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Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про теплопостачання» щодо 

стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії» (№ 4334 від 30.03.2016)

встановлення органами місцевого 

самоврядування тарифів на теплову енергію, 

що виробляється з альтернативних джерел на 

рівні 0,9 від діючого тарифу на тепло з газу 

для бюджетних установ та населення 

надання компенсації різниці в тарифах на 

теплову енергію, що виробляється з 

альтернативних джерел для потреб населення 

та тарифу, що виробляється з альтернативних 

джерел для бюджетних уст. згідно Порядку 

затвердженого КМУ

ліцензування органами місцевого 

самоврядування господарської діяльності з 

виробництва, транспортування та постачання 

теплової енергії, що виробляється з 

використанням альтернативних джерел

Основні запропоновані зміни:
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Принцип надання компенсації та встановлення 

тарифів на виробництво теплової енергії з 

альтернативних джерел (АДЕ)
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Принцип тарифоутворення та надання компенсації на виробництво 
теплової енергії з альтернативних джерел (АДЕ)

тариф з газу тариф з АДЕ
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Опалювальний сезон 
2015/2016 

Опалювальний сезон 
2016/2017 

Опалювальний сезон 
2017/2018

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо 

стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії»
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Механізм встановлення тарифу на теплову 

енергію з АДЕ та її реалізації 

1. Продаж теплової енергії за прямими договорами із споживачем 

(власними тепломережами)

бюджетні 

установи

промисловість

населення

бюджет

Виробник теплової енергії

Встановлення тарифів на теплову енергію з АДЕ
передається місцевим органам, крім тарифів для 

ТЕЦ,ТЕС та когенераційних установок для яких 
тариф встановлює НКРЕКП за аналогічним 

механізмом  

*у разі відсутності встановленого тарифу, для розрахунку беруть тариф на рівні діючого для територіально 
наближеного теплопостачального підприємства 
АДЕ – альтернативні джерела енергії Ст.1 ЗУ "Про альтернативні джерела енергії

http://zakon.rada.gov.ua/go/555-15
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Механізм встановлення тарифу на теплову 

енергію з АДЕ та її реалізації 

2. Продаж теплової енергії за прямими договорами із споживачем 

(мережами інших суб'єктів господарювання)

бюджетні 

установи

промисловість

населення

бюджет

Виробник теплової енергії

Встановлення тарифів на теплову енергію з АДЕ передається 
місцевим органам, крім тарифів для ТЕЦ,ТЕС та когенераційних 
установок для яких тариф встановлює НКРЕКП за аналогічним 

механізмом

42*грн/м3

Тариф за 
транспорт.

Власник тепломереж

*у разі відсутності встановленого тарифу, для розрахунку беруть тариф на рівні діючого для територіально 
наближеного теплопостачального підприємства 
АДЕ – альтернативні джерела енергії Ст.1 ЗУ "Про альтернативні джерела енергії

http://zakon.rada.gov.ua/go/555-15
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Механізм встановлення тарифу на теплову 

енергію з АДЕ та її реалізації 

3. Продаж теплової енергії іншій теплопостачальній організації

бюджетні 

установи

промисловість

населення

Державний 

бюджет

Тариф становлюється

на загал. засадах (ПКМУ 869)

Розрахунок компенсації 

1350-450*=900 грн/Гкал

Встановлення тарифів на теплову енергію з АДЕ передається 
місцевим органам, крім тарифів для ТЕЦ,ТЕС та 

когенераційних установок для яких тариф встановлює 
НКРЕКП за аналогічним механізмом

*у разі відсутності встановленого тарифу, для розрахунку беруть тариф на рівні діючого для територіально 
наближеного теплопостачального підприємства 
АДЕ – альтернативні джерела енергії Ст.1 ЗУ "Про альтернативні джерела енергії
Ттеп.ен. - тариф на тепплову енергію; Т вироб. – тариф на виробництво теп.ен. Тпост – тариф на постачання теп.ен.; Ттрансп - тариф на транспортування теп.ен.

Виробник теплової енергії а АДЕ

Теплопостачальна організація

Т вироб. = Ттеп.ен.  -Тпост -Ттрансп

http://zakon.rada.gov.ua/go/555-15


Інші запропоновані зміни:

у разі відсутності встановленого тарифу на теплову енергію вироблену з використанням 
природного газу для потреб населення, встановлення тарифу на теплову енергію, що 
виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії, на рівні діючого 
для територіально найближчого теплопостачального підприємства тарифу на теплову енергію 
вироблену з використанням природного газу, для потреб населення;

у разі відсутності встановленого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням 
природного газу для бюджетних уст., встановлення тарифу на теплову енергію, що виробляється 
на установках з використанням альтернативних джерел енергії на рівні 90% від діючого для 
територіально найближчого теплопостачального підприємства тарифу на теплову енергію, 
вироблену з використанням природного газу, для бюджетних уст.;

щоквартальне оприлюднення та перегляд встановлених для всіх категорій споживачів тарифів на 
теплову енергію, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії;

розповсюдження  запропонованого механізму тарифоутворення на теплову енергію з 
альтернативних джерел енергії, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС та когенераційних
установках. 



Реалізація зазначених положень сприятиме:

- спрощенню процедури встановлення тарифів на теплову енергію з альтернативних 
джерел;
- збільшенню виробництва теплової енергії з альтернативних джерел;
- створенню конкурентних умов для всіх виробників на ринку теплоенергетики;
- залученню іноземних та вітчизняних інвестицій у цю сферу;
- збільшенню надходжень  до місцевих бюджетів  завдяки розвитку ринків 
виробництва  обладнання, що працює з використанням альтернативних джерел,  
виробництва  та споживання альтернативних  місцевих видів палива;
- налагодженню схем заготівлі та постачання місцевих альтернативних видів палива;
- створенню додаткових робочих місць в регіонах.



Дякую за увагу!

Тетяна Желєзна

НТЦ «Біомаса»

т. (+380 44) 223-55-86, ф. (+380 44) 456-94-62

zhelyezna@biomass.kiev.ua

http://biomass.kiev.ua
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