
Інформація про намір зміни тарифів  

на послугу з постачання гарячої води для 

 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» 

 м. Чернігів 
 

Відповідно до пункту 11 Порядку 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), з метою забезпечення відшкодування всіх економічно 

обґрунтованих витрат, пов’язаних з виробництвом, транспортуванням та 

постачанням теплової енергії, та відповідно наданням послуг з постачання 

теплової енергії та постачання гарячої води, перегляд тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання 

теплової енергії і постачання гарячої води та їх структури здійснюється 

уповноваженим органом кожного року (до початку опалювального періоду) 

за заявою ліцензіата (суб’єкта господарювання). 

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. 

 

Проєкт 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 



1.1 вартість власної теплової енергії 95,79 119,68 292,40 

1.2 
витрати на придбання холодної 

води для надання послуги  
13,50 14,60 15,17 

2 Розрахунковий прибуток 4,10 5,20 12,46 

3 Загальні витрати на послугу 113,39 139,48 320,03 

4 Податок на додану вартість 20% 22,69 27,89 64,01 

5 Тарифи на послугу з ПДВ   136,07 167,37 384,04 

 

Проєкт структури тарифів на послугу з постачання гарячої води з 

урахуванням наявності центральних теплових пунктів  

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" м. 

Чернігів 

Для 

потреб 

населення 

Для потреб 

бюджетних 

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: 

110,11 134,74 307,86 

1.1 вартість власної теплової енергії 96,70 120,54 293,31 

1.2 
витрати на придбання холодної 

води для надання послуги  
13,41 14,20 14,55 

2 Розрахунковий прибуток 4,14 5,24 12,51 

3 Загальні витрати на послугу 114,25 139,98 320,37 

4 Податок на додану вартість 20% 22,85 28,00 64,07 

5 Тарифи на послугу з ПДВ   137,10 167,98 384,44 

 



Проєкт 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 4 

1 

Повна планована собівартість 

послуги (без прибутку), усього, у 

тому числі: 

110,06 307,57 

1.1 вартість власної теплової енергії 96,41 293,02 

1.2 
витрати на придбання холодної 

води для надання послуги  
13,65 14,55 

2 Розрахунковий прибуток 4,12 12,48 

3 Загальні витрати на послугу 114,18 320,05 

4 Податок на додану вартість 20% 22,84 64,01 

5 Тарифи на послугу з ПДВ   137,02 384,06 

 

Проєкт структури тарифів на послугу з постачання гарячої води 

для багатоквартирного будинку за адресою: пр. Перемоги 114а, 

обладнаного системою автономного теплопостачання 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"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 4 

1 

Повна планована собівартість 

послуги (без прибутку), усього, у 

тому числі: 

102,98 270,08 

1.1 вартість власної теплової енергії 90,01 257,11 

1.2 
витрати на придбання холодної 

води для надання послуги  
12,97 12,97 

2 Розрахунковий прибуток 4,39 12,55 



4 Податок на додану вартість 20% 21,47 56,52 

5 Тарифи на послугу з ПДВ   128,84 339,15 

 
 

ЗАПРОПОНОВАНІ ТАРИФИ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"  

м. Чернігів 
Населення Бюджетні установи  Інші споживачі 

  

Діючий Проєкт 

% 

відхил

ення 

Діючий Проєкт 

% 

відхил

ення 

Діючи

й 
Проєкт 

% 

відхилен

ня 

Тариф на 

послугу  з 

постачання 

гарячої води, 

грн/м3  з ПДВ 

129,52 136,07 5,00 192,12 167,37 -12,90 265,71 384,04 44,50 

Тариф на 

послугу  з 

постачання 

гарячої води з 

урахуванням 

наявності ЦТП, 

грн/м3  з ПДВ 

130,38 137,10 5,1 193,00 167,98 -13,00 266,36 384,44 44,30 

Тариф на 

послугу  з 

постачання 

гарячої води з 

урахуванням 

наявності ІТП, 

грн/м3  з ПДВ 

139,52 137,02 -1,8 0,00 0,00 0,00 286,06 384,06 34,20 

Тариф на 

послугу  з 

постачання 

гарячої води для 

багатоквартирно

го будинку 

обладнаного 

САТ, грн/м3  з 

ПДВ 

129,52 128,84 -0,6 0,00 0,00 0,00 265,71 339,15 27,60 

 

 Причиною зміни тарифів є невідповідність діючих тарифів на 

послугу з постачання теплової енергії реальним витратам. 
 У зв’язку зі змінами тарифів на теплову енергію  для населення на 

14,20%, для бюджетних установ на -12,89%, для інших споживачів на 55,53 %, 

відповідно, змінюються тарифи на послугу з постачання гарячої води. 

 Так само на зміну тарифів на послугу з постачання гарячої води вплинула 

зміна тарифів на централізоване водопостачання на 11,00 %. 

Відсоток відшкодування тарифом, який застосовується, собівартості 

послуги з постачання теплової енергії за 2021 рік становив 80,4%. 

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 «27» липня 2022 року по «02» серпня 2022 року включно. 

 

 


