
Інформація про намір встановлення тарифів  

на послугу з постачання гарячої води для 
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 м. Чернігів 
 

Відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів, схваленої 

постановою Верховної Ради від 04 жовтня 2019 року №188-IX, одним із 

напрямів реалізації цілі щодо надання якісних комунальних послуг є 

передача повноважень з регулювання діяльності підприємств 

теплопостачання – погодження інвестиційних програм і встановлення 

тарифів – з державного рівня на рівень місцевих органів влади. 

На виконання ініціатив уряду та підтримуючи відповідні позиції 

Міністерства розвитку громад та територій України, місцевих органів влади, 

асоціацій та громадських організацій щодо децентралізації влади, Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (далі – НКРЕКП) передала повноваження з регулювання 

діяльності підприємств теплопостачання, зокрема АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА “ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО” (далі – АТ “ОТКЕ”, 

Товариство, підприємство), з державного на місцевий рівень прийняв 

постанову НКРЕКП “Про затвердження Змін до Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання” на 

відкритому засіданні 7 липня 2021 року.  

Для виконання прийнятих рішень, в АТ “ОТКЕ”, керуючись Порядком 

формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року 

№ 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на 

комунальні послуги” (далі – Постанова-869), розраховано розмір тарифів на  

послугу з постачання гарячої води для споживачів Чернігівської територіальної 

громади. 

 

Таким чином, на підставі вимог Постанови-869 з урахуванням наказу 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 12 вересня 2018 року № 239, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2018 року за 

№ 1172/32624 “Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого 

самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні 

послуги, поданих для їх встановлення”, для встановлення тарифу на послугу з 

постачання гарячої води АТ “ОТКЕ” подає на розгляд виконавчого комітету 

Чернігівської міської ради заяву про встановлення тарифів на послугу з 

постачання гарячої води для споживачів Чернігівської територіальної громади 

для потреб населення, бюджетних організацій, установ та інших споживачів на 

рівні: 

Проект структури тарифів на послугу з постачання гарячої води  



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" 

м. Чернігів 

Для 

потреб 

населення 

Для 

потреб 

бюджетни

х 

установ 

Для потреб 

інших 

споживачів 

(крім 

населення) 

№ 

з/п 
Найменування показників 

грн/м
 3

 грн/м
 3

 грн/м
 3

 

1 2 3 4 5 

1 

Повна планована собівартість 

послуги (без прибутку), усього, 

у тому числі: 

107,83 209,90 215,07 

1.1 вартість власної теплової енергії 96,15 198,22 203,39 

1.2 
витрати на придбання холодної 

води для надання послуги  
11,68 11,68 11,68 

2 Розрахунковий прибуток 4,06 8,43 8,71 

3 Загальні витрати на послугу 111,89 218,33 223,78 

4 Податок на додану вартість 20% 22,38 43,67 44,76 

5 Тарифи на послугу з ПДВ   134,27 262,00 268,54 

 

Проект структури тарифів на послугу з постачання гарячої води з 

урахуванням наявності центральних теплових пунктів  

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" 

м. Чернігів 

Для 

потреб 

населення 

Для 

потреб 

бюджетни

х 

установ 

Для потреб 

інших 

споживачів 

(крім 

населення) 

№ 

з/п 
Найменування показників 

грн/м
 3

 грн/м
 3

 грн/м
 3

 

1 2 3 4 5 

1 

Повна планована собівартість 

послуги (без прибутку), усього, у 

тому числі: 

108,59 210,66 215,67 



1.1 вартість власної теплової енергії 96,91 198,98 203,99 

1.2 
витрати на придбання холодної 

води для надання послуги  
11,68 11,68 11,68 

2 Розрахунковий прибуток 4,06 8,42 8,70 

3 Загальні витрати на послугу 112,65 219,08 224,37 

4 Податок на додану вартість 20% 22,53 43,82 44,87 

5 Тарифи на послугу з ПДВ   135,18 262,89 269,24 

 

Проект структури тарифів на послугу з постачання гарячої води з 

урахуванням наявності індивідуальних теплових пунктів  

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"  

м. Чернігів 

Для потреб 

населення 

Для потреб 

інших 

споживачів 

(крім населення) 

№ 

з/п 
Найменування показників 

грн/м
 3

 грн/м
 3

 

1 2 3 5 

1 

Повна планована собівартість 

послуги (без прибутку), усього, у 

тому числі: 

116,20 231,58 

1.1 вартість власної теплової енергії 104,52 219,90 

1.2 
витрати на придбання холодної 

води для надання послуги  
11,68 11,68 

2 Розрахунковий прибуток 4,38 9,39 

3 Загальні витрати на послугу 120,58 240,97 

4 Податок на додану вартість 20% 24,12 48,19 

5 Тарифи на послугу з ПДВ   144,70 289,17 

 
 

 

ЗАПРОПОНОВАНІ ТАРИФИ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"  

м. Чернігів 
Населення Бюджетні установи  Інші споживачі 

  

Діючий Проєкт 

% 

відхилен

ня 

Діюч

ий 
Проєкт 

% 

відхилен

ня 

Діюч

ий 
Проєкт 

% 

відхилен

ня 



Тариф на 

послугу  з 

постачання 

гарячої води, 

грн/м3  з ПДВ 

106,68 134,27 25,86 97,97 262,00 167,43 97,40 268,54 175,71 

Тариф на 

послугу  з 

постачання 

гарячої води з 

урахуванням 

наявності ЦТП, 

грн/м3  з ПДВ 

106,68 135,18 26,71 97,97 262,89 168,34 97,40 269,24 176,43 

Тариф на 

послугу  з 

постачання 

гарячої води з 

урахуванням 

наявності ІТП, 

грн/м3  з ПДВ 

106,68 144,70 35,64 0,00 0,00 0,00 97,40 289,17 196,88 

 
 Причиною зміни тарифів є невідповідність діючих тарифів на послугу з 

постачання гарячої води реальним затратам пов’язаним з її наданням. Тарифи на 

послугу з постачання гарячої затвердженні постаново НКРЕКП від 30.11.2020 

року за № 2254. 

 У зв’язку зі змінами тарифів на теплову енергію  для населення на 

16,48%, для бюджетних установ на 178,17%, для інших споживачів на 178,49 %, 

відповідно, змінюються тарифи на послугу з постачання гарячої води. 

 Також на зміну тарифів на послугу з постачання гарячої води вплинула 

зміна тарифів на централізоване водопостачання на 22,82 %. 

Відсоток відшкодування тарифом, який застосовується, собівартості 

послуги з постачання теплової енергії за 2020 рік становив 88,6%, за 6 

місяців 2021 року - 80,1%. 

Зауваження та пропозиції по суті порушеного питання від фізичних та 

юридичних осіб, їх об`єднань, приймаються за адресою: 

 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» 

info@teplo.cn.ua, office.otke@ukr.net, або засобами поштового зв’язку на 

адресу м. Чернігів, вул. Реміснича,  55-Б. 

Чернігівської міської ради: м. Чернігів, вул. Магістратська, буд. 7. 

 

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів з 

дня оприлюднення цієї  інформації на офіційному сайті підприємства, а саме:  

з «05» жовтня 2021 року по «11» жовтня 2021 року включно. 

 

 


