
 
 
 
 
 
 

 
Шановний споживачу! 
Висловлюємо Вам подяку, що протягом минулого року користувалися послугами нашого підприємства, та 
вважаємо своїм обов’язком згідно з постановою НКРЕКП від 30.03.2017 р. № 464 довести до Вашого відома 
інформацію, а саме: 
Інформація щодо споживання споживачем послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води у 
2019 році  
Cереднє річне споживання у 2019 році за приладами обліку склало: 

Структури діючих одноставкових тарифів з урахуванням податку на додану вартість складають: 
Елементи 

тарифу 
Централізоване опалення Централізоване посчання гарячої води, грн/куб м 

грн/Гка
л 

доля % грн/м кв. доля % з рушникосушником без рушникосушника 

Тариф, що діяв у 1 півріччі 2019 року, згідно рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради від 
28.11.2018 р. № 827 

Разом, у т. ч.: 1746,59 100,00%        
42,52 

100,00% _____,__ 100,00% _____,__ 100,00% 

паливна 
складова 

   1345,49 77,04%        
32,76 

    77,04% _____,__ ___,__% _____,__ ___,__% 

решта без 
паливної 
складової  

   401,1 
 

22,96% 9,76     22,96% _____,__ ___,__% _____,__ ___,__% 

Тариф, що діяв у 2 півріччі 2019 року, згідно рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради від 
01.11.2019 р. № 956 

Разом, у т. ч.:         
1723,8 

100,00%        
41,63 

100,00% _____,__ 100,00% _____,__ 100,00% 

паливна 
складова 

   1220,72 70,82% 29,48     70,82% _____,__ ___,__% _____,__ ___,__% 

решта без 
паливної 
складової  

   503,08 
 

29,18% 12,15 29,18% _____,__ ___,__% _____,__ ___,__% 

Частка витрат у структурі тарифів, яка має бути спрямована на фінансування інвестиційної програми 
 Фінансування 
ІП 

12,36 0,7% _____,__ ___,__% _____,__ ___,__% _____,__ ___,__% 

 

Загальна 
протяжність 
теплових 
мереж (в 
однотрубному 
вимірі) *, км 
          

155,55 У тому числі 
протяжність 
теплових мереж, 
що 
експлуатуються 
понад 25 років*, 
км 

 
 
124,4 
 

Рівень необхідних 
інвестицій для 
заміни 
трубопроводів що 
експлуатуються 
понад 25 років*, млн 
грн 

248,8 Термін реалізації заходів 
по заміні трубопроводів, 
що експлуатуються 
понад 25 років за умови 
фінансування цих 
заходів на рівні 
передбаченому діючим 
тарифом*, років 
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*інформація заповнюється у разі здійснення виконавцем послуг ліцензійної діяльності з транспортування теплової 
енергії. 

 

Вартість послуги з централізованого опалення в порівнянні з іншими країнами з податками, грн/Гкал 

Україна Естонія Латвія Данія Чехія Словаччина 
1536 грн 2642 грн 2206 грн  2330 грн 2848 грн  3283 грн 

Додаток 3  
до постанови Національної комісії, що 
здійснює державне  регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг 
30.03.2017 № 464 

 Населений 
пункт 

Централізоване опалення 
 (у розрахунку на 1 м кв. опалювальної площі) 

Централізован
е постачання 
гарячої води для 1-2 

поверхових 
будинків 

для 3-4 поверхових 
будинків 

для 5 і більше 
поверхових будинків 

фізичні одиниці фізичні одиниці фізичні одиниці фізичні 
одиниці 

Гкал/ 
м кв. 

кВт∙год/ 
м кв. 

Гкал/ 
м кв. 

кВт∙год/ 
м кв. 

Гкал/ 
м кв. 

кВт∙год/ 
м кв. 

м куб. 

Середнє по 
виконавцю 
послуг 

Павлоград 0,0133  0,0163  0,0151  Х 



Під час порівняння використані статистичні дані офіційного курсу гривні до іноземної валюти станом на 01 

березня 2019 року. 

 

Динаміка фактичної тривалості опалювального періоду (ОП) та температури зовнішнього повітря м. 

Павлоград 

Найменування 
показників 

Січень 
2019 

Лютий 
2019 

Березень  
2019 

Квітень 
2019 

Жовтень 
2019 

Листопа
д 2019 

Грудень 
2019 

   Разом 

фактично за 2019 рік 
Кількість діб ОП 31 28 31 - - 18 31 139 
Середня 
температура 
зовнішнього 
повітря за ОП, °С 

-3,4 0,3 4,8 - - 3,1 2,7 1,43 
 

Споживання 
теплової енергії, 
Гкал 

28100,710 22064,679 17001,135 - - 15132,484    18716,311 101015,319 

 

Стан оснащеності будинковими приладами обліку теплової енергії по виконавцю послуг  складає  81,18 

%. 

Стан оснащеності будинковими приладами обліку теплової енергії по Україні складає 94,84 %. 
 *інформація заповнюється у разі здійснення виконавцем послуг ліцензійної діяльності з транспортування теплової енергії. 

З планами державного контролю та результатами перевірок ліцензійної діяльності можна ознайомитись на офіційному веб-
сайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua. 
Ключові нормативно-правові акти: 
постанова КМУ від 21.07.2005 № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і 

водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» (у редакції 

постанови КМУ від 30.10.2015  № 1037); 

постанова КМУ від 30.11.2016 № 865 «Про особливості нарахування плати за надану послугу з централізованого опалення населенню у разі відсутності у квартирі 

(будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії в опалювальний сезон 2016/17 року»; 

постанова КМУ від 19.10.2016 №744 «Про зменшення фінансового навантаження на споживачів щодо оплати послуги з централізованого опалення шляхом 

створення умов для отримання розстрочки на оплату послуги з централізованого опалення». 

 

 

З повагою   КП «Павлоградтеплоенерго» 

 

  
 
 
 
 
  

 
 

 
 
                                        

 
 
 

 
 
 
 


