
Обґрунтування АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» щодо встановлення тарифів на 

виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для 

потреб населення, бюджетних установ, релігійних організацій та інших 

споживачів (послугу з постачання теплової енергії)  

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, транспортування та постачання теплової 

енергії розраховані АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» у відповідності до чинного законодавства 

України, а саме: відповідно до ст. 10 Закону України від 9 липня 2010 року         

№ 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 

25.06.2019 року №1174 «Про затвердження Порядку формування тарифів на 

теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання», постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг від 30.06.2017 року №866 «Про 

затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг». 

 Тарифи формуються окремо для кожного виду ліцензованої діяльності 

з урахуванням наступних категорій споживачів: населення, бюджетні 

установи, інші споживачі, релігійні установи. 

 Діючі тарифи на виробництво, транспортування та постачання теплової 

енергії були встановлені на базі витрат 2017 року та коригувалися протягом 

останніх років, але залишаються сьогодні збитковими. Тільки за 

результатами роботи в 2018 році загальні збитки від виробництва, 

транспортування та постачання теплової енергії, послуги з централізованого 

опалення і постачання гарячої води склали 75 112 тис. грн. В цих умовах 

виникає реальна загроза в стабільності та безпечності подальшої експлуатації 

обладнання, та неможливості створення відповідного резерву палива для 

гарантованого проходження наступного опалювального сезону. 



 Основними факторами, які вплинули на необхідність розрахунку 

тарифів в динаміці останніх років є зміна цін на умовно-постійні витрати, в 

т.ч. паливо (природний газ), покупна вода, електроенергія, паливно-

мастильні матеріали, орендна плата, податки та збори і т.д. та зміна 

натуральних показників: 

 Вартість природного газу, яку закладено в новий тариф 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 (в діючих 

тарифах АТ «ОТКЕ» - 2,02269 грн/кВТ*год (без ПДВ). Відсоток 

зростання – 26,89%. 

 Середня ціна води, закладена в тарифі за 2018 рік становила 7,94 грн/м3 

(без ПДВ). Ціна, яка закладена до тарифу 8,63 грн/м3. Відсоток 

зростання – 8,3%. 

 Зростання мінімального прожиткового мінімуму з середньозваженого 

за 2017-2018 рр. 1749 грн., який закладено в основі розрахунку фонду 

заробітної плати, що включається до тарифів на теплову енергію, до 

2007 грн. з 01.07.2019 р. та 2102 грн. з 01.12.2019 р. 

В результаті проведених АТ «ОТКЕ» розрахунків,  проект тарифів 

на теплову енергію за групами споживачів є наступним: 

Категорія 

споживачів 

Діючий тариф, 

грн/Гкал 

(без ПДВ) 

Проект тарифу, 

грн/Гкал 

(без ПДВ) 

Відхилення, % 

Населення 1431,19 1581,38 10,49% 

Бюджетні 

установи 
1421,00 1435,84 1,04% 

Інші споживачі 1432,66 1420,60 -0,84% 

Релігійні 

організації 
1431,19 1498,22 4,68% 

 

Необхідність зміни діючих тарифів на теплову енергію забезпечить 

надійність та безперебійність проходження опалювального сезону 2019-2020 

років. 

 

З повагою, адміністрація АТ «ОТКЕ» 

 


