
 

Додаток  

до постанови  Кабінету Міністрів України 

                                                        від             №  

 

 

 

Порядок стимулюючого тарифоутворення, 

що застосовуються при встановленні тарифів на виробництво  

теплової енергії на теплогенеруючих установках з використанням 

будь-яких видів палива та енергії на заміщення природного газу 

 

1. Принципи стимулюючого тарифоутворення, далі – принципи, 

застосовуються при встановленні тарифів на виробництво теплової енергії на 

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

яких видів палива та енергії (за виключенням природного газу). 

2. Умовами застосування стимулюючого тарифоутворення є: 

заміщення природного газу як палива, що використовувався для 

виробництва тепла, іншим видом палива або енергії, що підтверджується 

довідкою відповідного органу місцевого самоврядування; 

наявність на теплогенеруючих установках  окремого обліку виробленої 

теплової енергії. 

3. Стимулюючий тариф на виробництво теплової енергії на 

теплогенеруючих установках з використанням будь-яких видів палива та 

енергії (за виключенням природного газу) для споживачів (крім населення),  

встановлюється на рівні 90% від рівня середньозваженого по Україні тарифу 

на виробництво теплової енергії на теплогенеруючих установках з 

використанням природного газу для споживачів (крім населення). 

4. Стимулюючий тариф на виробництво теплової енергії на 

теплогенеруючих установках з використанням будь-яких видів палива та 

енергії (за виключенням природного газу) для населення встановлюється на 

рівні середньозваженого тарифу встановленого у населеному пункті на 
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виробництво теплової енергії на теплогенеруючих установках з 

використанням природного газу для населення. 

5. При виробництві теплової енергії для населення різниця між рівнем 

стимулюючого тарифу на виробництво теплової енергії на теплогенеруючих 

установках з використанням будь-яких видів палива та енергії (за 

виключенням природного газу) для споживачів (крім населення) та розміром 

стимулюючого тарифу на виробництво теплової енергії на теплогенеруючих 

установках з використанням будь-яких видів палива та енергії (за 

виключенням природного газу) для населення підлягає компенсації 

підприємству, що здійснює виробництво теплової енергії на 

теплогенеруючих установках, з державного бюджету за відповідною 

бюджетною програмою. 

Розмір такої компенсації для окремого підприємства не може бути 

вищим ніж різниця між фактично встановленим тарифом на теплову енергію 

для населення та її собівартістю з урахуванням граничного рівня 

рентабельності не вище ніж 21%. 

                     ________________________________ 


