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Додаток 1 до Листа БАУ №500
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про теплопостачання» щодо вдосконалення
механізму формування та встановлення тарифів на теплову енергію, у тому числі вироблену з використанням
альтернативних джерел енергії»

Зміст положення акта законодавства

Зміст відповідного положення проекту
акта

Пояснення змін

Закон України «Про теплопостачання»
Стаття 1. Визначення термінів
(…)
тариф (ціна) на теплову енергію –
грошовий вираз витрат на виробництво,
транспортування,
постачання
одиниці теплової енергії (1 Гкал) з
урахуванням
рентабельності
виробництва, інвестиційної та інших
складових, що визначаються згідно із
методиками, розробленими національною
комісією,
що
здійснює
державне
регулювання у сфері комунальних
послуг;
(…)

Стаття 1. Визначення термінів
(…)
тариф (ціна) на теплову енергію – грошовий
вираз
витрат
на
виробництво,
транспортування,
постачання
одиниці
теплової
енергії,
з
урахуванням
рентабельності, інвестиційної та інших
складових, що визначаються згідно із
порядками формування тарифів на
теплову
енергію,
її
виробництво,
транспортування
та
постачання,
затвердженими
Кабінетом
Міністрів
України, або порядками (методиками)
формування тарифів на теплову енергію,
її виробництво, транспортування та
постачання,
затвердженими
національною комісією, що здійснює

Зміна вноситься з метою
закріплення
у
визначенні
терміну «тариф на теплову
енергію» існуючих порядків,
за
якими
такі
тарифи
визначаються,
що
затверджуються
КМУ,
НКРЕКП
або
визначені
законом (для тарифів на
теплову енергію з АДЕ).
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державне
регулювання
у
сферах
енергетики та комунальних послуг,
відповідно до їх повноважень, визначених
законом, або в порядку, передбаченому
цим Законом;
Зміна вноситься з метою
закріплення
у
законі
повноваження
КМУ
затверджувати
порядок
формування
тарифів
на
теплову
енергію,
її
виробництво, транспортування
та
постачання,
що
встановлюються
органами
місцевого самоврядування.

(…)

Стаття 10. Повноваження Кабінету
Міністрів
України
у
сфері
теплопостачання
До повноважень Кабінету Міністрів України
належать:
розробка та реалізація державної політики у
сфері теплопостачання;
затвердження
порядку
формування
тарифів
на
теплову
енергію,
її
виробництво,
транспортування
та
постачання, що встановлюються органами
місцевого самоврядування;
(…)

Стаття 13. Повноваження органів
місцевого самоврядування у сфері
теплопостачання
До основних повноважень органів
місцевого самоврядування у сфері
теплопостачання належать:
(…)
встановлення
для
всіх
категорій
споживачів тарифів на теплову енергію і
тарифів на виробництво теплової енергії
(крім тарифів на теплову енергію,

Стаття
13.
Повноваження
органів
місцевого
самоврядування
у
сфері
теплопостачання
До основних повноважень органів місцевого
самоврядування у сфері теплопостачання
належать:
(…)
встановлення суб’єктам господарювання у
сфері
теплопостачання,
ліцензування
діяльності яких здійснюють Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,

Передбачено
повноваження
ОМС встановлювати тарифи
на
теплову
енергію,
її
виробництво, транспортування
та постачання для ліцензіатів
Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської
міських
державних
адміністрацій,
а
також
повноваження
щодо

Стаття 10. Повноваження Кабінету
Міністрів
України
у
сфері
теплопостачання
До повноважень Кабінету Міністрів
України належать:
розробка
та
реалізація
державної
політики у сфері теплопостачання;
Абзац відсутній
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вироблену на теплоелектроцентралях,
теплоелектростанціях,
атомних
електростанціях
та
когенераційних
установках) у порядку і межах,
визначених законодавством;

Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації, тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування
та постачання для всіх категорій
споживачів (крім тарифів на виробництво
теплової енергії, що виробляється на
теплоелектроцентралях,
теплоелектростанціях,
атомних
електростанціях
та
когенераційних
установках),
у
порядку
і
межах,
визначених законом;
(…)
(…)
погодження
інвестиційних
програм погодження
інвестиційних
програм
стосовно об'єктів теплопостачання, що суб’єктів
господарювання
у
сфері
перебувають у комунальній власності, теплопостачання;
крім тих, що виробляють теплову енергію
на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС,
когенераційних установках та установках
з використанням альтернативних джерел
енергії;
сприяння провадженню інвестиційної сприяння провадженню інвестиційної
діяльності
у сфері діяльності
у сфері теплопостачання,
теплопостачання.
зокрема реалізації інвестиційних проектів
з виробництва теплової енергії на
установках
з
використанням
альтернативних джерел енергії.

погодження
інвестиційних
програм
суб’єктам
господарювання,
що
здійснюють
виробництво
теплової
енергії
з
альтернативних
джерел
енергії,
та
сприяння
провадженню
інвестиційної
діяльності
у
сфері
теплопостачання.

повноваження
Стаття 16. Повноваження національної Стаття 16. Повноваження національної Передбачено
встановлювати
комісії,
що
здійснює
державне комісії,
що
здійснює
державне НКРЕКП
регулювання у сферах енергетики та регулювання у сферах енергетики та тарифи на теплову енергію, її
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комунальних
послуг,
у
сфері
теплопостачання
До повноважень національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг,
належать:
розробка методик розрахунків тарифів на
виробництво теплової енергії та плати за
її транспортування та постачання;
забезпечення проведення єдиної тарифної
політики
у сфері
теплопостачання;
(…)
розроблення і затвердження методології
(порядку) формування тарифів на теплову
енергію у сфері теплопостачання для
суб'єктів природних монополій та
суб'єктів господарювання на суміжних
ринках;
встановлення тарифів на теплову енергію
суб'єктам природних монополій у сфері
теплопостачання, ліцензування діяльності
яких здійснюється Комісією;
(…)

виробництво, транспортування
та постачання для ліцензіатів
Комісії
та
затверджувати
порядок
(методику)
формування
тарифів
на
теплову
енергію,
її
виключити
виробництво, транспортування
та постачання для суб'єктів
господарювання
у
сфері
теплопостачання, ліцензування
забезпечення проведення єдиної тарифної діяльності
яких
здійснює
політики
у сфері Комісія.
теплопостачання в межах повноважень,
передбачених законом;
(…)
розроблення і затвердження порядку
(методики) формування тарифів на
теплову
енергію,
її
виробництво,
транспортування та постачання для
суб'єктів
господарювання
у
сфері
теплопостачання, ліцензування діяльності
яких здійснює Комісія;
комунальних
послуг,
у
сфері
теплопостачання
До повноважень національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, належать:

встановлення тарифів на теплову енергію,
її виробництво, транспортування та
постачання суб’єктам господарювання у
сфері
теплопостачання,
ліцензування
діяльності яких здійснює Комісія;
(…)

5

Стаття 20. Загальні засади формування
тарифів на теплову енергію
Тарифи на теплову енергію повинні
забезпечувати
відшкодування
всіх
економічно обґрунтованих витрат на
виробництво,
транспортування
та
постачання теплової енергії.
Тарифи на теплову енергію, реалізація
якої
здійснюється
суб’єктами
господарювання,
що
займають
монопольне становище на ринку, є
регульованими.

Відсутній

Стаття 20. Загальні засади формування
тарифів на теплову енергію
Тарифи на теплову енергію повинні
забезпечувати
відшкодування
всіх
економічно
обґрунтованих
витрат
на
виробництво, транспортування та постачання
теплової енергії.
Тарифи на теплову енергію, реалізація якої
здійснюється суб’єктами господарювання у
сфері теплопостачання, що отримали
ліцензію на провадження встановленого
законодавством
виду
господарської
діяльності,
є
регульованими
та
встановлюються
уповноваженими
органами.
Тарифи
на
теплову
енергію,
її
виробництво,
транспортування
та
постачання
визначаються
згідно
з
порядком формування тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування
та постачання, затвердженим Кабінетом
Міністрів
України,
або
порядком
(методикою) формування тарифів на
теплову
енергію,
її
виробництво,
транспортування
та
постачання,
затвердженою національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг,
відповідно до їх повноважень, визначених
законом, або в порядку, передбаченому

Зміни передбачають зміну
порядку розрахунку тарифів на
теплову енергію з АДЕ. Так,
згідно чинної частини 4 статті
20 ЗУ «Про теплопостачання»
розрахунок здійснюється на
рівні 90 відсотків діючого для
суб’єкта
господарювання
тарифу на теплову енергію,
вироблену з використанням
природного
газу.
Пропонується
видалити
вимогу
використання
«газового»
тарифу
та
передбачити, що розрахунок
тарифу на теплову енергію з
АДЕ здійснюватиметься на
рівні 90 відсотків від діючого
тарифу на теплову енергію
суб’єкта
господарювання
незалежно від того, яке паливо
використовується,
оскільки
практично
вимога
використання
«газового»
тарифу призводить до того, що
більшість
виробників
не
можуть застосувати частину 4
статті
20
ЗУ
«Про
теплопостачання» через те, що
у них відсутній «газовий»
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цим Законом.
Тарифи на виробництво теплової енергії,
у тому числі на теплоелектроцентралях,
теплоелектростанціях,
атомних
електростанціях
і
когенераційних
установках
та
установках
з
використанням
нетрадиційних
або
поновлюваних
джерел
енергії,
на
транспортування та постачання теплової
енергії встановлюються національною
комісією,
що
здійснює
державне
регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, та органами
місцевого самоврядування у межах
повноважень,
визначених
законодавством.
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

Тарифи на виробництво теплової енергії, у
тому числі на теплоелектроцентралях,
теплоелектростанціях,
атомних
електростанціях і когенераційних установках
та установках
з використанням
альтернативних
джерел
енергії,
на
транспортування та постачання теплової
енергії
встановлюються
національною
комісією,
що
здійснює
державне
регулювання
у сферах енергетики та
комунальних послуг, та органами місцевого
самоврядування у межах повноважень,
визначених законодавством.
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
населення, для потреб установ та
організацій,
що
фінансуються
з
державного чи місцевого бюджету, а також
інших споживачів встановлюються на рівні
90
відсотків
діючого
для
суб’єкта
господарювання тарифу на теплову енергію
для потреб відповідної категорії споживачів.

тариф,
так
як
вони
використовують і інші види
палива. У разі внесення
запропонованих
змін,
зазначена норма сприятиме
тому, що більше виробників
зможуть розрахувати тариф за
«принципом 0,9», оскільки
лише «газові» тарифи має
невелика кількість виробників.
Запропоновано
також
доповнити статтю 20 новою
частиною, в якій врегулювати
випадок,
коли
виробник
теплової енергії з АДЕ
здійснює її продаж ТКЕ,
оскільки відсутність такого
положення сьогодні фактично
блокує продаж тепла з АДЕ
теплопостачальним
організаціям, навіть якщо вони
погоджуються його купити.
Для таких випадків тариф на
виробництво теплової енергії з
АДЕ повинен розраховуватися
на рівні 90 відсотків тарифу на
теплову енергію цього ТКЕ,
незалежного від того, яке
паливо ним використовується,
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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.
Тарифи на виробництво теплової енергії
для потреб установ та організацій, що
фінансуються з державного чи місцевого
бюджету, а також для потреб населення
визначаються
для
суб’єктів
господарювання,
що
здійснюють
виробництво
теплової
енергії
на
установках
з
використанням
альтернативних
джерел
енергії,
включаючи
теплоелектроцентралі,
теплоелектростанції та когенераційні
установки, як різниця між тарифом на
теплову
енергію,
встановленим
відповідно до частини четвертої цієї

У
разі
відсутності
для
суб’єкта
господарювання встановленого тарифу на
теплову енергію, для потреб установ та
організацій, що фінансуються з державного
чи місцевого бюджету, потреб населення, а
також для потреб інших споживачів,
розміри тарифів на теплову енергію
визначаються на рівні 90 відсотків
середньозваженого тарифу на теплову
енергію,
вироблену
з
використанням
природного газу, для потреб відповідної
категорії споживачів.

Тарифи на виробництво теплової енергії для
потреб населення, для потреб установ та
організацій,
що
фінансуються
з
державного чи місцевого бюджету, а також
для потреб інших споживачів визначаються
для
суб’єктів
господарювання,
що
здійснюють виробництво теплової енергії на
установках з використанням альтернативних
джерел
енергії,
включаючи
теплоелектроцентралі, теплоелектростанції
та когенераційні установки, як різниця між
тарифом на теплову енергію, визначеним
відповідно до частини п’ятої цієї статті, і

за мінусом його тарифу на
транспортування
та
постачання теплової енергії.
Це розширить можливості
застосування «принципу 0,9»
та
призведе
до
більш
обґрунтованого тарифу на
виробництво теплової енергії з
АДЕ, оскільки він буде
прив’язаний
не
до
середньозваженого тарифу по
області,
а
до
тарифу
відповідного ТКЕ, що купує
тепло.
Зміни передбачають також
поширення «принципу 0,9»
для встановлення тарифу на
теплову енергію, вироблену з
використанням
альтернативних джерел енергії
на
категорію
«інші
споживачі»,
оскільки,
як
правило, виробники теплової
енергії з АДЕ продають її не
лише бюджетним установам і
населенню,
а
й
іншим
споживачам, однак сьогодні
змушені розраховувати тарифи
для них не за «принципом 0,9»,
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статті, і тарифами на транспортування та
постачання
теплової
енергії,
що
визначаються на рівні діючих для
суб’єкта господарювання тарифів на
транспортування та постачання теплової
енергії, виробленої з використанням
природного газу, для потреб відповідної
категорії споживачів. У разі відсутності
для
суб’єкта
господарювання
встановлених тарифів на транспортування
та
постачання
теплової
енергії,
виробленої
з
використанням
природного газу, для потреб відповідної
категорії
споживачів
тарифи
на
транспортування та постачання теплової
енергії
визначаються
на
рівні
середньозважених
тарифів
на
транспортування та постачання теплової
енергії.
Відсутній

тарифами на транспортування та постачання
теплової енергії, що приймаються на рівні
діючих для суб’єкта господарювання тарифів
на транспортування та постачання теплової
енергії для потреб відповідної категорії
споживачів. У разі відсутності для суб’єкта
господарювання встановлених тарифів на
транспортування та постачання теплової
енергії для потреб відповідної категорії
споживачів тарифи на транспортування та
постачання теплової енергії приймаються на
рівні
середньозважених
тарифів
на
транспортування та постачання теплової
енергії.

Тарифи на виробництво теплової енергії
для потреб населення, для потреб установ
та організацій, що фінансуються з
державного чи місцевого бюджету, а також
для потреб інших споживачів для суб’єктів
господарювання, що виробляють теплову
енергію на установках з використанням
альтернативних
джерел
енергії,
включаючи
теплоелектроцентралі,
теплоелектростанції
та
когенераційні

а згідно інших порядків
(методик), що затверджені
КМУ чи НКРЕКП. У випадку
прийняття
законопроекту
формування
тарифів
на
теплову енергію з АДЕ для
всіх категорій споживачів буде
здійснюватися однаково, що
полегшить роботу виробників
тепла з АДЕ.
Зміни передбачають також
пропозицію
надати
виробникам тепла з АДЕ
можливість вибору процедури
формування
тарифів
на
теплову енергію з АДЕ – за
«принципом 0,9» або згідно
порядків формування тарифів
на теплову енергію, що
затверджені КМУ чи НКРЕКП,
якщо
розрахований
за
«принципом
0,9»
розмір
тарифів на теплову енергію не
відповідає рівню економічно
обґрунтованих витрат. Це
надасть
змогу
подолати
проблему занижених тарифів у
деяких виробників тепла з
АДЕ.
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установки, та здійснюють або мають намір
здійснювати її продаж теплопостачальній
організації, розраховуються як різниця
між тарифом, визначеним на рівні 90
відсотків діючого тарифу на теплову
енергію теплопостачальної організації для
потреб відповідної категорії споживачів і
тарифами
на
транспортування
та
постачання
теплової
енергії,
що
приймаються на рівні діючих для
теплопостачальної організації тарифів
транспортування та постачання теплової
енергії для потреб відповідної категорії
споживачів.
У
разі
відсутності
у
теплопостачальної
організації
встановлених тарифів на транспортування
та постачання теплової енергії для потреб
відповідної категорії споживачів, тарифи
на транспортування та постачання
теплової енергії приймаються на рівні
середньозважених
тарифів
на
транспортування та постачання теплової
енергії.
Розрахунок середньозважених тарифів на
теплову
енергію,
вироблену
з
використанням природного газу, для
потреб населення, установ та організацій,
що фінансуються з державного чи
місцевого бюджету, здійснюється за

Розрахунок середньозважених тарифів на
теплову енергію, вироблену з використанням
природного газу, для потреб населення,
установ та організацій, що фінансуються з
державного чи місцевого бюджету, та інших
споживачів,
здійснюється
за
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адміністративно-територіальними
одиницями (Автономною Республікою
Крим, областями, містами Києвом чи
Севастополем) центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику
у
сфері
ефективного
використання
паливно-енергетичних
ресурсів,
енергозбереження,
відновлюваних
джерел
енергії
та
альтернативних видів палива, у порядку,
встановленому
Кабінетом
Міністрів
України.
Розрахунок середньозважених тарифів на
транспортування та постачання теплової
енергії, виробленої з використанням
природного газу, для потреб відповідної
категорії
споживачів
здійснюється
центральним органом виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері
ефективного використання паливноенергетичних
ресурсів,
енергозбереження, відновлюваних джерел
енергії та альтернативних видів палива,
як середньозважених для всієї території
України у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.

адміністративно-територіальними одиницями
(Автономною Республікою Крим, областями,
містами
Києвом
та
Севастополем)
центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері
ефективного
використання
паливноенергетичних ресурсів, енергозбереження,
відновлюваних
джерел
енергії
та
альтернативних видів палива, у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.

Розрахунок середньозважених тарифів на
транспортування та постачання теплової
енергії,
виробленої
з
використанням
природного газу, для потреб всіх категорій
споживачів
здійснюється
центральним
органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері ефективного
використання
паливно-енергетичних
ресурсів, енергозбереження, відновлюваних
джерел енергії та альтернативних видів
палива, як середньозважених для всієї
території України у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.

Національна комісія, що здійснює Національна комісія, що здійснює державне
державне
регулювання
у
сферах регулювання у сферах енергетики та
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енергетики та комунальних послуг, та
органи
місцевого
самоврядування
щокварталу, до 10 числа останнього
місяця кожного кварталу, надають
центральному органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері
ефективного використання паливноенергетичних
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.
Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері
ефективного використання паливноенергетичних
ресурсів,
енергозбереження, відновлюваних джерел
енергії та альтернативних видів палива,
щокварталу, до 25 числа останнього
місяця кожного кварталу, розраховує та
оприлюднює середньозважені тарифи на
теплову
енергію,
вироблену
з
використанням природного газу, для
потреб населення, установ та організацій,

комунальних послуг, та органи місцевого
самоврядування щокварталу, до 10 числа
останнього місяця кожного кварталу,
надають центральному органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
ефективного
використання
паливноенергетичних 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, та для потреб інших споживачів,
а також тарифів на транспортування та
постачання теплової енергії.
Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері
ефективного
використання
паливноенергетичних ресурсів, енергозбереження,
відновлюваних
джерел
енергії
та
альтернативних видів палива, щокварталу, до
25 числа останнього місяця кожного
кварталу, розраховує та оприлюднює
середньозважені тарифи на теплову енергію,
вироблену з використанням природного газу,
для потреб населення, установ та організацій,
що фінансуються з державного чи місцевого
бюджету, та для потреб інших споживачів,
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що фінансуються з державного чи
місцевого бюджету, а також тарифи на
транспортування та постачання теплової
енергії.
Середньозважені тарифи на теплову
енергію, вироблену з використанням
природного газу, для потреб населення,
установ та організацій, що фінансуються
з державного чи місцевого бюджету, а
також тарифи на транспортування та
постачання теплової енергії, опубліковані
на офіційному веб-сайті центрального
органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері ефективного
використання
паливно-енергетичних
ресурсів,
енергозбереження,
відновлюваних
джерел
енергії
та
альтернативних видів палива, станом на
25 число останнього місяця кожного
кварталу, використовуються суб’єктами
господарювання,
що
здійснюють
виробництво
теплової
енергії
на
установках
з
використанням
альтернативних
джерел
енергії,
включаючи
теплоелектроцентралі,
теплоелектростанції та когенераційні
установки, для розрахунку тарифу на
теплову енергію, тарифу на виробництво
теплової енергії на наступний квартал.
Для встановлення тарифу на теплову

а також тарифи на транспортування та
постачання теплової енергії.
Середньозважені тарифи на теплову енергію,
вироблену з використанням природного газу,
для потреб населення, установ та організацій,
що фінансуються з державного чи місцевого
бюджету, та для потреб інших споживачів,
а також тарифи на транспортування та
постачання теплової енергії, опубліковані на
офіційному веб-сайті центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері ефективного використання
паливно-енергетичних
ресурсів,
енергозбереження, відновлюваних джерел
енергії та альтернативних видів палива,
станом на 25 число останнього місяця
кожного
кварталу,
використовуються
суб’єктами господарювання, що здійснюють
виробництво теплової енергії на установках з
використанням
альтернативних
джерел
енергії, включаючи теплоелектроцентралі,
теплоелектростанції
та
когенераційні
установки, для розрахунку тарифу на
теплову енергію, тарифу на виробництво
теплової енергії згідно з вимогами частин
п’ятої-сьомої цієї статті на наступний
квартал.
Для встановлення тарифу на теплову
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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.
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
господарювання відповідно до частини

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 п’ятої-сьомої цієї
статті, при цьому розрахунок розміру
економічно обґрунтованих витрат на
виробництво,
транспортування
та
постачання теплової енергії не подається.
Якщо уповноважений орган протягом 30
календарних днів з дня надходження заяви не
встановлює розмір тарифу, розрахованого
відповідно до частини п’ятої-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
господарювання відповідно до частини
п’ятої-сьомої цієї статті та поданий у заяві.
Копія заяви (опису документів) з відміткою
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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.

Відсутній

про дату їх надходження є підтвердженням
подання уповноваженому органу заяви та
розрахунків
розміру
тарифу
та
встановлення уповноваженим органом
відповідного розміру тарифу. 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.
У разі, якщо розрахований згідно з
вимогами частин п’ятої-сьомої цієї статті
розмір тарифів на теплову енергію, її
виробництво
не
відповідає
рівню
економічно
обґрунтованих
витрат,
понесених на виробництво теплової
енергії, суб’єкт господарювання може
сформувати такі тарифи відповідно до
порядку формування тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування
та постачання, затвердженого Кабінетом
Міністрів
України,
або
порядку
(методики) формування тарифів на
теплову
енергію,
її
виробництво,
транспортування
та
постачання,
затверджених національною комісією, що
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Відсутній

(…)

здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг.
У разі прийняття уповноваженим органом
рішення про зміну тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування
та постачання суб’єкт господарювання у
строк, що не перевищує 15 днів з дати
введення тарифів у дію, повідомляє про це
споживачам з посиланням на рішення
відповідних органів.
(…)

