
Звіт виконання Програми відшкодування різниці між тарифами на послуги з 

постачання теплової енергії для потреб населення, встановленими 

уповноваженими органами, на 2021–2022 роки 

 

Заходи 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 (із змінами і доповненнями), виконано 

повністю, зокрема щодо компенсації ТОВ «Рівнетеплоенерго», ПрАТ «ЕСКО-

Рівне», КП «Квасилівтеплоенерго» Рівненської міської ради з бюджету Рівненської 

міської територіальної громади різниці між встановленими економічно 

обґрунтованими тарифами на послуги з постачання теплової енергії для потреб 

населення та визначеними до застосування тарифами на загальну суму 

217 036 408,56 грн, з них:  

– ТОВ «Рівнетеплоенерго» – 212 364 394,16 грн, з яких сплачено: АТ 

«Оператор газорозподільної системи Рівнегаз» – 65 445 610,26 грн, ТОВ ГК 

«Нафтогаз Трейдинг» – 146 918 783,90 грн; 

– КП «Квасилівтеплоенерго» Рівненської міської ради – 4 550 252,49 грн, 

з яких сплачено: АТ «Оператор газорозподільної системи Рівнегаз» – 

330 990,41 грн, ТОВ ГК «Нафтогаз Трейдинг» – 4 219 262,08 грн. 

– ПрАТ «ЕСКО-Рівне» – 121 761,91 грн, з яких сплачено ТОВ ГК «Нафтогаз 

Трейдинг» – 121 761,91 грн. 

Всього по програмі з бюджету Рівненської міської територіальної громади 

АТ «Оператор газорозподільної системи Рівнегаз» сплачено 65 776 600,67 грн, 

ТОВ ГК «Нафтогаз Трейдинг» – 151 259 807,89 грн. 

Фінансова підтримка населення, яке отримує послуги з постачання теплової 

енергії, надавачами яких є ТОВ «Рівнетеплоенерго», КП «Квасилівтеплоенерго» 

Рівненської міської ради, ПрАТ «ЕСКО-Рівне» через компенсовану різницю між 

тарифами для населення, в рамках Програми, склала: 

– ТОВ «Рівнетеплоенерго»: 812,29 грн / Гкал (з ПДВ) з 01.11.2021 (29,8 % від 

загальної вартості); 891,77 грн / Гкал (з ПДВ) з 01.01.2022 (31,8 % від загальної 

вартості); 

– КП «Квасилівтеплоенерго» Рівненської міської ради: 590,90 грн / Гкал (з 

ПДВ) з 01.10.2021 (23,6 % від загальної вартості); 704,83 грн / Гкал (з ПДВ) з 

01.01.2022 (26,9 % від загальної вартості); 

– ПрАТ «ЕСКО-Рівне»: 606,79 грн / Гкал (з ПДВ) з 01.10.2021 (23,1 % від 

загальної вартості); 650,41 грн / Гкал (з ПДВ) з 01.01.2022 (24,4 % від загальної 

вартості). 


