
 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ,  01601, тел./факс: (044) 284-06-08, тел. (044) 284-05-54, 
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код згідно з ЄДРПОУ  37471928 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Обласні, Київська міська 

військові адміністрації 

Щодо розрахунку обсягу заборгованості  

з різниці в тарифах підприємствами ТКЕ 

 

Відповідно до вимог статті 4 Закону України від 03.11.2016 № 1730 – VІІІ 

«Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та 

теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання 

і водовідведення» (зі змінами) та пункту 1 Типового положення про 

територіальну комісію з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 № 932 (зі 

змінами), Територіальна комісія з питань узгодження заборгованості з різниці в 

тарифах (далі - Територіальна комісія, Теркомісія) розглядає та підтверджує 

(узгоджує) обсяги заборгованості з різниці в тарифах, утвореної після 1 червня 

2021 р. станом на 1 липня 2022 р., для теплопостачальних та теплогенеруючих 

організацій, підприємств централізованого водопостачання і водовідведення, 

що подали заяву, розрахунки обсягів заборгованості з різниці в тарифах та 

підтвердні документи відповідно до вимог цього Типового положення. 

У подальшому Територіальна комісія розглядає та підтверджує (узгоджує) 

обсяги заборгованості з різниці в тарифах для теплопостачальних та 

теплогенеруючих організацій відповідно до поданої ними заяви, розрахунків 

обсягів заборгованості з різниці в тарифах та підтвердних документів 

відповідно до вимог цього Типового положення: 

протягом дії воєнного стану - щокварталу, станом на перше число 

місяця, що настає за звітним кварталом; 

після припинення або скасування воєнного стану - станом на перше число 

сьомого місяця після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або 

скасовано. 

Таким чином, наразі Територіальним комісіям необхідно провести 

процедуру узгодження заборгованості з різниці в тарифах, утвореної з 

01.07.2022 по 30.09.2022 (станом на 01.10.2022) для теплопостачальних та 

теплогенеруючих організацій. 
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Зважаючи на особливості регулювання відносин у сфері теплопостачання 

вважаємо за доцільне звернути увагу на такі особливості здійснення 

розрахунків обсягів заборгованості з різниці в тарифах: 

- при розрахунку обсягів заборгованості з різниці в тарифах за квартал, 

такий розрахунок слід здійснювати наростаючим підсумком:  

при розрахунку різниці в тарифах за ІІІ квартал - визначається обсяг 

заборгованості з різниці в тарифах станом на 01.10.2022 за мінусом обсягу 

заборгованості з різниці в тарифах, який вже підтверджено Теркомісією за  

6 місяців 2022 року (тобто, станом на 01.07.22); 

при розрахунку різниці в тарифах за ІV квартал - визначається обсяг 

заборгованості з різниці в тарифах станом на 01.01.2023 (в цілому за 2022 рік) 

за мінусом обсягу заборгованості з різниці в тарифах, який вже підтверджено 

Теркомісією за 9 місяців (тобто, станом на 01.10.2022); 
 

- при визначенні фактичних витрат на теплову енергію, у тому числі її 

виробництво, транспортування та постачання, на комунальні послуги та, 

відповідно, заповненні додатку 8 до Методики визначення заборгованості з 

різниці в тарифах, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 

вересня 2021 р. № 977 (далі - Методика), розрахунок здійснюється 

наростаючим підсумком з початку року. Розподіл показника, відображеного у 

підпункті 10.3 пункту 10 «решта витрат, гривень» здійснюється за категоріями 

споживачів пропорційно обсягам відпуску з колекторів теплоелектроцентралей, 

теплових електростанцій, атомних електростанцій, когенераційних установок, 

обсягам реалізації теплової енергії споживачам, обсягам транспортування 

теплової енергії (з урахуванням транспортування теплової енергії інших 

власників) також з наростаючим підсумком з початку року:  

за 9 місяців (при визначенні різниці в тарифах станом на 01.10.2022),  

за 12 місяців (при визначенні різниці в тарифах станом на 01.01.2023), і т.д. 
 

- при визначенні фактичних нарахувань, сума нарахувань визначається в 

розрізі видів діяльності шляхом множення обсягів реалізації теплової енергії, 

надання комунальних послуг на тарифи (без урахування податку на додану 

вартість), що застосовувалися до відповідної категорії споживачів, протягом 

усього періоду розрахунку (наприклад, до 01.10.2022, до 01.01.2023). Тобто, 

розрахунок фактичних нарахувань здійснюється наростаючим підсумком з 

початку року. 
 

Різниця між фактичними витратами/фактичними нарахуваннями, 

визначеними станом на 01.10.2022, та фактичними витратами/фактичними 

нарахуваннями, визначеними та узгодженими Теркомісіями станом на 

01.07.2022, відображається у додатках 1-4 до Методики (залежно від 

категорії споживачів) в окремому рядку, що передбачає період утворення 

заборгованості з різниці в тарифах, а саме: 

«З 1 липня 2022 по 30 вересня 2022 р. (станом на 1 жовтня 2022 р.)». 
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При цьому, обсяг заборгованості, який було узгоджено Теркомісіями 

раніше (станом на 01.07.2022) також відображається у таблицях додатків 1-4 до 

Методики, а саме у рядку: 

«З 1 червня 2021 р. по 30 червня 2022 р. (станом на 1 липня 2022 р.)». 

Розрахунок різниці між фактичними витратами/фактичними 

нарахуваннями, визначеними станом на 01.10.2022, та фактичними 

витратами/фактичними нарахуваннями, визначеними та узгодженими 

Теркомісіями станом на 01.07.2022, подається суб’єктом господарювання до 

Теркомісій у довільній формі для прийняття рішення щодо узгодження обсягу 

заборгованості різниці в тарифах. 
 

Щодо розрахунку рівня втрат теплової енергії в мережах  

Відповідно до пункту 9 Методики під час визначення фактичних витрат 

суб’єкта господарювання, на основі яких здійснюється розрахунок обсягу 

заборгованості з різниці в тарифах, рівень втрат теплової енергії та питної води 

в мережах слід враховувати на рівні втрат, врахованих в діючих тарифах на 

теплову енергію, комунальні послуги (у відсотках), що застосовувалися до 

відповідної категорії споживачів. 

Як було рекомендовано листом Мінрегіону від 29.10.2022  

№ 7/10.1/11448-22, а також враховуючи необхідність визначення заборгованості 

з різниці в тарифах наростаючим підсумком, під час визначення фактичних 

витрат доцільно використовувати рівень втрат теплової енергії, відображений у 

річному плані виробництва, транспортування та постачання теплової 

енергії/надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої 

води, на основі якого встановлено тарифи, що застосовуються до споживача, 

відповідно до місяців, що припадають на період визначення обсягу 

заборгованості з різниці в тарифах (наростаючим підсумком з початку року). 

Якщо фактичний рівень втрат теплової енергії в теплових мережах 

перевищує рівень втрат, врахований в тарифі на теплову енергію та відповідні 

комунальні послуги, розмір фактичних витрат (приведених до тарифної 

методології) зменшуються (корегуються) на різницю між зазначеними рівнями 

втрат теплової енергії в теплових мережах.  

У зв’язку із цим суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання 

підлягають коригуванню (зменшенню) значення показників: 

«витрати на паливо для виробництва теплової енергії», 

«витрати на придбання теплової енергії в інших суб’єктів 

господарювання». 

Звертаємо увагу, що для підприємств теплопостачання, що 

використовують для виробництва теплової енергії природний газ та мають 

укладені договори постачання природного газу з ТОВ «ГК «Нафтогаз 

Трейдинг», згідно з умовами договору до ціни природного газу додається 

тариф на послуги з транспортування природного газу для точки виходу та 

коефіцієнт, який застосовується у разі замовлення потужності на добу наперед. 
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Водночас, враховуючи звернення Територіальних комісій та підприємств 

теплопостачання щодо особливостей розрахунку обсягу заборгованості з 

різниці в тарифах за категоріями споживачів, вважаємо за доцільне звернути 

увагу на наступному: 

1. Обсяг заборгованості з різниці в тарифах за теплову енергію, комунальні 

послуги визначається відповідно до вимог Методики, в розрізі відповідних 

категорій споживачів (населення, установи і організації, що фінансуються з 

державного та/або місцевих бюджетів, релігійні організації, інші споживачі). 

2. При розрахунку фактичних витрат та фактичних нарахувань 

визначаються відповідні витрати та доходи згідно з категоріями споживачів за 

якими визначається заборгованість з різниці в тарифах. 

Додатково зазначаємо, за вимогами пункту 108 – 110 Порядку формування 

тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, 

послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869, після 

завершення опалювального періоду ліцензіатом проводиться аналіз витрат на 

придбання природного газу (без урахування тарифів на послуги з 

транспортування та розподілу природного газу) та електричної енергії, 

врахованих у тарифах, та відповідних витрат, які фактично ним понесені 

протягом опалювального періоду, виходячи із ціни природного газу та 

електричної енергії, визначеної згідно із Законами України “Про ринок 

природного газу” та “Про ринок електричної енергії”. 

За результатами аналізу витрат ліцензіатом перераховується річна 

планована вартість теплової енергії, на основі якої встановлено тарифи, 

що враховує перераховану вартість природного газу та електричної енергії за 

опалювальний період (при незмінних інших складових тарифу та без 

урахування суми обігових коштів). 

Різниця (від’ємне або додатне значення) між річною планованою вартістю 

теплової енергії, на основі якої встановлено тарифи, та перерахованою річною 

планованою вартістю теплової енергії (з урахуванням зміни цін на природний 

газ та електричну енергію) враховується під час встановлення уповноваженим 

органом тарифів на наступний строк. 

У разі коли ліцензіатом недоотримано коштів у частині витрат на 

природний газ та електричну енергію, на відповідну суму збільшується 

планована повна собівартість теплової енергії, її виробництва, розрахована 

ліцензіатом на планований період. 

Якщо у структурі тарифу витрати на природний газ та електричну енергію 

перевищували фактичні витрати ліцензіата, на відповідну суму повинна бути 

зменшена планована повна собівартість теплової енергії, її виробництва, 

розрахована ліцензіатом на планований період. 

Планований період - це період тривалістю 12 місяців, на який формуються 

та встановлюються тарифи (з 1 жовтня до 30 вересня, а для суб’єктів 

господарювання, що вперше встановлюють тарифи, - інший період, узгоджений 

з уповноваженими органами, тривалістю 12 місяців). 
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З огляду на зазначене, при поданні суб’єктами господарювання 

розрахунків тарифів для їх встановлення уповноваженим органом на 

планований період, зокрема з 1 жовтня 2022 р. до 30 вересня 2023 р., такі 

розрахунки (за категоріями споживачів) повинні були здійснюватись з 

дотриманням вимог пунктів 108 – 110 зазначеного Порядку формування 

тарифів. 
 

З урахуванням вищенаведеного, просимо довести це розяснення до 

відома підприємств теплопостачання, а також провести засідання 

Територіальних комісій та узгодити підприємствам теплопостачання 

обсяги заборгованості з різниці в тарифах станом на 01.10.2022 року. 
 

Копії протоколів засідання Теркомісій прохання надіслати до 

Мінрегіону до 20 грудня 2022 року на електронну адресу: 

mastiuhinaok@minregion.gov.ua з подальшим підтвердженням в системі 

електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ). 

Також інформацію щодо узгоджених обсягів заборгованості з різниці в 

тарифах необхідно заповнити у Google таблицях, посилання на які було 

раніше надіслано на електронні адреси секретарям Територіальних комісій. 
 

Принагідно інформуємо, що до Мінрегіону надійшов лист НКРЕКП у 

якому вказано на наступні випадки, виявлені за результатами проведеного 

НКРЕКП аналізу поданих Територіальними комісіями для розміщення на сайті 

НКРЕКП Розрахунків обсягу заборгованості з різниці в тарифах (додатки 1-4 до 

Методики): 

- подання додатків, передбачених Методикою визначення заборгованості 

з різниці в тарифах, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 

15.09.2021 № 977, які не відповідають формі, затвердженій Методиці 

(наприклад: ТОВ «Крато-НТ», КП «Полонне тепловодопостачання»); 

- включення до Розрахунків обсягу заборгованості з різниці в тарифах 

суми за періоди, які не відповідають визначеним Методикою (наприклад: АТ 

«Одеська ТЕЦ», КП «Білгород-Дністровськтеплоенерго»); 

- порушення термінів засідання Територіальної комісії (наприклад: 

Харківська обласна військова адміністрація оприлюднено Розрахунки 

02.11.2022, а засідання Територіальної комісії відбулося 04.11.2022). 

Просимо врахувати вищезазначене, з метою недопущення таких випадків у 

подальшому та забезпечення дотримання вимог чинного законодавства при 

узгодженні обсягів заборгованості з різниці в тарифах.  

 

Заступник Міністра Наталія ХОЦЯНІВСЬКА 
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