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Державне регулювання діяльності у сфері теплопостачання 
провадиться у формі

➢ Ліцензування певних видів господарської діяльності в цій сфері;
➢ Регулювання тарифів на виробництво, транспортування та

постачання теплової енергії з урахуванням змін цін на енергоносії
та інших витрат;

➢ Контроль за діяльністю суб’єктів відносин у сфері
теплопостачання та застосування відповідних санкцій за
порушення ними умов і правил здійснення господарської
діяльності у сфері теплопостачання.

Державне регулювання у сфері теплопостачання здійснюється

➢ Кабінетом Міністрів України;
➢ Національною комісією, що здійснює державне регулювання у

сферах енергетики та комунальних послуг;
➢ Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,

Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями відповідно до закону.



Ліцензування діяльності

Ліцензування

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності у сфері 

теплопостачання (постанова НКРЕКП від 22.03.2017 № 308)

Регулювання ціни

• Порядок формування тарифів на теплову енергію затверджений 

постановою КМУ від 01.06.2011 № 869

• Порядок формування тарифів на теплову енергію затверджений 

постановою НКРЕКП від 25.06.2019 № 1174

• Окремі постанови регламентують порядок затвердження тарифів

Виробництво
Теплогенеруюча 
організація

Транспортування
Теплотранспортуюча 
організація

Постачання
Теплопостачальна 
організація

Види діяльності

Орган ліцензування НКРЕКП ОДА (КМДА)

Орган регулювання тарифів НКРЕКП ОМС

Джерела енергії, які не ліцензуються – ТЕЦ, ТЕС, АЕС, 
КГУ*

Обсяг виробництва, тис. Гкал >170 <170

Обсяг реалізації, тис. Гкал >150 <150

Обладнаність споживачів приладами 
обліку

>90% <90%

*окрім як з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії



Експлуатація

Державний нагляд (контроль) у сфері теплопостачання здійснює 

Держенергонагляд

Предметом нагляду є:

• технічна експлуатація теплових, тепловикористальних установок і мереж, 

енергетичного обладнання

• випробування та ремонт установок і мереж

• режими споживання теплової енергії

• виконання робіт з проектування теплових, тепловикористальних установок і мереж

Ключові нормативно-правові акти:

• Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених 

наказом Мінпаливенерго України від 14.02.2007 № 71

• Правила підготовки теплових господарств до опалювального періоду, 

затверджених наказом Мінпаливенерго України, Мінжитлокомунгосп від 10.12.2008 

№ 620/378

• Теплові мережі ДБН В.2.5-39:2008

• Опалення, вентиляція та кондиціонування ДБН В.2.5-67:2013



Інвестиційний програми

Закон України Про теплопостачання Стаття 26-1:

Для проведення розрахунків за інвестиційними програмами використовуються 

рахунки зі спеціальним режимом використання

Планування заходів інвестиційної програми базується насамперед на заходах, 

передбачених схемою теплопостачання населеного пункту

Роль ОМС – погодження інвестиційної програми

Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм (Наказ

Мінрегіону 19.08.2020 № 191 і Постанова НКРЕКП 31.08.2017 № 1059)

Порядок контролю за реалізацією інвестиційних програм (Постанова КМУ від 1

жовтня 2014 р. № 552 )

Роль ТКЕ – розробка інвестиційної програми



Які повноваження, інструменти і важелі впливу 

має ОМС на функціонування і розвиток системи 

централізованого теплопостачання? 



Загальні норми управління системою 
централізованого теплопостачання

Основними напрямами розвитку систем теплопостачання є

Планування теплопостачання, розроблення та реалізація схем теплопостачання

міст …

Проектування, будівництво, реконструкція об'єктів у сфері теплопостачання

здійснюються на основі схем теплопостачання, державних будівельних норм та

нормативно-правових актів на проведення будівельних робіт.

Охорона навколишнього середовища

Суб’єкти у сфері теплопостачання повинні дотримуватися вимог законодавства

про охорону навколишнього природного середовища, нести відповідальність за

його порушення і здійснювати технічні та організаційні заходи, спрямовані на

зменшення шкідливого впливу об’єктів у сфері теплопостачання на

навколишнє природне середовище.

Закон України «Про теплопостачання»



Управління системою централізованого 
теплопостачання

Стаття 13. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері теплопостачання

До основних повноважень органів місцевого самоврядування у сфері теплопостачання

належать:

• регулювання діяльності суб’єктів відносин у сфері теплопостачання в межах, віднесених до

відання відповідних рад;

• затвердження місцевих програм розвитку у сфері теплопостачання, участь у розробці та

впровадженні державних і регіональних програм у цій сфері;

• затвердження з урахуванням вимог законодавства у сфері теплопостачання проектів

містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, схем

теплопостачання та іншої містобудівної документації;

• здійснення контролю за забезпеченням споживачів тепловою енергією відповідно до

нормативних вимог;

• погодження на розміщення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці

нових або реконструкцію діючих об’єктів теплопостачання та сприяння розвитку систем

теплопостачання на відповідній території;

• встановлення для всіх категорій споживачів тарифів на теплову енергію і тарифів на

виробництво теплової енергії у порядку і межах, визначених законодавством;

• сприяння провадженню інвестиційної діяльності у сфері теплопостачання.



Схема теплопостачання є інструментом довгострокового планування

теплопостачання населених пунктів, який сформовано за результатами комплексного

розгляду та аналізі існуючих і очікуваних об’єктів у сфері теплопостачання та

будівель. (10 р.)

Розроблення схем теплопостачання проводиться з урахуванням:

Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність,

конкурентоспроможність», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від

18 серпня 2017 року № 605-р

Концепції реалізації державної політики у сфері теплопостачання, схваленої

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 569-р

Порядку здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року № 827

Методика розробки схем теплопостачання 
населених пунктів України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/569-2017-%D1%80#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/827-2019-%D0%BF#n18


Розроблена на часткову імплементацію Директиви 27, Статті 14, та ДодатківVIIІ, IX

Направлена на декарбонізацію системи централізованого теплопостачання

Запроваджує нові поняття та інструменти:

• Ефективна система централізованого теплопостачання - система

централізованого теплопостачання, що використовує мінімум 50 % відновлюваної

енергії, 50 % скидної теплової енергії, 75 % теплової енергії, виробленої у процесі

когенерації, або 50 % сукупності такої енергії та тепла.

• Цільові показники стану системи

• Оцінка витрат і вигід (cost-benefit analysis CBA)

• Прогнозування попиту

• Базовий, альтернативний та рекомендований сценарії

• Зонування системи централізованого теплопостачання

• Інвестиційний показники проектів (CAPEX, OPEX, NPV, DPP, IRR тощо)

• Аналіз екологічного впливу, як важливого фактору порівняння проектів

• Аналіз чутливості проектів до впливових факторів

• Використання геоінформаційних систем при розробці (ГІС)

Методика розробки схем теплопостачання 
населених пунктів України



Методика розробки схем теплопостачання 
населених пунктів України

ОМС – Замовник схеми теплопостачання населеного пункту

ОМС – розробляє та затверджує технічне завдання на розробку схем

теплопостачання. Надає вихідні дані для розроблення схеми.

Технічне завдання – значення цільових (перспективних) показників стану

теплопостачання:

• відсоток теплової енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії

• відсоток теплової енергії, виробленої з газу

• відсоток теплової енергії, виробленої за допомогою когенераційних установок

• відсоток теплової енергії, виробленої зі скидної енергії

• відсоток втрат у мережах

• питомі витрати палива на виробництво та транспортування теплової енергії

• відсоток теплових мереж, розрахунковий строк служби яких закінчився

• тощо



Складові схеми теплопостачання:
1. Загальна інформація

a) Характеристики міста
b) Аналіз реалізованих та запланованих проєктів і програм термомодернізації будівель
c) Аналіз промисловості, нового будівництва

2. Аналіз теплопостачання
a) Характеристики існуючої системи теплопостачання (джерела, мережі, споживачі)
b) Енергетичний та паливний баланси
c) Прогноз попиту на теплову енергію
d) Визначення й обґрунтування зон застосування систем теплопостачання (хітмепінг)

3. Розробка альтернативних сценаріїв теплопостачання та вибір рекомендованого сценарію
4. Розробка перспективного паливно-енергетичного балансу для рекомендованого сценарію
5. Теплові та гідравлічні розрахунки для теплових мереж для рекомендованого
6. Організаційно-фінансовий план реалізації рекомендованого сценарію. Розрахунок CAPEX,

OPEX, NPV, DPP, IRR тощо
7. Аналіз ризиків та аналіз чутливості
8. Зведений аналіз впливу на довкілля
9. Графічна частина

Методика розробки схем теплопостачання 
населених пунктів України



Чи законно ОМС виключно за своїм бажанням 

«закрити» централізоване теплопостачання і 

перевести всіх споживачів на індивідуальне 

опалення? 



Відключення споживачів від системи ЦТ
Розробка схеми теплопостачання 

Відключення будівлі можливе лише за умови наявності схеми теплопостачання

населеного пункту затвердженої орган місцевого самоврядування і погодженої Мінрегіоном

Порядок відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води 

затверджений наказом Мінрегіону від 26.07.2019 № 169

Відключення приміщень багатоквартирних будинків можливе лише за бажанням власника

приміщення в будинках де відключена більше половини приміщень

Перелік будинків, де відключена більше половини приміщень, розміщується на офіційних

веб-сайтах ОМС і/або виконавців комунальних послуг

Методика розроблення схем теплопостачання населених пунктів України затверджена

наказом Мінрегіону від 02.10.2020 № 235

План фінансування реалізації сценарію теплопостачання включає суми інвестицій і опис

запланованих джерел фінансування



СХЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧ АННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Єдиний законний спосіб переходу міст на індивідуальне 
теплопостачання

Системний підхід до 
прийняття рішень 

Економічний розрахунок і порівняння 
різних варіантів теплопостачання міста

Методика розробки схем теплопостачання 
населених пунктів України



ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХОДУ ДО СИСТЕМ ГАЗО- ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ  

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТ

Хто відповідає за якість надання 
індивідуального теплопостачання?

Чи витримають системи навантаження?

За чий рахунок модернізація?

Як швидко системи можливо модернізувати?

Чи не зросте тариф на електрику або газ?

Чи не буде замінена одна монополія на інші?

Кому належать ці системи?

?!?!?

Хто буде вирішувати проблеми 
мешканців міста?



Дякую за увагу

Галанюк Володимир
vladimir.galanjuk@gmail.com
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Європейський досвід



Теплова карта та зонування міста. Європейський досвід



Прогноз споживання. Європейський досвід
Base year



Планування. Поєднання ЦТ та термомодернізації
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