




 

Середньозважені тарифи на теплову енергію, вироблену з 

використанням природного газу, для потреб населення, установ та 

організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а 

також тарифи на транспортування та постачання теплової енергії 

 

                                                                                                 24 вересня 2021 року 

№ 

п/п 

Адміністративно-територіальна 

одиниця 

Середньозважені тарифи  

для потреб населення  

грн/Гкал (без ПДВ) 

для потреб  

установ та організацій, що 

фінансуються з державного 

чи місцевого бюджету 

грн/Гкал (без ПДВ) 

Середньозважені тарифи на теплову енергію 

1 Автономна Республіка Крим - - 

2 Вінницька область 1 115,22 1 502,12 

3 Волинська область 1 579,97 1 786,50 

4 Дніпропетровська область 1 534,35 1 952,15 

5 Донецька область 1 387,52 1 450,08 

6 Житомирська область 1 483,98 1 533,94 

7 Закарпатська область 0,00 1 896,37 

8 Запорізька область 1 419,37 1 980,46 

9 Івано-Франківська область 1 526,51 2 294,04 

10 Київська область 1 471,17 1 882,69 

11 Кіровоградська область 1 353,41 1 433,88 

12 Луганська область 1 512,37 1 736,50 

13 Львівська область 1 709,08 2 038,46 

14 Миколаївська область 1 239,10 1 208,80 

15 Одеська область 1 468,77 1 672,27 

16 Полтавська область 1 644,30 1 532,66 

17 Рівненська область 1 822,41 2 084,73 

18 Сумська область 1 395,93 1 730,60 

19 Тернопільська область 1 440,37 2 130,05 

20 Харківська область 1 452,06 2 050,68 

21 Херсонська область 1 370,01 1 389,28 

22 Хмельницька область 1 457,01 1 794,23 

23 Черкаська область 1 924,96 2 086,92 

24 Чернівецька область 1 683,59 1 717,56 

25 Чернігівська область 1 630,71 1 994,30 

26 м. Київ 1 097,00 1 410,05 

27 м. Севастополь - - 

Середньозважені тарифи на транспортування теплової енергії, грн/Гкал (без ПДВ) 

1 по Україні 265,51 272,10 

Середньозважені тарифи на постачання теплової енергії, грн/Гкал (без ПДВ) 

1 по Україні 14,87 23,07 

 



                                                        ПОВІДОМЛЕННЯ
                                                            про наміри 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Поліська енергосервісна компанія»   повідомляє про намір

здійснити  зміну  тарифу  на  виробництво  теплової  енергії,  яка  виробляється  на  установках  з

використанням альтернативних джерел  енергії  для потреб  установ та організацій,  що фінансуються з

державного бюджету.

    Розмір тарифу на виробництво теплової енергії, що виробляється на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії,  для потреб  військового містечка №9 військової частини А-1519 м.Дубно

(замовник: квартирно-експлуатаційний відділ м.Рівне, вул. Чернишова, 8) – 1897,31грн за 1 Гкал з ПДВ.

     Тариф на виробництво теплової енергії, що виробляється на установках з використанням альтернативних

джерел енергії визначений відповідно до ст.20 Закону України «Про теплопостачання» на рівні 90% середньозваженого

тарифу на теплову енергію, її  транспортування та постачання, вироблену з використанням природного газу,  для потреб

установ  та  організацій,  що фінансуються  з  державного  бюджету  по  Рівненській  області,  розрахованих  Державним

агентством з енергоефективності та енергозбереження України без врахування тарифів на транспортування та постачання

теплової енергії, визначених на рівні середньозважених тарифів та оприлюднених на офіційному сайті  24.09.2021року.

          

  

       Керуючись Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

України  №130  від  05.06.2018 року «Про  затвердження  Порядку  інформування  споживачів  про  намір  зміни  цін/тарифів  на

комунальні  послуги  з  обґрунтуванням  такої  необхідності»,  ТОВ  «Поліська  енергосервісна  компанія»  доводить  до  відома

споживачів цю інформацію про намір встановити тариф на виробництво теплової енергії для потреб військового містечка

№9  військової  частини  А-1519  (замовник:квартирно-експлуатаційний  відділ  м.Рівне,  вул.  Чернишова,  8)  шляхом

розміщення на офіційному веб-сайті Дубенської міської ради в мережі Інтернет.

        Всі зауваження та пропозиції в письмовій формі підлягають реєстрації та обов’язковому розгляду ТОВ «Поліська

енергосервісна  компанія»,  надіслані  на  адресу:  ТОВ  «Поліська  енергосервісна  компанія»,  вул.Підгірна,1Г,  смт.Оржів,

Рівненський район, Рівненська обл., 35313, телефон для довідок: (+380362)40-81-35, або на адресу: Дубенська міська рада,

вул. Замкова, 4, м.Дубно, Рівненська область, телефони (+3803656) 3-22-00, 3-22-94. Строк, упродовж якого від фізичних

та юридичних осіб приймаються зауваження та пропозиції,  складає 7 календарних днів із дня повідомлення споживачів

про намір здійснити зміну тарифу на виробництво теплової енергії.

                                                                                                                        

                                                                                                                 Адміністрація ТОВ «Поліська енергосервісна компанія»

Споживач

Середньозважений

тариф на теплову

енергію, вироблену з

використанням

природного газу,

розрахований

Агентством, грн/Гкал

(без ПДВ)

Середньозважені тарифи
Плановий тариф

на виробництво

теплової енергії з

використанням

альтернаттивних

джерел енергії

по

товариствугрн/Г

кал (без ПДВ)

Діючий

тариф на

виробниц-

тво теплової

енергії

грн/Гкал (з

ПДВ)

Зміна

тарифу,

%на  транс-

портування

грн/Гкал (без

ПДВ)

на поста-

чання

грн/Гкал

(без ПДВ)

Бюджетні

установи

         2084,73       272,10        23,07         1581,09

Тариф з урахуванням ПДВ, грн./Гкал

        1897,31        1867,05       101,6


