
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    08 жовтня  2021     року                     Старокостянтинів                         № __341_ 

 

 

Про тарифи на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, послуги з постачання 

теплової енергії постачання гарячої води комунальному 

підприємству по експлуатації теплового господарства 

«Тепловик» Старокостянтинівської міської ради 

 

 

Розглянувши заяву та додані до неї документи комунального підприємства 

по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської 

міської ради, яка зареєстрована у виконавчому комітеті  міської ради 19 серпня 

2021 року за № 62/4570-23/2021, відповідно до Порядку формування тарифів на 

теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з 

централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869                   

(із змінами), наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства від 13 вересня 2018 року № 239                     

«Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування 

розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх 

встановлення», керуючись пунктом «а» статті 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити комунальному підприємству по експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради для потреб 

населення: 

1) тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 

постачання на рівні: 

тариф на теплову енергію - 2267,24 грн/Гкал (без ПДВ), 2720,69 грн/Гкал     

(з ПДВ), за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 1977,92 грн/Гкал (без ПДВ), 

2373,50 грн/Гкал (з ПДВ); 
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тариф на транспортування теплової енергії – 221,29 грн/Гкал (без ПДВ), 

265,55 грн/Гкал (з ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії – 68,03 грн/Гкал (без ПДВ), 81,64 

грн/Гкал (з ПДВ); 

2) на послугу з постачання теплової енергії 2267,24 грн/Гкал (без ПДВ),    

2720,69 грн/Гкал (з ПДВ); 

3) на послугу з постачання гарячої води: 

за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого 

водопостачання – 127,34 грн за 1 куб. м (без ПДВ), 152,81 грн за 1 куб. м                     

(з ПДВ); 

за відсутності рушникосушильників – 98,32 грн за 1 куб. м (без ПДВ), 

117,98 грн за 1 куб. м (з ПДВ); 

4) тарифи на теплову енергію, її виробництво, постачання для потреб 

населення із системою автономного опалення на рівні: 

тариф на теплову енергію –2267,24 грн/Гкал (без ПДВ), 2720,69 грн/Гкал   

(з ПДВ), за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 1920,83 грн/Гкал (без ПДВ), 

2305,00 грн/Гкал (з ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії – 346,41 грн/Гкал (без ПДВ),              

415,69 грн/Гкал (з ПДВ); 

5) на послугу з постачання теплової енергії 2267,24 грн/Гкал (без ПДВ),    

2720,69 грн/Гкал (з ПДВ); 

6) на послугу з постачання гарячої води для населення із системою 

автономного опалення: 

за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого 

водопостачання – 127,34 грн за 1 куб. м (без ПДВ), 152,81 грн за 1 куб. м               

(з ПДВ); 

за відсутності рушникосушильників – 98,32 грн за 1 куб. м (без ПДВ), 

117,98 грн за 1 куб. м (з ПДВ); 

7) структури тарифів: 

на теплову енергію для потреб населення згідно з додатком 1; 

на виробництво теплової енергії для потреб населення згідно з додатком 2; 

на транспортування теплової енергії для потреб населення з додатком 3; 

на постачання теплової енергії для потреб населення згідно з додатком 4; 

на послугу з постачання теплової енергії для потреб населення згідно з 

додатком 5; 

на послугу з постачання гарячої води для потреб населення згідно з 

додатком 6; 

на теплову енергію для потреб населення із системою автономного 

опалення згідно з додатком 7; 

на виробництво теплової енергії для потреб населення із системою 

автономного опалення згідно з додатком 8; 

на постачання теплової енергії для потреб населення із системою
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автономного опалення згідно з додатком 9; 

на послугу з постачання теплової енергії для потреб населення із системою 

автономного опалення згідно з додатком 10; 

на послугу з постачання гарячої води для потреб населення із системою 

автономного опалення згідно з додатком 11. 

 

2. Встановити комунальному підприємству по експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради для потреб 

бюджетних установ та інших споживачів (крім населення): 

1) тариф на теплову енергію - 3586,99 грн/Гкал (без ПДВ),                        

4304,39 грн/Гкал (з ПДВ), за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 3297,67 грн/Гкал (без ПДВ), 

3957,20 грн/Гкал (з ПДВ); 

тариф на транспортування теплової енергії – 221,29 грн/Гкал (без ПДВ), 

265,55 грн/Гкал (з ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії – 68,03 грн/Гкал (без ПДВ),                       

81,64 грн/Гкал (з ПДВ); 

2) структури тарифів: 

на теплову енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів 

(крім населення) згідно з додатком 12; 

на виробництво теплової енергії для потреб бюджетних установ та інших 

споживачів (крім населення) згідно з додатком 13; 

на транспортування теплової енергії для потреб бюджетних установ та 

інших споживачів (крім населення) з додатком 14; 

на постачання теплової енергії для потреб бюджетних установ та інших 

споживачів (крім населення) згідно з додатком 15. 

3. Тарифи, встановлені пунктом 1 цього рішення, набувають чинності 

після прийняття окремого рішення виконавчим комітетом міської ради. 

4. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1 рішення виконавчого 

комітету міської рад від 28 січня 2021 року № 24 «Про коригування тарифів на 

теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для потреб 

бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) комунальному 

підприємству по експлуатації теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради», рішення виконавчого комітету міської 

ради від 10 вересня 2020 року № 198 «Про встановлення тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання 

теплової енергії і постачання гарячої води комунальному підприємству по 

експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської 

міської ради». 

 

 

 

Міський голова                                  підпис                          Микола МЕЛЬНИЧУК



 

Додаток 1   

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

08 жовтня 2021 року № 341 

 

 

Структура тарифу на теплову енергію комунального підприємства по 

експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської 

міської ради 

 

№ 

з/п 

Найменування показників Для потреб населення 

тис. грн на рік на 1 Гкал 

1 2 3 4 

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: 74236,26 2148,85 

1.1 прямі матеріальні витрати, у т.ч.: 53618,74 1552,05 

1.1.1 витрати на паливо для виробництва теплової 

енергії котельнями 

49907,87 1444,64 

1.1.2 витрати на електроенергію 3494,34 101,15 

1.1.3. вода для технологічних потреб та 

водовідведення 

109,42 3,17 

1.1.4. матеріали, запасні частини та інші 

матеріальні ресурси 

107,11 3,09 

1.2 прямі витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні заходи 

8034,10 232,56 

1.3 інші прямі витрати, у т.ч.: 4176,77 120,91 

1.3.1 амортизаційні відрахування 2947,48 85,32 

1.3.2 інші прямі витрати 1229,29 35,59 

1.4 загальновиробничі витрати, у т.ч.: 8406,65 243,33 

1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на 

соціальні заходи 

7303,05 211,39 

1.4.2 інші витрати 1103,60 31,94 

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 4089,98 118,39 

2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на 

соціальні заходи 

3425,21 99,14 

2.2 інші витрати 664,77 19,25 

3 Витрати на збут, у т.ч.: 0,00 0,00 

3.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на 

соціальні заходи 

0,00 0,00 

3.2 інші витрати 0,00 0,00 

4 Фінансові витрати 0,00 0,00 

5 Повна собівартість 78326,24 2267,24 

6 Витрати на покриття втрат 0,00 0,00 

7 Розрахунковий прибуток, у т.ч.: 0,00 0,00 

7.1 податок на прибуток 0,00 0,00 
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Продовження додатка 1 

 

1 2 3 4 

7.2 резервний фонд (капітал) та девіденти 0,00 0,00 

7.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)   

7.4 інше використання прибутку 0,00 0,00 

8 Вартість теплової енергії за відповідним тарифом 78326,25 2267,24 

9 Обсяг реалізації теплової енергії власним 

споживачам, Гкал. 

34547,00 0,00 

10 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ  2267,24 

11 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ 0,00 2720,69 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету    

Старокостянтинівської міської ради             підпис            Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2   

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

08 жовтня 2021 року № 341 

 

Структура тарифу на виробництво теплової енергії комунального підприємства 

по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської 

міської ради 

 

№ 

з/п 

Найменування показників Для потреб населення 

тис. грн на рік на 1 Гкал 

1 2 3 4 

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: 65455,92 1894,69 

1.1 прямі матеріальні витрати, у т.ч.: 51202,07 1482,10 

1.1.1 витрати на паливо для виробництва 

теплової енергії котельнями 

49907,87 1444,64 

1.1.2 витрати на електроенергію 1227,03 35,52 

1.1.3 вода для технологічних потреб та 

водовідведення 

17,17 0,50 

1.1.4 матеріали, запасні частини та інші 

матеріальні ресурси 

50,00 1,44 

1.2 прямі витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні заходи 

5698,73 164,96 

1.3 інші прямі витрати, у т.ч.: 2644,99 76,56 

1.3.1 амортизаційні відрахування 1474,86 42,69 

1.3.2 інші прямі витрати 1170,13 33,87 

1.4 загальновиробничі витрати, у т.ч.: 5910,13 171,07 

1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями 

на соціальні заходи 

5134,20 148,61 

1.4.2 інші витрати 775,93 22,46 

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 2875,36 83,23 

2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями 

на соціальні заходи 

2408,00 69,70 

2.2 інші витрати 467,36 13,53 

3 Витрати на збут, у т.ч.: - - 

3.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями 

на соціальні заходи 

- - 

3.2 інші витрати - - 

4 Фінансові витрати - - 

5 Повна собівартість 68331,28 1977,92 

6 Витрати на покриття втрат  - 

7 Розрахунковий прибуток, у т.ч.: - - 

7.1 податок на прибуток - - 

7.2 резервний фонд (капітал) та девіденти  - 
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Продовження додатка 2 

 

1 2 3 4 

7.3 на розвиток виробництва (виробничі 

інвестиції) 

- - 

7.4 інше використання прибутку - - 

8 Вартість теплової енергії за відповідним 

тарифом 

68331,28 1977,92 

9 Обсяг реалізації теплової енергії власним 

споживачам, Гкал. 

34547,00  

10 Тариф на теплову енергію, гнр./Гкал, без 

ПДВ 

х 1977,92 

11 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ х 2373,50 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету    

Старокостянтинівської міської ради             підпис            Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 



 

Додаток 3  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

08 жовтня 2021 року № 341 

 

 

Структура тарифу на транспортування теплової енергії комунального 

підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради 

 

№ 

з/п 

Найменування показників Для потреб населення 

тис. грн на рік на 1 Гкал 

1 2 3 4 

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: 6598,36 191,00 

1.1 прямі матеріальні витрати, у т.ч.: 2402,37 69,54 

1.1.1 витрати на паливо для виробництва теплової 

енергії котельнями 

-  

1.1.2 витрати на електроенергію 2267,31 65,63 

1.1.3 вода для технологічних потреб та 

водовідведення 

92,25 2,67 

1.1.4 матеріали, запасні частини та інші 

матеріальні ресурси 

42,81 1,24 

1.2 прямі витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні заходи 

512,60 14,84 

1.3 інші прямі витрати, у т.ч.: 1520,95 44,03 

1.3.1 амортизаційні відрахування 1463,76 42,37 

1.3.2 інші прямі витрати 57,19 1,66 

1.4 загальновиробничі витрати, у т.ч.: 2162,44 62,59 

1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на 

соціальні заходи 

1878,55 54,38 

1.4.2 інші витрати 283,89 8,21 

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 1046,47 30,29 

2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на 

соціальні заходи 

881,06 25,50 

2.2 інші витрати 165,41 4,79 

3 Витрати на збут, у т.ч.: -  

3.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на 

соціальні заходи 

-  

3.2 інші витрати -  

4 Фінансові витрати -  

5 Повна собівартість 7644,83 221,29 

6 Витрати на покриття втрат -  

7 Розрахунковий прибуток, у т.ч.: -  

7.1 податок на прибуток -  



 

2 

Продовження додотка 3 

 

1 2 3 4 

7.2 резервний фонд (капітал) та девіденти -  

7.3 на розвиток виробництва (виробничі 

інвестиції) 

-  

7.4 інше використання прибутку -  

8 Вартість теплової енергії за відповідним 

тарифом 

7644,83 221,29 

9 Обсяг реалізації теплової енергії власним 

споживачам, Гкал 

34547,00 х 

10 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ  221,29 

11 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ х 265,55 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету    

Старокостянтинівської міської ради             підпис            Наталія ШАБЕЛЬНИК 



 

Додаток 4  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

08 жовтня 2021 року № 341 

 

 

Структура тарифу на постачання теплової енергії комунального підприємства 

по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської 

міської ради  

 

№ з/п Найменування показників Для потреб населення 

тис. грн на рік  на 1 Гкал 

1 2 3 4 

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: 2181,98 63,16 

1.1 прямі матеріальні витрати, у т.ч.: 14,30 0,41 

1.1.1 витрати на паливо для виробництва 

теплової енергії котельнями 
0,00 0,00 

1.1.2 витрати на електроенергію 0,00 0,00 

1.1.3. вода для технологічних потреб та водовідведення 0,00 

1.1.4. матеріали, запасні частини та інші 

матеріальні ресурси 
14,30 0,41 

1.2 прямі витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні заходи 
1822,77 52,76 

1.3 інші прямі витрати, у т.ч.: 10,83 0,32 

1.3.1 амортизаційні відрахування 8,86 0,26 

1.3.2 інші прямі витрати 1,97 0,06 

1.4 загальновиробничі витрати, у т.ч.: 334,08 9,67 

1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями 

на соціальні заходи 
290,30 8,40 

1.4.2 інші витрати 43,78 1,27 

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 168,15 4,87 

2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями 

на соціальні заходи 
136,15 3,94 

2.2 інші витрати 32,00 0,93 

3 Витрати на збут, у т.ч.: 0,00 0,00 

3.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями 

на соціальні заходи 
0,00 0,00 

3.2 інші витрати 0,00 0,00 

4 Фінансові витрати 0,00 0,00 

5 Повна собівартість 2350,12 68,03 

6 Витрати на покриття втрат 0,00 0,00 

7 Розрахунковий прибуток, у т.ч.: 0,00 0,00 

7.1 податок на прибуток 0,00 0,00 

7.2 резервний фонд (капітал) та девіденти 0,00 0,00 



 

2 

Продовження додотка 4 

 

1 2 3 4 

7.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00 

7.4 інше використання прибутку 0,00 0,00 

8 Вартість теплової енергії за відповідним тарифом 2350,12 68,03 

9 Обсяг реалізації теплової енергії власним 

споживачам, Гкал 
34547,00 х 

10 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ х 68,03 

11 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ х 81,64 

 

  

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету    

Старокостянтинівської міської ради             підпис            Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 5 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

08 жовтня 2021 року № 341 

 

 

Структура тарифу на послугу з постачання теплової енергії комунального 

підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради 

 

№ з/п Найменування показників Для потреб населення 

тис. грн на рік на 1 Гкал 

1 2 3 4 

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: 74236,26 2148,85 

1.1 прямі матеріальні витрати, у т.ч.: 53618,74 1552,05 

1.1.1 витрати на паливо для виробництва теплової 

енергії котельнями 

49907,87 1444,64 

1.1.2 витрати на електроенергію 3494,34 101,15 

1.1.3. вода для технологічних потреб та 

водовідведення 

109,42 3,17 

1.1.4. матеріали, запасні частини та інші 

матеріальні ресурси 

107,11 3,09 

1.2 прямі витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні заходи 

8034,10 232,56 

1.3 інші прямі витрати, у т.ч.: 4176,77 120,91 

1.3.1 амортизаційні відрахування 2947,48 85,32 

1.3.2 інші прямі витрати 1229,29 35,59 

1.4 загальновиробничі витрати, у т.ч.: 8406,65 243,33 

1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на 

соціальні заходи 

7303,05 211,39 

1.4.2 інші витрати 1103,60 31,94 

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 4089,98 118,39 

2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на 

соціальні заходи 

3425,21 99,14 

2.2 інші витрати 664,77 19,25 

3 Витрати на збут, у т.ч.: 0,00 0,00 

3.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на 

соціальні заходи 

0,00 0,00 

3.2 інші витрати 0,00 0,00 

4 Фінансові витрати 0,00 0,00 

5 Повна собівартість 78326,24 2267,24 

6 Витрати на покриття втрат 0,00 0,00 

7 Розрахунковий прибуток, у т.ч.: 0,00 0,00 

7.1 податок на прибуток 0,00 0,00 



 

2 

Продовження додотка 5 

 

1 2 3 4 

7.2 резервний фонд (капітал) та девіденти 0,00 0,00 

7.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00 

7.4 інше використання прибутку 0,00 0,00 

8 Вартість теплової енергії за відповідним 

тарифом 

78326,25 2267,24 

9 Обсяг реалізації теплової енергії власним 

споживачам, Гкал 

34547,00 0,00 

10 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ  2267,24 

11 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ 0,00 2720,69 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету    

Старокостянтинівської міської ради             підпис            Наталія ШАБЕЛЬНИК 



 

Додаток 6 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

08 жовтня 2021 року № 341 

 

 

 

Структура тарифів на послугу з постачання гарячої води комунального 

підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради 

 

№ 

з/п 

Назва показника Послуга з постачання гарячої води 

за умови підключення 

рушникосушильників 

до системи гарячого 

водопостачання 

за умови 

відсутності 

рушникосушиль-

ників 

грн/куб.м грн/куб.м 

1 Собівартість власної теплової 

енергії, врахована у встановлених 

тарифах на теплову енергію для 

потреб населення 

111,93 85,61 

2 Витрати на придбання води на 

послугу з постачання гарячої води 

15,41 12,71 

3 Решта витрат 0 0 

4 Собівартість послуги 127,34 98,32 

5 Розрахунковий прибуток, усього, у 

тому числі: 

0 0 

 чистий прибуток 0 0 

 податок на прибуток 0 0 

 тариф на послугу 127,34 98,32 

 податок на додану вартість 25,47 19,66 

6 Тариф на послугу з ПДВ 152,81 117,98 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету    

Старокостянтинівської міської ради             підпис            Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 



 

Додаток 7 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

08 жовтня 2021 року № 341 

 

 

 

Структура тарифу на теплову енергію комунального підприємства по 

експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської 

міської ради для багатоквартирного будинку з автономною 

системою опалення по вул. Попова, 6 

 

№ 

з/п Найменування показників 
Для потреб населення 

тис. грн на рік на 1 Гкал 

1 2 3 4 

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: 1518,98 2230,51 

1.1 прямі матеріальні витрати, у т.ч.: 1168,80 1716,30 

1.1.1 
витрати на паливо для виробництва 

теплової енергії котельнями 
855,58 1256,36 

1.1.2 витрати на електроенергію 63,73 93,58 

1.1.3. 
вода для технологічних потреб та 

водовідведення 
3,37 4,95 

1.1.4. 
матеріали, запасні частини та інші 

матеріальні ресурси 
246,12 361,41 

1.2 
прямі витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні заходи 
119,65 175,70 

1.3 інші прямі витрати, у т.ч.: 104,58 153,56 

1.3.1 амортизаційні відрахування 102,18 150,04 

1.3.2 інші прямі витрати 2,40 3,52 

1.4 загальновиробничі витрати, у т.ч.: 125,95 184,95 

1.4.1 
витрати на оплату праці з відрахуваннями 

на соціальні заходи 
106,26 156,03 

1.4.2 інші витрати 19,69 28,92 

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 25,01 36,73 

2.1 
витрати на оплату праці з відрахуваннями 

на соціальні заходи 
21,62 31,76 

2.2 інші витрати 3,39 4,97 

3 Витрати на збут, у т.ч.: 0,00 0,00 

3.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями 

на соціальні заходи 
0,00 0,00 

3.2 інші витрати 0,00 0,00 

4 Фінансові витрати 0,00 0,00 

5 Повна собівартість 1543,99 2267,24 

6 Витрати на покриття втрат 0,00 0,00 



 

2 

Продовження додатка 7 

 

1 2 3 4 

7 Розрахунковий прибуток, у т.ч.: 0,00 0,00 

7.1 податок на прибуток 0,00 0,00 

7.2 резервний фонд (капітал) та девіденти 0,00 0,00 

7.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00 

7.4 інше використання прибутку 0,00 0,00 

8 Вартість теплової енергії за відповідним тарифом 1543,99 2267,24 

9 Обсяг реалізації теплової енергії власним 

споживачам, Гкал 
681,00 х 

10 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ х 2267,24 

11 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ х 2720,69 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету    

Старокостянтинівської міської ради             підпис            Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 8 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

08 жовтня 2021 року № 341 

 

 

Структура тарифу на виробництво теплової енергії комунального підприємства 

по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської 

міської ради для багатоквартирного будинку з автономною системою опалення 

по вул. Попова, 6 

 

№ 

з/п 
Найменування показників 

Для потреб населення 

тис. грн на рік на 1 Гкал 

1 2 3 4 

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: 1286,89 1889,71 

1.1 прямі матеріальні витрати, у т.ч.: 971,28 1426,25 

1.1.1 витрати на паливо для виробництва 

теплової енергії котельнями 
855,58 1256,36 

1.1.2 витрати на електроенергію 63,73 93,49 

1.1.3. вода для технологічних потреб та 

водовідведення 
3,37 4,95 

1.1.4. матеріали, запасні частини та інші 

матеріальні ресурси 
48,60 71,36 

1.2 прямі витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні заходи 
117,47 172,50 

1.3 інші прямі витрати, у т.ч.: 91,40 134,21 

1.3.1 амортизаційні відрахування 91,40 134,21 

1.3.2 інші прямі витрати - - 

1.4 загальновиробничі витрати, у т.ч.: 106,74 156,74 

1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями 

на соціальні заходи 
90,03 132,20 

1.4.2 інші витрати 16,71 24,54 

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 21,19 31,12 

2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями 

на соціальні заходи 
18,32 26,91 

2.2 інші витрати 2,87 4,21 

3 Витрати на збут, у т.ч.: - - 

3.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями 

на соціальні заходи 
- - 

3.2 інші витрати - - 

4 Фінансові витрати - - 

5 Повна собівартість 1308,08 1920,83 

6 Витрати на покриття втрат  - 

7 Розрахунковий прибуток, у т.ч.: - - 



 

2 

Продовження додатка 8 

 

1 2 3 4 

7.1 податок на прибуток - - 

7.2 резервний фонд (капітал) та девіденти 
 

- 

7.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) - - 

7.4 інше використання прибутку - - 

8 Вартість теплової енергії за відповідним тарифом 1308,08 1920,83 

9 Обсяг реалізації теплової енергії власним 

споживачам, Гкал 
681,00 

 

10 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ х 1920,83 

11 Обсяг реалізації теплової енергії власним 

споживачам, Гкал 
681,00 

 

12 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 
 

- 

13 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ х 2305,00 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету    

Старокостянтинівської міської ради             підпис            Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 9 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради  

08 жовтня 2021 року № 341 

 

 

Структура тарифу на постачання теплової енергії комунального підприємства 

по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської 

міської ради для багатоквартирного будинку з автономною системою опалення 

по вул. Попова, 6 

 

№ 

з/п 
Найменування показників 

Для потреб населення 

тис. грн на рік на 1 Гкал 

1 2 3 4 

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: 232,09 340,81 

1.1 прямі матеріальні витрати, у т.ч.: 197,52 290,04 

1.1.1 витрати на паливо для виробництва 

теплової енергії котельнями 
0,00 0,00 

1.1.2 витрати на електроенергію 0,00 0,00 

1.1.3. вода для технологічних потреб та 

водовідведення 
0,00 0,00 

1.1.4. матеріали, запасні частини та інші 

матеріальні ресурси 
197,52 290,04 

1.2 прямі витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні заходи 
2,18 3,21 

1.3 інші прямі витрати, у т.ч.: 13,18 19,35 

1.3.1 амортизаційні відрахування 10,78 15,83 

1.3.2 інші прямі витрати 2,40 3,52 

1.4 загальновиробничі витрати, у т.ч.: 19,21 28,20 

1.4.1 витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні заходи 
16,23 23,83 

1.4.2 інші витрати 2,98 4,38 

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 3,82 5,61 

2.1 витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні заходи 
3,30 4,85 

2.2 інші витрати 0,52 0,76 

3 Витрати на збут, у т.ч.: 0,00 0,00 

3.1 витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні заходи 
0,00 0,00 

3.2 інші витрати 0,00 0,00 

4 Фінансові витрати 0,00 0,00 

5 Повна собівартість 235,91 346,41 

6 Витрати на покриття втрат 0,00 0,00 

7 Розрахунковий прибуток, у т.ч.: 0,00 0,00 



 

2 

Продовження додатка 9 

 

1 2 3 4 

7.1 податок на прибуток 0,00 0,00 

7.2 резервний фонд (капітал) та девіденти 0,00 0,00 

7.3 на розвиток виробництва (виробничі 

інвестиції) 
0,00 0,00 

7.4 інше використання прибутку 0,00 0,00 

8 Вартість теплової енергії за відповідним 

тарифом 
235,91 346,41 

9 Обсяг реалізації теплової енергії власним 

споживачам, Гкал 
681,00 х 

10 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ х 346,41 

11 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ х 415,69 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету    

Старокостянтинівської міської ради             підпис            Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 10 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

08 жовтня 2021 року № 341 

 

 

 

Структура тарифу на послугу з постачання  теплової енергії комунального 

підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради для багатоквартирного будинку з 

автономною системою опалення по вул. Попова, 6 

 

№ 

з/п 
Найменування показників 

Для потреб населення 

тис. грн. на рік на 1 Гкал 

1 2 3 4 

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: 1518,98 2230,51 

1.1 прямі матеріальні витрати, у т.ч.: 1168,80 1716,30 

1.1.1 витрати на паливо для виробництва 

теплової енергії котельнями 
855,58 1256,36 

1.1.2 витрати на електроенергію 63,73 93,58 

1.1.3 вода для технологічних потреб та 

водовідведення 
3,37 4,95 

1.1.4 матеріали, запасні частини та інші 

матеріальні ресурси 
246,12 361,41 

1.2 прямі витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні заходи 
119,65 175,70 

1.3 інші прямі витрати, у т.ч.: 104,58 153,56 

1.3.1 амортизаційні відрахування 102,18 150,04 

1.3.2 інші прямі витрати 2,40 3,52 

1.4 загальновиробничі витрати, у т.ч.: 125,95 184,95 

1.4.1 витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні заходи 
106,26 156,03 

1.4.2 інші витрати 19,69 28,92 

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 25,01 36,73 

2.1 витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні заходи 
21,62 31,76 

2.2 інші витрати 3,39 4,97 

3 Витрати на збут, у т.ч.: 0,00 0,00 

3.1 витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні заходи 
0,00 0,00 

3.2 інші витрати 0,00 0,00 

4 Фінансові витрати 0,00 0,00 

5 Повна собівартість 1543,99 2267,24 

6 Витрати на покриття втрат 0,00 0,00 



 

2 

Продовження додатка 10 

 

1 2 3 4 

7 Розрахунковий прибуток, у т.ч.: 0,00 0,00 

7.1 податок на прибуток 0,00 0,00 

7.2 резервний фонд (капітал) та девіденти 0,00 0,00 

7.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00 

7.4 інше використання прибутку 0,00 0,00 

8 Вартість теплової енергії за відповідним тарифом 1543,99 2267,24 

9 Обсяг реалізації теплової енергії власним 

споживачам, Гкал 
681,00 х 

10 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ х 2267,24 

11 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ х 2720,69 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету    

Старокостянтинівської міської ради             підпис            Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 11 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

08 жовтня 2021 року № 341 

 

 

Структура тарифів на послугу з постачання гарячої води комунальним 

підприємством по експлуатації теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради для багатоквартирного будинку з 

автономною системою опалення по вул. Попова, 6 

 

№ 

з/п 

Назва показника Послуга з постачання гарячої води 

за умови підключення 

рушникосушильників 

до системи гарячого 

водопостачання 

за умови 

відсутності 

рушникосушиль-

ників 

грн/куб.м грн/куб.м 

1 Собівартість власної теплової 

енергії, врахована у 

встановлених тарифах на 

теплову енергію для потреб 

населення 

111,93 85,61 

2 Витрати на придбання води на 

послугу з постачання гарячої 

води 

15,41 12,71 

3 Решта витрат 0 0 

4 Собівартість послуг  127,34 98,32 

5 Розрахунковий прибуток, 

усього, в тому числі: 
0 0 

 чистий прибуток 0 0 

 податок на прибуток 0 0 

 тариф на послугу 127,34 98,32 

 податок на додану вартість 25,47 19,66 

6 Тариф на послугу з ПДВ 152,81 117,98 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету    

Старокостянтинівської міської ради             підпис            Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 



 

Додаток 12 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

08 жовтня 2021 року № 341 

 

 

Структура тарифу на теплову енергію комунального підприємства                            

по експлуатації теплового господарства «Тепловик»  

Старокостянтинівської міської ради 

 

№  

з/п 

Найменування показників Для потреб 

бюджетних установ 

Для потреб інших 

споживачів 

тис. грн 

на рік 

на 1 Гкал тис. грн 

на рік 

на 1 Гкал 

1 2 3 4 5 6 

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: 22303,04 3184,79 1609,20 3184,79 

1.1 прямі матеріальні витрати, у 

т.ч.: 
18123,67 2587,99 1307,65 2587,99 

1.1.1 витрати на паливо для 

виробництва теплової енергії 

котельнями 

17172,55 2452,17 1239,03 2452,17 

1.1.2 витрати на електроенергію 708,34 101,15 51,11 101,15 

1.1.3. вода для технологічних потреб 

та водовідведення 
22,18 3,17 1,60 3,17 

1.1.4. матеріали, запасні частини та 

інші матеріальні ресурси 
220,60 31,50 15,91 31,50 

1.2 прямі витрати на оплату праці 

з відрахуваннями на соціальні 

заходи 

1628,59 232,56 117,51 232,56 

1.3 інші прямі витрати, у т.ч.: 846,68 120,91 61,09 120,91 

1.3.1 амортизаційні відрахування 597,49 85,32 43,11 85,32 

1.3.2 інші прямі витрати 249,19 35,59 17,98 35,59 

1.4 загальновиробничі витрати, у 

т.ч.: 
1704,10 243,33 122,95 243,33 

1.4.1 витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні 

заходи 

1480,40 211,39 106,81 211,39 

1.4.2 інші витрати 223,70 31,94 16,14 31,94 

2 Адміністративні витрати, у 

т.ч.: 
829,08 118,39 59,82 118,39 

2.1 витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні 

заходи 

694,32 99,14 50,09 99,14 

2.2 інші витрати 134,76 19,25 9,73 19,25 



 

2 

Продовження додатка 12 

 

1 2 3 4 5 6 

3 Витрати на збут, у т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1 витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні 

заходи 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 інші витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Повна собівартість 23132,12 3303,18 1669,02 3303,18 

6 Витрати на покриття втрат 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Розрахунковий прибуток, у т.ч.: 1987,45 283,81 143,40 283,81 

7.1 податок на прибуток 162,03 23,14 11,69 23,14 

7.2 резервний фонд (капітал) та 

девіденти 
0,00 0,00  0,00 

7.3 на розвиток виробництва 

(виробничі інвестиції) 
900,14 128,54 64,95 128,54 

7.4 інше використання прибутку 925,28 132,13 66,76 132,13 

8 Вартість теплової енергії за 

відповідним тарифом 
25119,57 3586,99 1669,02 3586,99 

9 Обсяг реалізації теплової енергії 

власним споживачам, Гкал 
7003,00 0,00 505,28 0,00 

10 Тариф на теплову енергію, 

грн/Гкал, без ПДВ 
0,00 3586,99 0,00 3586,99 

11 Тариф на теплову енергію, 

грн/Гкал, з ПДВ 
0,00 4304,39 0,00 4304,39 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету    

Старокостянтинівської міської ради             підпис            Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 13 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

08 жовтня 2021 року № 341 

 

 

Структура тарифу на виробництво теплової енергії комунального  

підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради  

 

№ 

з/п 

Найменування показників Для потреб 

бюджетних 

установ 

Для потреб інших 

споживачів 

тис. грн 

на рік 

на 1 

Гкал 

тис. грн 

на рік 

на 1 

Гкал 

1 2 3 4 5 6 

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: 20523,18 2930,63 1480,78 2930,63 

1.1 прямі матеріальні витрати, у т.ч.: 17633,78 2518,04 1272,31 2518,04 

1.1.1 витрати на паливо для 

виробництва теплової енергії 

котельнями 

17172,55 2452,17 1239,03 2452,17 

1.1.2 витрати на електроенергію 248,73 35,52 17,95 35,52 

1.1.3. вода для технологічних потреб та 

водовідведення 
3,48 0,50 0,25 0,50 

1.1.4. матеріали, запасні частини та інші 

матеріальні ресурси 
209,02 29,85 15,08 29,85 

1.2 прямі витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні 

заходи 

1155,19 164,96 83,35 164,96 

1.3 інші прямі витрати, у т.ч.: 536,17 76,56 38,68 76,56 

1.3.1 амортизаційні відрахування 298,97 42,69 21,57 42,69 

1.3.2 інші прямі витрати 237,20 33,87 17,11 33,87 

1.4 загальновиробничі витрати, у т.ч.: 1198,04 171,07 86,44 171,07 

1.4.1 витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні 

заходи 

1040,75 148,61 75,09 148,61 

1.4.2 інші витрати 157,29 22,46 11,35 22,46 

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 582,86 83,23 42,06 83,23 

2.1 витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні 

заходи 

488,12 69,70 35,22 69,70 

2.2 інші витрати 94,74 13,53 6,84 13,53 

3 Витрати на збут, у т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1 витрати    на    оплату    праці     з  0,00 0,00 0,00 0,00 



 

2 

Продовження додатка 13 

 

1 2 3 4 5 6 

 відрахуваннями на соціальні 

заходи 
    

3.2 інші витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Повна собівартість 21106,03 3013,86 1522,84 3013,86 

6 Витрати на покриття втрат  0,00  0,00 

7 Розрахунковий прибуток, у т.ч.: 1987,45 283,81 143,40 283,81 

7.1 податок на прибуток 162,03 23,14 11,69 23,14 

7.2 резервний фонд (капітал) та 

девіденти 
0,00 0,00  0,00 

7.3 на розвиток виробництва 

(виробничі інвестиції) 
900,14 128,54 64,95 128,54 

7.4 інше використання прибутку 925,28 132,13 66,76 132,13 

8 Вартість теплової енергії за 

відповідним тарифом 
23093,48 3297,67 1666,24 3297,67 

9 Обсяг реалізації теплової енергії 

власним споживачам, Гкал 
7003,00 х 505,28 х 

10 Тариф на теплову енергію, 

грн/Гкал, без ПДВ 
х 3297,67 х 3297,67 

11 Тариф на теплову енергію, 

грн/Гкал, з ПДВ 

х 3957,20 х 3957,20 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету    

Старокостянтинівської міської ради             підпис            Наталія ШАБЕЛЬНИК 



 

Додаток 14 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

08 жовтня 2021 року № 341 

 

 

Структура тарифу на транспортування теплової енергії комунального 

підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради 

 

№ з/п Найменування показників Для потреб 

бюджетних установ 

Для потреб інших 

споживачів 

тис. грн на 

рік 

на 1 

Гкал 

тис. грн 

на рік 

на 1 

Гкал 

1 2 3 4 5 6 

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: 1337,56 191,00 96,51 191,00 

1.1 прямі матеріальні витрати, у т.ч.: 486,99 69,54 35,13 69,54 

1.1.1 витрати на паливо для 

виробництва теплової енергії 

котельнями 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 витрати на електроенергію 459,61 65,63 33,16 65,63 

1.1.3. вода для технологічних потреб та 

водовідведення 
18,70 2,67 1,35 2,67 

1.1.4. матеріали, запасні частини та 

інші матеріальні ресурси 
8,68 1,24 0,62 1,24 

1.2 прямі витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні 

заходи 

103,91 14,84 7,50 14,84 

1.3 інші прямі витрати, у т.ч.: 308,31 44,03 22,25 44,03 

1.3.1 амортизаційні відрахування 296,72 42,37 21,41 42,37 

1.3.2 інші прямі витрати 11,59 1,66 0,84 1,66 

1.4 загальновиробничі витрати, у 

т.ч.: 
438,35 62,59 31,63 62,59 

1.4.1 витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні 

заходи 

380,80 54,38 27,48 54,38 

1.4.2 інші витрати 57,55 8,21 4,15 8,21 

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 212,13 30,29 15,30 30,29 

2.1 витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні 

заходи 

178,60 25,50 12,88 25,50 

2.2 інші витрати 33,53 4,79 2,42 4,79 

3 Витрати на збут, у т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1 витрати     на     оплату   праці   з  0,00 0,00 0,00 0,00 



 

2 

Продовження додатка 14 

 

1 2 3 4 5 6 

 відрахуваннями на соціальні заходи     

3.2 інші витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Повна собівартість 1549,69 221,29 111,81 221,29 

6 Витрати на покриття втрат 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Розрахунковий прибуток, у т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1 податок на прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.2 резервний фонд (капітал) та 

девіденти 
0,00 0,00 0,00 0,00 

7.3 на розвиток виробництва 

(виробничі інвестиції) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

7.4 інше використання прибутку 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Вартість теплової енергії за 

відповідним тарифом 
1549,68 221,29 111,81 221,29 

9 Обсяг реалізації теплової енергії 

власним споживачам, Гкал 
7003,00 х 505,28 х 

10 Тариф на теплову енергію, 

грн/Гкал, без ПДВ 
х 221,29 х 221,29 

11 Тариф на теплову енергію, 

грн/Гкал, з ПДВ 
х 265,55 х 265,55 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету    

Старокостянтинівської міської ради             підпис            Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 15 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

08 жовтня 2021 року № 341 

 

 

Структура тарифу на постачання теплової енергії комунального  

підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради  

 

№ з/п Найменування показників Для потреб 

бюджетних установ 

Для потреб інших 

споживачів 

тис. грн на 

рік 

на 1 

Гкал 

тис. грн 

на рік 

на 1 

Гкал 

1 2 3 4 5 6 

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: 442,31 63,16 31,91 63,16 

1.1 прямі матеріальні витрати, у т.ч.: 2,90 0,41 0,21 0,41 

1.1.1 витрати на паливо для 

виробництва теплової енергії 

котельнями 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 витрати на електроенергію 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. вода для технологічних потреб та 

водовідведення 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. матеріали, запасні частини та 

інші матеріальні ресурси 

2,90 0,41 0,21 0,41 

1.2 прямі витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні 

заходи 

369,49 52,76 26,66 52,76 

1.3 інші прямі витрати, у т.ч.: 2,20 0,32 0,16 0,32 

1.3.1 амортизаційні відрахування 1,80 0,26 0,13 0,26 

1.3.2 інші прямі витрати 0,40 0,06 0,03 0,06 

1.4 загальновиробничі витрати, у 

т.ч.: 

67,72 9,67 4,88 9,67 

1.4.1 витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні 

заходи 

58,85 8,40 4,24 8,40 

1.4.2 інші витрати 8,87 1,27 0,64 1,27 

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 34,09 4,87 2,46 4,87 

2.1 витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні 

заходи 

27,60 3,94 1,99 3,94 

2.2 інші витрати 6,49 0,93 0,47 0,93 

3 Витрати на збут, у т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1 витрати на оплату праці з  0,00 0,00 0,00 0,00 



 

2 

Продовження додатка 15 

 

1 2 3 4 5 6 

 відрахуваннями на соціальні 

заходи 

    

3.2 інші витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Повна собівартість 476,40 68,03 34,37 68,03 

6 Витрати на покриття втрат 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Розрахунковий прибуток, у т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1 податок на прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.2 резервний фонд (капітал) та 

девіденти 
0,00 0,00 0,00 0,00 

7.3 на розвиток виробництва 

(виробничі інвестиції) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

7.4 інше використання прибутку 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Вартість теплової енергії за 

відповідним тарифом 
476,40 68,03 34,37 68,03 

9 Обсяг реалізації теплової енергії 

власним споживачам, Гкал 
7003,00 х 505,28 х 

10 Тариф на теплову енергію, 

грн/Гкал, без ПДВ 
0,00 68,03 0,00 68,03 

11 Тариф на теплову енергію, 

грн/Гкал, з ПДВ 
х 81,64 х 81,64 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету    

Старокостянтинівської міської ради             підпис            Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 


