
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 432

ЗО червня 21 сесія 7 скликання

Про звернення до Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України щодо внесення змін до Порядку формування тарифів на 

теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з 
централізованого опалення і постачання гарячої води з метою приведення 

його у відповідність до вимог чинного законодавства та можливості 
застосування зазначеного Порядку органами місцевого самоврядування під 
час установлення тарифів на виробництво теплової енергії на установках з 

використанням нетрадиціиних або поновлюваних джерел енергії

Відповідно до частини другої статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи ініціативу депутата обласної Ради 
політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» Ковальова А.Є., враховуючи висновок 
постійної комісії обласної Ради з питань житлово-комунального господарства 
енергоефективності та енергозбереження обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення до Кабінету Міністрів України, Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України щодо внесення змін до Порядку формування тарифів на 
теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з 
централізованого опалення і постачання гарячої води з метою приведення його у 
відповідність до вимог чинного законодавства та можливості застосування 
зазначеного Порядку органами місцевого самоврядування під час установлення 
тарифів на виробництво теплової енергії на установках з використанням 
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії» (звернення додається).

2. Опублікувати це звернення на офі ному сайті Вінницької обласної Ради.

3. Контроль за виконанням цього р ння покласти на голову обласної Ради 
Олійника А.Д.

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток
до рішення 21 сесії обласної Ради 
обласної Ради 7 скликання 
від ЗО червня 2017 року № 432

ЗВЕРНЕННЯ
до Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України щодо внесення змін до Порядку формування тарифів на теплову енергію, 
її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого 

опалення і постачання гарячої води з метою приведення його у відповідність до 
вимог чинного законодавства та можливості застосування зазначеного Порядку 

органами місцевого самоврядування під час установлення тарифів на виробництво 
теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних 

або поновлюваних джерел енергії

Відповідно до положень Закону України «Про теплопостачання» до 
повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг (далі -  НКРЕКП) належить встановлення 
тарифів на теплову енергію у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких 
здійснюється НКРЕКП.

Законом визначено, що НКРЕКП наразі не здійснює ліцензування 
господарської діяльності з виробництва теплової енергії на установках з 
використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, встановлення 
тарифів на виробництво теплової енергії на зазначених установках до повноважень 
НКРЕКП не належить. ,

Встановлення тарифів на виробництво теплової енергії на установках з 
використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії належить до 
повноважень органів місцевого самоврядування.

Порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання 
гарячої води, котрий застосовується під час установлення органами місцевого 
самоврядування цих тарифів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів 
України від 01 червня 2011 року №869 (далі -  Порядок). Однак відповідно до 
пункту 3, цей Порядок не застосовується під час формування тарифів на 
виробництво теплової енергії теплоелектроцентралями, тепловими 
електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками та 
установками, що використовують нетрадиційні або відновлювані джерела енергії.



До голови Вінницької обласної Ради звернулося з листом Комунальне 
підприємство «Вінницяоблтеплоенерго» щодо встановлення йому тарифів на 
теплову енергію , що виробляється на установках з використанням нетрадиційних 
або поновлюваних джерел енергії.

Відповідно до вищевикладеного, встановлення тарифів теплову енергію, що 
виробляється на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних 
джерел енергії для Комунального підприємства «Вінницяоблтеплоенерго» на 
даний час є неможливість через невизначеність в законодавстві.

Для врегулювання ситуації стосовно встановлення тарифів на теплову 
енергію, що виробляється на установках з використанням нетрадиційних або 
поновлюваних джерел енергії, необхідно внесення змін до вищезазначеного 
Порядку в частині поширення його застосування на такі установки.

Отже, згідно зазначеного вище, з метою приведення у відповідність до вимог 
чинного законодавства та можливості застосування Порядку органами місцевого 
самоврядування під час установлення тарифів на виробництво теплової енергії на 
установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії 
просимо внести зміни до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого 
опалення і постачання гарячої води, котрий застосовується під час установлення 
органами місцевого самоврядування цих тарифів, затверджених Постановою 
Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року №869.

Схвалено на 21 сесії обласної Ради 
7 скликання 30 червня 2017 р.


