
ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ 

ПОКВПТГ «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» 
 

Відповідно до постанови КМУ від 01.06.2011 №869 (зі змінами), уповноважені 
органи щороку встановлюють тарифи на теплову енергію, послуги з постачання теплової 
енергії та послуги з постачання гарячої води на період з 1 жовтня до 30 вересня. У разі 
зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат, пов’язаних із провадженням 
ліцензованої діяльності та наданням комунальних послуг, з причин, що не залежать від 
ліцензіата (суб’єкта господарювання), зокрема підвищення або зниження цін і тарифів на 
паливно-енергетичні ресурси, може проводитися коригування тарифів. 

Чинні тарифи на теплову енергію, послугу з постачання теплової енергії і послугу з 
постачання гарячої води для ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» встановлені рішенням 
Полтавської обласної ради від 21.10.2021 №286. 

Довгостроковим контрактом з постачальником природного газу 
ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» для обсягу II ціна визначається 
щомісячно шляхом підписання додаткової угоди. Додатковою угодою на листопад 
2021 року ціна визначена на рівні 30217,52 грн за тис.куб.м (без ПДВ та вартості послуг 
транспортування та розподілу). Тоді як в діючих тарифах на теплову енергію, послуги з 
постачання теплової енергії та постачання гарячої води для категорії «інші споживачі (крім 
населення)» врахована ціна газу 20641,50 грн за тис.куб.м (без ПДВ та вартості послуг 
транспортування та розподілу), тобто зростання вартості газу складає понад 46%. 

Також додатковою угодою, передбачена ціна газу для виробництва теплової енергії 
та надання відповідних комунальних послуг релігійним організаціям (обсяг III) за ціною 
13658,42 грн за тис.куб.м (без ПДВ та вартості послуг транспортування та розподілу). Тоді 
як в діючих тарифах на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії для 
категорії «релігійні організації» врахована ціна газу 20641,50 грн за тис.куб.м (без ПДВ та 
вартості послуг транспортування та розподілу). Тобто зниження вартості газу складає 
33,8%. 

З метою приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня та забезпечення 
відшкодування всіх витрат, пов’язаних з виробництвом теплової енергії, і відповідно 
наданням послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, підприємством 
виконані розрахунки щодо коригування тарифів на зміну вартості природного газу для 
споживачів категорій «інші споживачі (крім населення)» та «релігійні організації». 

Загальний розмір планованих тарифів, поданих Полтавським обласним 

комунальним виробничим підприємством теплового господарства «Полтаватеплоенерго» 

до Полтавської обласної ради для встановлення та їх структури за посиланнями: 

Посилання 1, Посилання 2.  
У порівнянні з тарифами, встановленими рішенням Полтавської обласної ради від 

21.10.2021 №286, скориговані тарифи для споживачів категорії «інші споживачі (крім 
населення)» зростуть в середньому на 34%, для категорії «релігійні організації» — 
знизяться в середньому на 24%. 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів з 06.11.2021, за 
адресою 36008, м. Полтава, вул. Комарова, 2а або на електронну адресу підприємства 
info@pte.poltava.ua 

Для реєстрації пропозицій (зауважень) просимо зазначати прізвище, ім’я та по 
батькові особи (для юридичних осіб – повне найменування), що їх подала, та її контактні 
дані для здійснення зворотного зв’язку. 

Місцезнаходження органу, уповноваженого встановлювати тарифи: м. Полтава, 
вул. Соборності, 45. 

 

Адміністрація ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/869-2011-%D0%BF#Text
https://oblrada-pl.gov.ua/doc/doc/757
https://oblrada-pl.gov.ua/doc/doc/757
https://drive.google.com/file/d/1IdKhEG9s1ZrihI3EfJivfasDLq8XMBl7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nPCv38NStFj6QknmRiubJwQWJ__UbbJH/view?usp=sharing
https://oblrada-pl.gov.ua/doc/doc/757
https://oblrada-pl.gov.ua/doc/doc/757
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%A2%D0%90%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%95+%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%95+%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%95+%D0%92%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95+%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%84%D0%9C%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E+%D0%A2%D0%95%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9E+%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90+%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%A2%D0%90%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%9E/@49.5563501,34.5196184,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3055da7667b18669!8m2!3d49.5527989!4d34.5130067?hl=uk
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