
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від                       2014 р. № 

Київ 

Про стимулювання заміщення природного газу у сфері теплопостачання  

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 

 

1. Затвердити принципи стимулюючого тарифоутворення, що 

застосовуються при встановленні тарифів на виробництво теплової енергії на 

теплогенеруючих установках (крім ТЕЦ, ТЕС і АЕС) з використанням будь-

яких видів палива та енергії на заміщення природного газу (далі – принципи 

стимулюючого тарифоутворення) згідно з додатком. 

2. Рекомендувати Національній комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері енергетики, Національній комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері комунальних послуг, органам місцевого 

самоврядування привести свої нормативно-правові акти у відповідність до 

принципів стимулюючого тарифоутворення, та застосовувати їх при 

встановленні тарифів на виробництво теплової енергії в межах компетенції. 

3. Рекомендувати Національній комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері комунальних послуг, з урахуванням зміни ціни на 

природний газ  встановлювати середньозважений по Україні тариф на 

виробництво теплової енергії на теплогенеруючих установках  з 

використанням природного газу для споживачів (крім населення) та рівень 

середньозважених тарифів в населених пунктах на виробництво теплової 

енергії на теплогенеруючих установках з використанням природного газу для 

населення. 

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування надати статус 

першочергових та пріоритетних інвестиційним проектам з переведення на 

електроопалення та з виробництва енергії з використанням інших видів 

палива, в тому числі заміщення енергоносіїв, отриманих з відновлювальних 

джерел енергії та альтернативних видів палива. 
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5. Встановити граничний рівень рентабельності, який враховується при 

визначенні тарифів на теплову енергію вироблену на теплогенеруючих 

установках(крім ТЕЦ, ТЕС і АЕС) з використанням будь-яких видів палива 

та енергії (за виключенням природного газу) не вище ніж 21%. 

6. Мінфіну та Мінрегіону передбачити при внесенні змін до Закону 

України  «Про Державний бюджет України на 2014 рік» нову бюджетну 

програму «Компенсація різниці в тарифах на виробництво теплової енергії на 

теплогенеруючих установках з використанням будь-яких видів палива та 

енергії на заміщення природного газу» за рахунок зменшення бюджетної 

програми КПКВК 2761520 «Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову 

енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що 

вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у 

зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з 

централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що 

затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи 

місцевого самоврядування». 

7. Мінрегіону разом з Міненерговугілля під час підготовки пропозицій 

до проекту Державного бюджету України на 2015 рік та наступні роки 

надавати Мінфіну розрахунок прогнозованого обсягу заміщення природного 

газу іншими видами палива та енергії для виробництва теплової енергії 

населенню, у розрізі підприємств, що її виробляють, а також розрахунок 

компенсації різниці в тарифах на виробництво теплової енергії на 

теплогенеруючих установках з використанням будь-яких видів палива та 

енергії на заміщення природного газу для формування бюджетної програми 

«Компенсація різниці в тарифах на виробництво теплової енергії на 

теплогенеруючих установках з використанням будь-яких видів палива та 

енергії на заміщення природного газу. 

8. Мінфіну під час визначення на відповідний рік обсягів державної 

підтримки НАК «Нафтогаз України» на компенсацію різниці між ціною 

закупівлі імпортованого природного газу та ціною його реалізації 

підприємствам теплоенергетики, що виробляють для потреб населення, 

зменшувати її виходячи з розрахунків, наданих Мінрегіоном та 

Міненерговугілля відповідно до цього пункту. 

Установити, що починаючи з 2015 року обсяг компенсації різниці в 

тарифах на виробництво теплової енергії на теплогенеруючих установках з 

використанням будь-яких видів палива та енергії на заміщення природного 
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газу не повинен перевищувати обсяг зменшення компенсації, зазначеної у 

абзаці другому цього пункту. 

8. Моніторинг заміщення використання природного газу іншими 

видами палива та енергії у сфері теплозабезпечення здійснює Міністерство 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. 

9. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтя 2014 року. 

 

Прем’єр-міністр України                                                               А. ЯЦЕНЮК 


