
Обґрунтування АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» щодо встановлення тарифів на теплову 

енергію, її виробництво та постачання (послугу з постачання теплової 

енергії) за допомогою систем автономного опалення для потреб 

населення та інших споживачів 

 На сьогоднішній день АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» є ліцензіатом Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

(НКРЕКП) з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії. 

 Тарифи на виробництво та постачання теплової енергії за 

допомогою систем автономного опалення для потреб населення та інших 

споживачів розраховані АТ «ОТКЕ» у відповідності до чинного 

законодавства України, а саме: відповідно до ст. 10 Закону України від 

09.07.2010 р. № 2479-VI «Про державне регулювання у сфері комунальних 

послуг» зі змінами та доповненнями, постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

від 30.06.2017 р. №866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого 

обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг». 

Порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, який затверджено постановою НКРЕКП                 

№ 1174 від 25.06.2019 р. відокремлює витрати на виробництво теплової 

енергії в системах автономного опалення. Таким чином, виникла нагальна 

необхідність розрахунку нового тарифу на теплову енергію, її виробництво 

та постачання в системах автономного опалення. 

Тарифи на теплову енергію, її виробництво та постачання за 

допомогою систем автономного опалення для потреб населення та інших 

споживачів формуються окремо для кожного багатоквартирного будинку, 

обладнаного системою автономного опалення з урахуванням наступних 

категорій споживачів: населення, інші споживачі. 

Основними складовими витрат, які опосередковують розмір тарифу на 

теплову енергію, її виробництво та постачання, в системах автономного 

опалення є умовно-постійні витрати, в т.ч., але не обмежуючись паливо 

(природний газ), покупна вода, електроенергія, паливно-мастильні матеріали, 

орендна плата, податки та збори і т.д.: 



 Вартість природного газу становить: ціна газу за 1 тис.м3 – 4899,00 

грн/тис.м3 (без ПДВ), тарифи на послуги транспортування природного 

газу – 157,19 грн/тис.м3 (без ПДВ), тариф на послуги  розподілу 

природного газу – 1,14 грн за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ). 

 Тарифи на електроенергію 2,5666 грн/кВТ*год (без ПДВ).  

 Середня ціна води закладена в тарифі становить 8,63 грн/м3. 

 Мінімальний прожитковий мінімум, який закладено в основі 

розрахунку фонду заробітної плати, що включається до тарифів на 

теплову енергію, становить 2007 грн. з 01.07.2019 р. та 2102 грн. з 

01.12.2019 р. 

В результаті проведених розрахунків, проект тарифів на теплову 

енергію за групами споживачів є наступним: 

Категорія споживачів 

Проект тарифу, грн/Гкал 

(без ПДВ) 

Населення 1729,98 

Інші споживачі 1729,98 

 

Необхідність встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво 

та постачання за допомогою систем автономного опалення для потреб 

населення та інших споживачів забезпечить надійність та безперебійність 

проходження опалювального сезону 2019-2020 років у розрізі житлових 

будинків, обладнаних системами автономного опалення. 

 

З повагою, адміністрація АТ «ОТКЕ». 

 


