
Шановні споживачі!
Приватне акціонерне товариство «Енергія» повідомляє, що 2 листопада 2021 року подало

до Обухівської міської ради заяву про намір коригувати тарифи на послуги всім споживачам у
зв’язку з тим, що тарифи на послугу з постачання гарячої води, на послугу з постачання теплової
енергії  та  тариф  на  теплову  енергію, її  виробництво, транспортування  та  постачання, які
встановлені Виконкомом Обухівської міської ради 28.10.2021р. (Рішення №511), не відповідають
складовим тарифів, а саме цінам на природний газ та холодну воду. За час встановлення тарифів
відбулося зростання ціни на природний газ для бюджетних організацій  на  57,44%, також для
інших споживачів на 233,62%, тариф на воду на 61,5% відповідно до врахованих при розрахунку
тарифів.

Тарифи на послугу з постачання теплової енергії,
що надається бюджетним організаціям та іншим споживачам м. Обухова

Найменування показників

Послуга з постачання теплової енергії
без витрат на обслуговування

обладнання ЦТП для бюджетних
організацій

Послуга з постачання теплової енергії
без витрат на обслуговування
обладнання ЦТП, для інших

споживачів
Затверджений

тариф, грн
/Гкал

Скоригований
тариф, грн /

Гкал

%
росту

Затверджений
тариф, грн /

Гкал

Скориговани
й тариф,

грн / Гкал

%
росту

Тариф на виробництво
теплової енергії 2125,90 2578,30 21% 2102,80 4804,57 128%

Тариф на транспортування
теплової енергії 605,07 777,40 28% 605,07 1305,93 116%

Тариф на постачання
теплової енергії 14,70 14,70 - 14,70 14,70 -

Тариф на послугу з
постачання теплової
енергії

2745,67 3370,41 23% 2722,57 6125,20 125%

ПДВ 20% 549,13 674,08 23% 544,51 1225,04 125%
Тариф на послугу з
постачання теплової
енергії, з ПДВ

3294,80 4044,49 23% 3267,08 7350,24 125%

Тарифи на послугу з постачання гарячої води, що надається населеню

Тарифи на послугу з
постачання гарячої
води, що надається

населенню
м. Обухів

Послуга з постачання гарячої води для
будинків з ІТП, з ПДВ

Постачання гарячої води для будинків без
ІТП, з ПДВ

Затверджений
тариф, грн

/Гкал

Скоригований
тариф, грн /

Гкал
% росту

Затверджений
тариф, грн /

Гкал

Скоригований
тариф, грн /

Гкал
% росту

За умови підключення
рушникосушильника, 144,87 156,02 7,69% 148,94 160,09 7,49%

За відсутності
рушникосушильника 134,30 143,83 7,09% 138,38 147,90 6,88%



Тарифи на послугу з постачання гарячої води,
що надається бюджетним організаціям та іншим споживачам м. Обухова

Тарифи на послугу з
постачання гарячої води,

що надається
бюджетним

організаціям
м. Обухів

Послуга з постачання гарячої води для
будинків з ІТП, з ПДВ

Постачання гарячої води для будинків
без ІТП, з ПДВ

Затверджений
тариф, грн

/Гкал

Скоригований
тариф, грн /

Гкал
% росту

Затверджени
й тариф, грн /

Гкал

Скоригований
тариф, грн /

Гкал

%
росту

За відсутності
рушникосушильника 151,87 210,74 38,76% 155,94 214,81 37,75%

Тарифи на послугу з
постачання гарячої води,

що надається іншим
споживачам

м. Обухів

Послуга з постачання гарячої води для
будинків з ІТП, з ПДВ

Постачання гарячої води для будинків
без ІТП, з ПДВ

Затверджений
тариф, грн

/Гкал

Скоригований
тариф, грн /

Гкал
% росту

Затвердже
ний

тариф, грн
/ Гкал

Скориговани
й тариф, грн /

Гкал
% росту

За відсутності
рушникосушильника 151,87 358,92 136,33% 155,94 362,99 132,77%

Тариф на теплову енергію,
що надається іншим споживачам промислової зони м. Обухова

Найменування показників

Тариф на
теплової
енергії
з ПДВ

Тариф на
теплової
енергії

без ПДВ

Тариф на
виробництво

теплової
енергії

Тариф на
транспортування
теплової енергії

Тариф на
постачання

теплової
енергії

Тариф на  теплову
енергію (власними
тепломережами)

6 165,25 5 137,71 4804,57 318,44 14,70

Питання, пропозиції та зауваження щодо вищенаведених тарифів  на послуги з постачання
теплової  енергії  та  послуги  з  постачання  гарячої  води  слід  направляти  ПрАТ  «Енергія»  за
поштовою  адресою: 08703, м. Обухів, вул. Промислова,1 та  на  електронну  адресу
pat@energiya.kiev.ua впродовж 7 календарних днів з дати розміщення цієї інформації, а саме до
9 листопада 2021р. (включно).

З  більш  детальною  інформацією  можна  ознайомитися  на  нашому  сайті:
www.energiya.kiev.ua та на сайті Обухівської міської ради: obukhiv.kiev.ua.

Правління Товариства

mailto:pat@energiya.kiev.ua
http://www.energiya.kiev.ua/





































