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№23 від 28 квітня 2020 року Голові Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних 
послуг
Тарасюку В.В.

Шановний Валерію Володимировичу!

Міжгалузева асоціація з розвитку систем теплопостачання 
«Укртеплокомуненерго», до складу якої входять найбільші підприємства 
комунальної теплоенергетики усіх регіонів України, що виробляють, 
постачають та/або транспортують теплову енергію, засвідчує Вам свою 
повагу та звертається до Вас у зв’язку із необхідністю отримання роз’яснення 
щодо розрахунку та встановлення тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування, постачання за спрощеним порядком.

Пунктом 2.3. Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування, постачання, затвердженої постановою 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг (далі за текстом - НКРЕКП) від 31.03.2016 
року № 528, в редакції постанови НКРЕКП від 18.02.2020 року № 418 (далі за 
текстом -  Процедура), передбачено, що: «У разі виявлення обставин, 
передбачених, зокрема, підпунктом 3 пункту 4.4 глави 4 цієї Процедури, 
ліцензіат подає до НКРЕКП заяву на встановлення тарифів шляхом 
коригування лише тих складових частин структури тарифів, за якими 
відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення. До заяви обов’язково 
додаються додатки, передбачені пунктом 2.1, підпунктами 2, 21-40 пункту 
2.2 цієї глави, пояснювальна записка, розрахунки та документи, що 
підтверджують необхідність зміни тарифів».

Відповідно до підпункту 3 пункту 4.4 глави 4 Процедури, зміна тарифів 
може проводитись за обставин, що впливають або можуть вплинути на 
результати діяльності ліцензіата в період дії тарифів у випадку зміни 
протягом строку дії тарифів величини окремих витрат, пов'язаних із 
провадженням ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування,
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постачання теплової енергії, з причин, які не залежать від ліцензіата, зокрема 
збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, 
прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, зміни 
мінімальних обов'язкових гарантій в оплаті праці у сфері житлово- 
комунального господарства в частині формування ставок (окладів) для 
робітників та посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та 
технічних службовців, орендної плати та амортизаційних відрахувань, витрат 
на покриття втрат ліцензіата, підвищення або зниження цін і тарифів на 
паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, зміни обсягу фінансових 
витрат, складової планованого прибутку, за умови, що сумарно це призвело 
до зміни тарифних витрат більше ніж на 2 % від установленого рівня

Пунктом 11.5. Порядку формування тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування та постачання, затверджений постановою 
НКРЕКП від 25.06.2019 року № 1174 (далі за текстом -  Порядок), у свою 
чергу, встановлено, що у разі коригування окремих складових тарифів за 
ініціативою ліцензіата НКРЕКП зобов'язана розглянути (перевірити) 
розрахунки тарифів протягом одного календарного місяця з дня реєстрації 
відповідної заяви та підтвердних і обгрунтовуючих документів, визначених 
пунктом 11.1 цієї глави, при цьому ліцензіат має право на коригування 
тарифів у разі дотримання вимог пункту 10.2 глави 10 цього Порядку.

Відповідно до п. 10.1. Порядку, у разі дотримання зазначених у пункті 
10.2 цієї глави обов’язкових умов підприємство має право розрахувати 
тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання за 
спрощеним порядком.

При цьому згідно п. 11.1. Порядку, для коригування за ініціативою 
ліцензіата тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 
постачання ліцензіат надає, зокрема, «відповідні розрахунки тарифів на 
планований період з усіма підтвердними і обґрунтовуючими документами, 
що використовувалися під час їх проведення»

Перегляд економічно-фінансових показників здійснюється відповідно 
до Порядку за статтями витрат, за якими відбулися суттєві зміни (пункт 10.4 
розділ 10 Порядку).

Пунктами 2.4. та 2.5. Порядку передбачено, що:
«Кількісні показники, ураховані при формуванні структури чинних 

тарифів, під час встановлення тарифів шляхом коригування не 
переглядаються (крім випадку зміни рівня втрат теплової енергії відповідно 
до встановлених уповноваженим органом методик (порядків))»

«Для встановлення тарифів на теплову енергію за спрощеним 
порядком до заяви щодо встановлення тарифів додаються у  паперовому та
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електронному вигляді розрахунки, підтвердні й обґрунтовуючі матеріали та 
документи, що використовувалися під час проведення таких розрахунків, 
передбачені пунктом 2.2 цієї глави. При цьому ураховуються вимоги, 
передбачені пунктами 10.2-10.4 глави 10 Порядку формування тарифів».

Тобто, з метою зміни тарифу на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання, в порядку, встановленому п. 2.3. Процедури 
та п. 11.5. Порядку, з одного боку, має бути наданий чіткий перелік 
документів (п. 2.3. Процедури), а з іншого боку, мають бути надані 
підтвердні і обгрунтовуючі документи (п. 11.5. Порядку), під якими 
розуміються розрахунки тарифів на планований період з усіма підтвердними 
і обґрунтовуючими документами, що використовувалися під час їх 
проведення (п. 11.1. Порядку), в той час як кількісні показники, ураховані 
при формуванні структури чинних тарифів, під час встановлення тарифів 
шляхом коригування не переглядаються (2.4. Порядку), а при встановлені 
тарифів за спрощеною процедурою надаються лише розрахунки, підтвердні й 
обгрунтовуючі матеріали та документи, що використовувалися під час 
проведення таких розрахунків (п. 2.5. Порядку).

Враховуючи вищезазначене, просимо Вас надати роз'яснення, який 
саме пакет документів надається для зміни тарифу на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування та постачання, в порядку, встановленому п. 
2.3. Процедури та п. 11.5. Порядку: повний чи лише в частині, яка зумовила 
необхідність зміни тарифу на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання?

З повагою,

Віце-президент Міжгалузевої асоціації 
«У кртеплокому ненерго» С.Л. Дунайло


