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смт Сосниця 

 

Про   застосування   тарифів    на   теплову  
енергію,  її виробництво, транспортування 

та   постачання,   послуги   з     постачання  
теплової енергії акціонерному товариству  
«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» для 
потреб населення   
 

Відповідно ст. ст. 28, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», ст. 4 Закону України 
«Про житлово-комунальні послуги», ст. 15 Закону України «Про ціни і 
ціноутворення», 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, беручи до уваги Меморандум про 
взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання 
теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 
2021/2022 років, укладений 30 вересня 2021 року між: Кабінетом Міністрів 
України в особі Прем’єр-міністра України, Міністра розвитку громад та 
територій України та Міністра енергетики України, НАК «Нафтогаз України», 
Офісом Президента України, Всеукраїнською асоціацією органів місцевого 
самоврядування «Асоціація міст України» та Палатою місцевих влад Конгресу 
місцевих та регіональних влад (далі – Меморандум), згідно з пунктом 2 якого 
досягнуто домовленість недопущення застосування до кінцевих споживачів 
комунальних послуг (населення) тарифів на послуги з постачання теплової 
енергії  та постачання гарячої води, встановлених уповноваженими органами, 

розмір яких перевищуватиме розмір тарифів на вказані комунальні послуги, що 
застосовувалися до відповідних споживачів у кінці опалювального періоду 
2020/2021 років, враховуючи розрахунки акціонерного товариства 
«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»,  виконавчий комітет Сосницької селищної ради 
ВИРІШИВ: 



 

 

1. Відповідно до Меморандуму, для недопущення застосування до 
кінцевих споживачів комунальних послуг (населення) тарифів на послугу з 
постачання теплової енергії, встановлених Сосницькою селищною радою, розмір 
яких перевищуватиме розмір тарифів, що застосовувались до відповідних 
споживачів у кінці опалювального періоду 2020-2021 років, застосовувати в 
опалювальному періоді 2021-2022 років при розрахунках, в яких кінцевим 
споживачем комунальних послуг є населення, тарифи у розмірах, що 
застосовувалися акціонерним товариством «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» при 
розрахунках з населенням за теплову енергію, її виробництво, транспортування 
та постачання (централізоване опалення) в опалювальному періоді 2020-2021 

років і були встановлені постановою Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 
10.12.2018 р. № 1766 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого 
опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню 
публічним акціонерним товариством «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО», яке є 
виконавцем цих послуг» та постановою Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 січня 
2020 року № 86, а саме: 

1.1 Тариф на теплову енергію – 1770,98 грн./Гкал (без ПДВ) за такими 
складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 1316,70 грн./Гкал (без ПДВ); 
тариф на транспортування теплової енергії – 441,58 грн./Гкал (без ПДВ); 
тариф на постачання теплової енергії – 12,70 грн./Гкал (без ПДВ). 
1.2. Тариф на послуги з постачання теплової енергії для населення 

(централізоване опалення) – 1737,61 грн./Гкал (з ПДВ). 

2. Відшкодування різниці між вартістю економічно-обґрунтованого 
тарифу та вартістю фактично застосованого розміру, пред’явленого до сплати 
споживачам в опалювальному періоді 2020-2021 років, що виникне в результаті 
незастосування вказаних у рішеннях виконавчого комітету Сосницької селищної 
ради від 13.11.2021 року № 283 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
її виробництво, транспортування та постачання», від 13.11.2021 року № 284 «Про 
встановлення тарифів на послугу з постачання теплової енергії», рахувати як 
втрати акціонерного товариства «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО», які 
відшкодовуються за рахунок коштів бюджету Сосницької селищної ради на 
підставі розрахунку обсягу відшкодування, за умови фактичного виконання 
пункту 5 розділу 3 вищезгаданого Меморандуму щодо забезпечення Кабінетом 
Міністрів України державної підтримки бюджетів територіальних громад, 
зокрема за рахунок субвенції на допомогу громадам, у яких індекс 
податкоспроможності менше, або дорівнює 0,9, що дозволить покрити не менше 
80 % дефіциту коштів місцевих бюджетів на підтримку підприємств 
теплопостачання, починаючи з четвертого кварталу 2021 року. 

3.  Акціонерному товариству «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» щомісяця, 
до 15 числа, наступного за звітним, надавати Сосницькій селищні раді 



 

 

розрахунок обсягу відшкодування відповідно до встановленої форми 

(додається). 

4. Розглянувши проєкт Програми відшкодування різниці в тарифах на 
послугу з постачання теплової енергії для потреб населення Сосницької 
селищної ради на 2021 - 2024 роки, рекомендувати для її розгляду та 
затвердженні на черговій сесії селищної ради. 

5. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 
 6. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ житлово-

комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього середовища 
та інфраструктури селищної ради (Рублевський Ю.А.). 

 

 

 

Селищний  голова                                                              Андрій  ПОРТНИЙ 

 

 

 


