
ІНФОРМАЦІЯ 

на відкрите обговорення щодо коригування тарифів ТЕЦ-1 на 

2021 рік 

 
         Формування тарифів на виробництво теплової енергії ТЕЦ-1 на 2021 рік 

проводиться відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про 

теплопостачання», «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 01 серпня 2017 року № 991 «Про затвердження 

Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та 

(або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових 

електростанціях та когенераційних установках». 

 

Відповідно до ст.16 ЗУ «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», постанови НКРЕКП 

від 30.06.2017р. № 866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого 

обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»  ЛМКП 

«Львівтеплоенерго» доводить до відома споживачів, що на підприємстві 

планується коригування тарифів на виробництво теплової енергії з колекторів 

ТЕЦ-1.  

 

ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ 

 

Діючі тарифи на виробництво теплової енергії ТЕЦ-1 введенні в дію з 01 

січня 2021 року відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) 

від 24.12.2020 року № 2744  становлять : 

на теплову енергію:  

• для населення – 1203,76 грн./Гкал  (без ПДВ),   

• для релігійних організацій – 1203,23 грн./Гкал  (без ПДВ),  

• для  бюджетних установ –1202,39 грн./Гкал (без ПДВ),  

• для промислових споживачів – 1203,07 грн./Гкал (без ПДВ)  

 

Статтею 15 Закону України «Про теплопостачання» визначено, що 

державне регулювання діяльності у сфері теплопостачання провадиться, 

зокрема, у формі регулювання тарифів на виробництво, транспортування та 

постачання теплової енергії з урахуванням змін цін на енергоносії та інших 

витрат. 

При встановленні тарифів на виробництво теплової енергії на 2021 рік для 

ліцензіатів, що провадять господарську діяльність на теплоелектроцентралях, 

теплових електростанціях та когенераційних установках, НКРЕКП 

враховувалась ціна на природний газ, що визначалася у відповідності до чинної 

редакції Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 



природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 

функціонуваання ринку газу, затвердженого постановою КМУ від 19жовтня 

2018 року № 867 зі змінами та доповненнями, а саме на рівні 6103,10 грн./ 

тис.куб.м без ПДВ та без урахування тарифів на транспортування та розподіл 

газу. 

У зв’язку із завершенням дії Положення про покладення спеціальних 

обов’язків на суб’єктів ринку природного газу підприємства сфери 

теплопостачання повністю переходять на ринкові умови придбання природного 

газу починаючи з 20 травня 2021 року. 

Відповідно до умов договору на постачання природного газу з ТзОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» Постачальник передає 

замовлений обсяг (об’єм) природного газу у період з червня 2021 року до червня 

2024 року, який  розподіляється на І обсяг (фіксований) по ціні (до червня 

2022р.) 6 319,91 грн./тис.м3 (з транспортуванням без ПДВ та  витрат на послуги з  

розподілу газу) і обсяг ІІ, ціна на який змінюється щомісячно шляхом 

підписання додаткової угоди.  В липні 2021р. ціна ІІ обсягу газу складає 

9795,84грн./тис.м3 (з транспортуванням без ПДВ та  витрат на послуги з  

розподілу газу). Вартість транспортування природного газу враховано на рівні 

136,576 грн./ тис.куб.м без ПДВ, з урахуванням коефіцієнта 1,1, який 

застосовується при замовленні потужності на добу наперед. 

У статті витрат «інші витрати» здійснено перерахунок суми внесків на 

регулювання до НКРЕКП, оскільки внески нараховуються і сплачуються, 

виходячи з суми товарної продукції. 

Для стабільної та безперебійної роботи підприємства у тарифах на 

виробництво теплової енергії обігові кошти за рахунок прибутку враховано у 

розмірі 2% рентабельності.  

 

З врахуванням змін скориговані тарифи становитимуть: 

• для населення – 1217,00 грн./Гкал  (без ПДВ),   

• для релігійних організацій – 1709,23  грн./Гкал  (без ПДВ),  

для  бюджетних установ –1707,91 грн./Гкал (без ПДВ),  

• для промислових споживачів – 1708,97 грн./Гкал (без ПДВ)  

 

 Тарифи на виробництво теплової енергії ТЕЦ-1 для різних категорій 

споживачів є лише складовою частиною тарифів ЛМКП «Львівтеплоенерго» і не 

враховують витрат на транспортування та постачання теплової енергії 

споживачам, а також на виробництво теплової енергії котельнями підприємства.  

 


