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Питання для обговорення: 
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• Вимоги до отримання ліцензій 

 

• Відшкодування операційних витрат 

ліцензіатами, що здійснюють управління, через 

тарифи 

 

• Фінансування інвестиційних проектів 

ліцензіатами, що здійснюють управління, через 

тарифи 



Ліцензування: 
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• Вимоги до отримання ліцензій залишається, 

оскільки діяльність є ліцензованою 

 

• Ані чинні Ліцензійні умови ані їх Проекти не 

містять терміну «управління».  

Перелік документів для отримання ліцензії? 

 

 

 

 



Порядки формування тарифів та Порядок по 

Інвестпрограмах: 
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• Ані ПКМУ № 869 ані Проекти Порядків формування 

тарифів не містять терміну «управління».   

 

Питання: Плата управителю - чи може бути включена в тарифи? 

У складі яких витрат? Інші прямі або підягають розподілу між 

видами діяльності? 

 

• Вимога складання Інвестиційної програми залишається 
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ЗУ «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання 

електричної енергії, природного газу, теплопостачання, 

централізованого постачання гарячої води, централізованого 

питного водопостачання та водовідведення» від 10 грудня 2015 

року № 887-VIII (чинний з 5.03.2016) 

Стаття 1. Види інформації, доступ до якої забезпечується споживачам 

1. Споживачам у сферах постачання електричної енергії, природного газу, 

теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, 

централізованого питного водопостачання та водовідведення гарантується 

безперешкодний та безоплатний доступ до інформації про: 

• 1) права споживачів, місце та порядок одержання інформації 

споживачами; 

• 2) ціни/тарифи, їхні складові для всіх категорій споживачів, зміну 

цін/тарифів; 

• 3) частку та вартість електричної енергії, виробленої генеруючими 

потужностями (за видами генеруючих потужностей), в оптовій ціні на 

електричну енергію; 
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4) частку та вартість електричної енергії, виробленої генеруючими 

потужностями (за видами генеруючих потужностей), в середньозваженій 

ціні на електричну енергію для споживача; 

5) порівняння цін/тарифів на товари, послуги в різних регіонах 

України, а також в Україні та інших державах; 

6) прогнози зміни цін/тарифів та обґрунтування необхідності таких 

змін відповідно до заяви суб’єкта господарювання, що надається 

для встановлення тарифів на товари, послуги; 

7) динаміку зміни історичної вартості складових цін/тарифів за 

останні п’ять років; 

8) якісні характеристики товарів, послуг; 

9) перелік, вартість та умови надання споживачам додаткових 

послуг; 

10) середньомісячний розмір плати для приватного 

домогосподарства за спожиті товари, послуги - за категоріями 

споживачів; 



7 

11) розмір заборгованості з оплати спожитих товарів, послуг, 

періоди виникнення такої заборгованості - за категоріями 

споживачів; 

12) порядок надання і нарахування субсидій для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, а 

також пільг окремим категоріям громадян; 

13) інвестиційні програми ліцензіатів та джерела їх фінансування, 

залучені кредити та їх цільове призначення, звіти про виконання 

затверджених інвестиційних програм; 

14) заходи з енергозбереження; 

15) державні цільові та інші програми енергозбереження. 


