
РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

(восьме скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 

27 січня 2022 року   м. Рівне     № 1962 

 

 

Про внесення змін і доповнень  

до Програми відшкодування різниці  

між тарифами на послуги з постачання  

теплової енергії для потреб населення,  

встановленими уповноваженими  

органами, на 2021–2022 роки,  

затвердженої рішенням Рівненської  

міської ради від 09.12.2021 № 1699 

 

 

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

"Про житлово-комунальні послуги", рішень виконавчого комітету Рівненської 

міської ради від 21.12.2021 № 127 "Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Рівненської міської ради від 12.10.2021 № 98 "Про встановлення 

тарифів ТОВ "Рівнетеплоенерго" (зі змінами)" та від 21.12.2021 № 128 "Про 

внесення змін до рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради від 

12.10.2021 № 96 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

постачання, послугу з постачання теплової енергії ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ" (зі 

змінами)", з урахуванням скоригованих розмірів витрат на електричну енергію 

у структурі тарифів ТОВ "Рівнетеплоенерго" і ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ" на 

послуги з постачання теплової енергії для потреб населення Рівненська міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести до затвердженої рішенням Рівненської міської ради від 

09.12.2021 № 1699 (зі змінами) Програми відшкодування різниці між тарифами 

на послуги з постачання теплової енергії для потреб населення, встановленими 

уповноваженими органами, на 2021–2022 роки зміни і доповнення, що 

додаються. 
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2. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з 

питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю, постійній 

комісії з питань міського господарства, транспорту, зв’язку та екології, 

секретарю міської ради Віктору Шакирзяну та заступнику міського голови 

Ігорю Кречкевичу, а організацію його виконання – начальнику Управління 

економіки міста Володимиру Липку. 

 

 

 

Міський голова        Олександр ТРЕТЯК 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Рівненської 

міської ради  

27.01.2022 № 1962 

 

 

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ, 

що вносяться до Програми відшкодування різниці між тарифами  

на послуги з постачання теплової енергії для потреб населення,  

встановленими уповноваженими органами, на 2021–2022 роки 

 

1. Пункт 5 розділу 1 "ПАСПОРТ ПРОГРАМИ" викласти в такій редакції: 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

5 Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, грн 

213 372 758,22 

(з урахуванням фактичних, 

але не більших ніж плановані 

показників відпуску теплової 

енергії для населення (Гкал)) 

 

2. Пункт 1 підрозділу "Показники затрат" та пункт 1 підрозділу 

"Показники ефективності Програми" розділу 2 "ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ" 

викласти в такій редакції: 

2. ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ 

№ 

пор. 

Назва показника Одиниця вимірювання 

Показники затрат 

1 Компенсація різниці між 

встановленими економічно 

обґрунтованими тарифами на 

послуги з постачання теплової 

енергії для потреб населення та 

визначеними до застосування 

тарифами 

213 372 758,22 грн 

 

Показники ефективності Програми 

1 Різниця між встановленими 

економічно обґрунтованими 

тарифами на послуги з постачання 

теплової енергії для потреб 

населення та визначеними до 

застосування тарифами 

для ТОВ "Рівнетеплоенерго" – 

208 973 070,66 грн; 

для ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ" – 

106 131,35 грн; 

для КП "Квасилівтеплоенерго" 

Рівненської міської ради – 

4 293 556, 21 грн 
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3. Розділ 3 "ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ" 

доповнити такими абзацами: 

"Рішенням виконавчого комітету Рівненської міської ради від 21.12.2021 

№ 127 Товариству з обмеженою відповідальністю "Рівнетеплоенерго" 

встановлено економічно обґрунтовані тарифи на послугу з постачання теплової 

енергії для населення на рівні 2 804,93 грн/Гкал (з ПДВ), з урахуванням 

скоригованого розміру витрат на електричну енергію. 

Рішенням виконавчого комітету Рівненської міської ради від 21.12.2021 

№ 128 Приватному акціонерному товариству "ЕСКО-РІВНЕ" встановлено 

економічно обґрунтовані тарифи на послугу з постачання теплової енергії для 

населення на рівні 2 668,70 грн/Гкал (з ПДВ), з урахуванням скоригованого 

розміру витрат на електричну енергію". 

4. Розділ 7 "ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ" викласти в 

новій редакції такого змісту: 

"З початку та до кінця опалювального періоду 2021–2022 років різниця 

між тарифами на послуги з постачання теплової енергії для потреб населення 

становитиме 213 372 758,22 грн. 

7.1. ТОВ "Рівнетеплоенерго" 

Період Планований відпуск 

(Гкал) 

Різниця між тарифами для 

населення, грн (з ПДВ) 

жовтень 2021 року 13 473,71 10 944 559,90 

листопад 2021 року 37 301,15 30 299 351,13 

грудень 2021 року 46 388,40 37 680 833,44 

січень 2022 року 56 101,57 50 029 697,08 

лютий 2022 року 43 695,25 38 966 113,09 

березень 2022 року 38 564,88 34 391 003,04 

квітень 2022 року 7 469,99 6 661 512,98 

Разом 242 994,95 208 973 070,66 

 

7.2. ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ" 

Період Планований відпуск 

(Гкал) 

Різниця між тарифами для 

населення, грн (з ПДВ) 

жовтень 2021 року 5,00 3 033,95 

листопад 2021 року 20,00 12 135,80 

грудень 2021 року 35,00 21 237,65 

січень 2022 року 39,32 25 574,12 

лютий 2022 року 37,88 24 637,53 

березень 2022 року 29,00 18 861,89 

квітень 2022 року 1,00 650,41 

Разом 167,2 106 131,35 
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7.3. КП "Квасилівтеплоенерго" Рівненської міської ради 

Період Планований відпуск 

(Гкал) 

Різниця між тарифами для 

населення, грн (з ПДВ) 

жовтень 2021 року 377,12 222 840,21 

листопад 2021 року 1 121,16 662 493,44 

грудень 2021 року 1 392,19 822 645,07 

січень 2022 року 1 683,55 994 809,69 

лютий 2022 року 1 311,54 774 988,99 

березень 2022 року 1 158,95 684 823,55 

квітень 2022 року 221,62 130 955,26 

Разом 7 266,13 4 293 556, 21 

 

 

 

Секретар міської ради       Віктор ШАКИРЗЯН 


