорії споживачів. 

(абзац 4 ст.20) 

Стаття 20. Загальні засади формування тарифів на теплову 

енергію 

… 

    Тарифи на теплову енергію для суб’єктів 

господарювання, що здійснюють її виробництво на 

установках з використанням альтернативних джерел 

енергії, включаючи теплоелектроцентралі, 

теплоелектростанції та когенераційні установки, для 

потреб установ та організацій, що фінансуються з 

державного чи місцевого бюджету, для потреб населення 

та для інших споживачів розраховуються на рівні: 

     90 відсотків діючого для суб’єкта господарювання 

тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням 

природного газу, для потреб відповідної категорії 

споживачів;  

     90 відсотків середньозваженого тарифу на теплову 

енергію, вироблену з використанням природного газу, 

для потреб відповідної категорії споживачів у разі 

відсутності для суб’єкта господарювання встановленого 

тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням 

природного газу, для потреб відповідної категорії 

споживачів;  
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    відповідно до  порядку (методики) формування 

тарифів затверджених Кабінетом Міністрів України або 

НКРЕКП, але не менше 90 відсотків діючого для 

суб’єкта господарювання тарифу на теплову енергію, 

вироблену з використанням природного газу, або 90 

відсотків середньозваженого тарифу на теплову 

енергію, вироблену з використанням природного газу. 

     

Спосіб розрахунку тарифів на теплову енергію для 

суб’єктів господарювання, що здійснюють її 

виробництво на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії, включаючи 

теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та 

когенераційні установки, для потреб установ та 

організацій, що фінансуються з державного чи 

місцевого бюджету, для потреб населення та інших 

споживачів визначає суб’єкт господарювання, що 

здійснює її виробництво. 

           

 

 У разі відсутності розрахованого центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, 

відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів 

палива, середньозваженого тарифу на теплову енергію, 

вироблену з використанням природного газу, для  

адміністративно-територіальної одиниці (Автономна 

Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь) 

тарифи на теплову енергію, вироблену з 
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використанням альтернативних джерел енергії,  

включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції 

та когенераційні установки, для потреб установ та 

організацій, що фінансуються з державного чи 

місцевого бюджету, для потреб населення та інших 

споживачів розраховуються відповідно до порядку 

(методики) формування тарифів затверджених 

Кабінетом Міністрів України або НКРЕКП.  

 

Для встановлення тарифу на теплову енергію, тарифу 

на виробництво теплової енергії суб’єкт господарювання, 

що здійснює виробництво теплової енергії на установках з 

використанням альтернативних джерел енергії, включаючи 

теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та 

когенераційні установки, подає органу, уповноваженому 

встановлювати такі тарифи, заяву із зазначенням розміру 

тарифу, розрахованого відповідно до частини четвертої 

та/або п’ятої цієї статті 

(абзац 11 ст. 20) 

Для встановлення тарифу на теплову енергію, тарифу 

на виробництво теплової енергії суб’єкт господарювання, 

що здійснює виробництво теплової енергії на установках з 

використанням альтернативних джерел енергії, включаючи 

теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та 

когенераційні установки, подає органу, уповноваженому 

встановлювати такі тарифи, заяву із зазначенням розміру 

тарифу, розрахованого відповідно до частини четвертої 

та/або сьомої цієї статті. 

(абзац 13 ст.20) 

Якщо уповноважений орган протягом 30 календарних 

днів з дня надходження заяви не встановлює розмір 

тарифу, розрахованого відповідно до частини четвертої 

та/або п’ятої цієї статті, або не надає вмотивовану відмову 

у його встановленні, вважається, що суб’єкту 

господарювання, що здійснює виробництво теплової 

енергії на установках з використанням альтернативних 

джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі, 

теплоелектростанції та когенераційні установки, 

встановлено розмір тарифу, розрахований таким суб’єктом 

Якщо уповноважений орган протягом 30 календарних днів 

з дня надходження заяви не встановлює розмір тарифу, 

розрахованого відповідно до частин четвертої та 

або сьомої цієї статті, або не надає вмотивовану відмову у 

його встановленні, вважається, що суб’єкту 

господарювання, що здійснює виробництво теплової 

енергії на установках з використанням альтернативних 

джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі, 

теплоелектростанції та когенераційні установки, 

встановлено розмір тарифу, розрахований таким суб’єктом 
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господарювання відповідно до частини четвертої та/або 

п’ятої цієї статті та поданий у заяві. Копія заяви (опису 

документів) з відміткою про дату їх надходження є 

підтвердженням подання уповноваженому органу заяви та 

розрахунків розміру тарифу. 

(абзац 12 ст.20) 

 

Відсутня 
 

 

 

 

 

 

 

Відсутня 
 

господарювання відповідно до частин четвертої та/або 

сьомої цієї статті та поданий у заяві. Копія заяви (опису 

документів) з відміткою про дату їх надходження є 

підтвердженням подання уповноваженому органу заяви та 

розрахунків розміру тарифу, а також встановлення 

уповноваженим органом відповідного розміру тарифу. 

 

Підставою для вмотивованої відмови у встановленні 

тарифів на теплову енергію для  суб’єкту 

господарювання, є виключно недотримання суб’єктом 

господарювання вимог щодо розрахунку тарифів на 

теплову енергію, встановлених відповідно до частин 

четвертої та/або сьомої цієї статті. 

Суб'єкт господарювання має право застосовувати 

встановлений тариф через 30 календарних днів після 

дати отримання заяви уповноваженим органом та 

зобов’язаний повідомити споживачам про зміну 

тарифів у строк, що не перевищує 15 днів з дати 

застосування тарифів з посиланням на подану заяву з 

відміткою про дату її надходження. 

 

            

           

 

        Голова Держенергоефективності          Валерій БЕЗУС 
 


