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Витрати на виробництво теплової енергії 

для населення 

Для виробництва 47,0 млн Гкал теплової енергії на потреби  населення щорік використовується 8,3 

млрд м3 природного газу. 

Загальна вартість природного газу, що витрачається для виробництва теплової енергії на потреби 

населення становить 43,5 млрд грн, з яких: 

ВСЬОГО Населення 

43,5 

34,4 
(79%) 

Держбюджет 

9,1 
(21%) 

 9,1 млрд грн – вартість природного газу, що компенсується населенням 

 34,4 млрд грн – вартість природного газу, що датується НАК «Нафтогазу України» з державного 

бюджету. 

млрд. грн. 
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Стимулювання заміщення імпортного 

природного газу 

913

314

851 900

587

822 
10% 

-598 
-508 

грн/Гкал 

Тріска Дерев’яна пелета Солом’яна пелета Природний газ (населення) Природний газ 

Вартість газу 

 5 241,37 грн/тис.м3 

Вартість газу  

1 091,2 грн/тис.м3 

На компенсацію різниці у тарифах на теплову енергію для населення, вироблену з природного газу, державою виділяються 

дотації у розмірі 598 грн/Гкал. 

Переведення  теплогенеруючих підприємств з природного газу на інші види палива скоротить дотації з державного бюджету на 

виробництво 1 Гкал теплової енергії для потреб населення на 15% та складатиме 508 грн/Гкал. 

Зменшення навантаження на державний бюджет за рахунок заміщення 1 млрд.м3 імпортного природного газу іншими видами 

палива складає – 0,64 млрд грн. 

Тариф на виробництво 1 Гкал теплової енергії для потреб населення: 
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Зменшення бюджетного навантаження  

Впровадження стимулюючих заходів щодо заміщення природного газу іншими видами 

палива, дозволить поступово зменшити споживання до 2020 року природного газу на 

5,0  млрд.м3, що знизить видатки Державного бюджету на 8,6 млрд грн, на компенсацію 

НАК «Нафтогаз України» різниці між закупівельною ціною імпортного природного газу та ціною 

природного газу, що постачається теплогенеруючим підприємствам для виробництва теплової 

енергії для населення, зокрема: 

Рік 

Обсяг заміщеного 
природного газу, 

млрд.м3 

Обсяг дотації з 
держбюджету НАК 

«Нафтогаз 
України», млрд грн 

Обсяг дотації 
підприємствам ТКЕ 
які використовують 
інші види палива, 

млрд грн 

Зменшення навантаження 
на державний бюджет, 

млрд грн 

Збільшення 
бюджетної 

економії за рік 
Загальна економія 

Зменшення 
споживання 

газу за рік 

Загальний 
обсяг 

заміщеного 
газу 

2014 0,2 0,2 0,8 0,7 0,1 0,1 

2015 0,5 0,7 2,9 2,5 0,3 0,4 

2016 0,8 1,5 6,3 5,4 0,5 0,9 

2017 1,1 2,6 10,9 9,3 0,7 1,6 

2018 1,2 3,8 16,0 13,6 0,8 2,4 

2019 1,2 5,0 21,0 17,8 0,8 3,2 

ВСЬОГО 5,0 13,8 58,0 49,4 3,2 8,6 
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Організаційні заходи щодо стимулювання заміщення природного 

газу іншими видами палива 

З метою запровадження заміщення використання природного газу іншими видами палива та 

енергії у сфері теплопостачання Мінрегіономрозроблено проект постанови Кабінету Міністрів 

України «Про стимулювання заміщення природного газу у сфері теплопостачання». 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про економічне стимулювання економії 

споживання природного газу у сфері теплозабезпечення» направлено на погодження до 

зацікавлених Центральних органів виконавчої влади: Мінфін, Мінекономрозвитку, 

Міненерговугілля, НКРЕ, НКРКП, АМКУ, Держпідприємництвота Мінюсту. 

Станом на 07.07.2014 проект постанови погоджено: 

 Без зауважень: Мінекономрозвитку, НКРЕ; 

 Із зауваженнямиякі частково враховано: Мінфін, Міненерговугілля, НКРКП, АМУ. 

27.06.2014 р. проект постанови оприлюднено на офіційному сайті Мінрегіону України для 

громадського обговорення. 

Крім того, при внесенні змін до Закону України “ПроДержавний бюджет на 2014р.” та при 

підготовці проектів Держбюджету на наступні періоди, необхідно передбачити видатки на 

реалізацію бюджетної програми для забезпечення компенсації різниці в тарифах при 

виробництві теплової енергії з інших видів палива та енергії, за рахунок зменшення дотації з 

державного бюджету НАК “НафтогазУкраїни”на відшкодування різниці вартості імпортного 

природного газу та вартістю газу для підприємств ТКЕ для виробництва теплової енергії 

населенню, у відповідних обсягах. 


