
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

Про встановлення тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, 

послуги з централізованого опалення 

та постачання гарячої води 

комунальному підприємству по 

експлуатації теплового господарства 

«Тепловик» Старокостянтинівської 

міської ради 

27 вересня 2018 року Старокостянтинів   № 304 

 

 

Відповідно до «Порядку формування тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого 

опалення і постачання гарячої води», затвердженого постановою Кабінетом 

Міністрів України від 01.06.2011 № 869 із змінами, та «Процедури 

встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 

постачання, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої 

води», затвердженої рішенням виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради від 14 вересня 2017 року № 278, на підставі заяви комунального 

підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради від 10 вересня 2018 року № 624 та 

доданих до неї документів, керуючись п. а ст. 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити комунальному підприємству по експлуатації теплового 

господарства «Тепловик»: 

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

постачання для потреб населення на рівні: 

тариф на теплову енергію – 1239,2 грн./Гкал без ПДВ (у тому числі: 

паливна складова – 902,66 грн./Гкал; решта витрат, крім паливної складової, –            

336,54 грн./Гкал), 1487,05 грн./Гкал з ПДВ за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 1144,43 грн./Гкал без ПДВ (у 

тому числі: паливна складова – 902,66 грн./Гкал; решта витрат, крім паливної 
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складової, – 241,77 грн./Гкал), 1373,32 грн./Гкал з ПДВ; 

тариф на транспортування теплової енергії – 87,72 грн./Гкал без ПДВ, 

105,26 грн./Гкал з ПДВ; 

тариф на постачання теплової енергії – 7,06 грн./Гкал без ПДВ,                      

8,47 грн./Гкал з ПДВ. 

2)  структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання для потреб населення згідно з додатками 1 – 4 

відповідно. 

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

постачання для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім 

населення) на рівні: 

тариф на теплову енергію – 1800,71 грн./Гкал без ПДВ (у тому числі: 

паливна складова – 1374,35  грн./Гкал; решта витрат, крім паливної    

складової, – 426,36 грн./Гкал), 2160,85 грн./Гкал з ПДВ за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 1705,93 грн./Гкал без ПДВ, (у 

тому числі: паливна складова – 1374,35 грн./Гкал; решта витрат, крім 

паливної складової, – 331,58 грн./Гкал), 2047,12 грн./Гкал з ПДВ. 

тариф на транспортування теплової енергії – 87,72 грн./Гкал без ПДВ, 

105,26 грн./Гкал з ПДВ; 

тариф на постачання теплової енергії – 7,06 грн./Гкал без ПДВ,                      

8,47 грн./Гкал з ПДВ. 

4) структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання для потреб бюджетних установ та інших 

споживачів (крім населення) згідно з додатками 5-8 відповідно. 

5) тарифи на послуги з централізованого опалення для потреб населення 

на рівні: 

для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними 

приладами обліку теплової енергії – 1248,7 грн./Гкал без ПДВ,                

1498,44 грн./Гкал з ПДВ; 

для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних 

приладів обліку теплової енергії – 45,54 грн. за 1 кв. м. за місяць протягом 

періоду надання послуги з централізованого опалення з ПДВ. 

6)  тарифи на послуги з централізованого постачання гарячої води для 

населення на рівні: 

за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого 

водопостачання – 84,37 грн. за 1 куб. м без ПДВ, 101,00 грн. за 1 куб. м. з 

ПДВ; 

за відсутності рушникосушильників - 77,91 грн. за 1 куб. м. без ПДВ,          

93,49 грн. за 1 куб. м. з ПДВ. 

7)  структуру тарифів на послуги з централізованого опалення та 

централізованого постачання гарячої води для потреб населення згідно з     

додатком  9. 
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2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету 

міської ради від 14 грудня 2017 року № 377 «Про встановлення тарифів на 

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

централізованого опалення та постачання гарячої води комунальному 

підприємству по експлуатації теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради» та рішення виконавчого комітету міської 

ради від 24 травня 2018 року № 160 «Про коригування тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання на послуги з 

централізованого постачання гарячої води; послуги з централізованого 

постачання гарячої води комунальному підприємству по експлуатації 

теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради». 

 

3. Дане рішення набуває чинності з 12 жовтня 2018 року. 

 

 

 

Міський голова                               підпис                                    М. Мельничук



 

Додаток 1 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

27 вересня 2018 року № 304 

 

Структура тарифу на теплову енергію 

 

без ПДВ 

№ п/п Найменування показників 

Для потреб населення 

тис. грн. на 

рік 
грн./Гкал 

1 2 3 4 

1. Виробнича собівартість, у т. ч.: 53630,90 1197,48 

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 43597,82 973,46 

1.1.1 витрати на паливо для виробництва 

теплової енергії котельнями 

40426,94 902,66 

1.1.2 витрати на електроенергію 2922,32 65,25 

1.1.3 собівартість теплової енергії 

власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ,       

у т. ч.: 

- - 

1.1.3.1 витрати на паливо у собівартості 

теплової енергії власних ТЕЦ, 

ТЕС, АЕС, КГУ 

- - 

1.1.4 вода для технологічних потреб та 

водовідведення 

110,79 2,47 

1.1.5 матеріали, запасні частини та інші 

матеріальні ресурси 

137,78 3,08 

1.2 прямі витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні 

заходи 

5240,01 117,00 

1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 1142,56 25,51 

1.3.1 амортизаційні відрахування 806,66 18,01 

1.3.2 інші прямі витрати 335,90 7,50 

1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 3650,51 81,51 

1.4.1 витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні 

заходи 

3321,11 74,15 

1.4.2 інші витрати 329,40 7,36 

2. Адміністративні витрати, у т. ч.: 1821,53 40,67 

2.1 витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні 

заходи 

1705,92 38,09 

2.2 інші витрати 115,61 2,58 
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Продовження додатка 1 

 

1 2 3 4 

3. Витрати на збут, у т.ч.: 47,03 1,05 

3.1 витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні 

заходи 

44,79 1,00 

3.2 інші витрати 2,24 0,05 

4. Фінансові витрати - - 

5. Повна собівартість 55499,46 1239,20 

6. Витрати на покриття втрат - - 

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

7.1 податок на прибуток - - 

7.2 резервний фонд (капітал) та 

дивіденди 

- - 

7.3 на розвиток виробництва 

(виробничі інвестиції) 

- - 

7.4 інше використання прибутку 

(прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, 

КГУ) 

- - 

8. Вартість теплової енергії за 

відповідним тарифом 

55499,46 1239,20 

9. Тариф на теплову енергію, 

грн./Гкал, у т. ч.: 

 1239,20 

9.1 паливна складова  902,66 

9.2 решта витрат, крім паливної 

складової 

 336,54 

10. Паливна складова, %  72,84 

11. Решта витрат, крім паливної 

складової, % 

 27,16 

12. Обсяг реалізації теплової енергії 

власним споживачам, Гкал 

44786,45 - 

13. Рівень рентабельності, % - - 

14. Тариф на теплову енергію, 

грн./Гкал, з ПДВ 

 1487,05 

 

 

 

Керуючий справами    підпис             В. Янзюк 



 

Додаток 2 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

27 вересня 2018 року № 304 

 

Структура тарифу на виробництво теплової енергії 

 

без ПДВ 

№ п/п Найменування показників 

Для потреб населення 

тис. грн. на 

рік 
грн./Гкал 

1 2 3 4 

1. Виробнича собівартість, у т. ч.: 49912,40 1114,45 

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 41583,65 928,49 

1.1.1 витрати на паливо для виробництва 

теплової енергії котельнями 

40426,94 902,66 

1.1.2 витрати на електроенергію 1029,64 22,99 

1.1.3 собівартість теплової енергії 

власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ,        

у т. ч.: 

- - 

1.1.3.1 витрати на паливо у собівартості 

теплової енергії власних ТЕЦ, 

ТЕС, АЕС, КГУ 

- - 

1.1.4 витрати на покупну теплову 

енергію, у т. ч.: 

- - 

1.1.5 вода для технологічних потреб та 

водовідведення 

17,47 0,39 

1.1.6 матеріали, запасні частини та інші 

матеріальні ресурси 

109,61 2,45 

1.2 прямі витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні 

заходи 

4950,84 110,54 

1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 754,85 16,85 

1.3.1 амортизаційні відрахування 485,93 10,85 

1.3.2 інші прямі витрати 268,92 6,00 

1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 2623,05 58,57 

1.4.1 витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні 

заходи 

2488,69 55,57 

1.4.2 інші витрати 134,36 3,00 

2. Адміністративні витрати, у т. ч.: 1342,38 29,97 

2.1 витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні 

заходи 

1278,34 28,54 
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Продовження додатка 2 

 

1 2 3 4 

2.2 інші витрати 64,04 1,43 

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 51254,78 1144,43 

6. Витрати на покриття втрат - - 

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

7.1 податок на прибуток - - 

7.2 резервний фонд (капітал) та 

дивіденди 

- - 

7.3 на розвиток виробництва 

(виробничі інвестиції) 

- - 

7.4 інше використання прибутку 

(прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, 

КГУ) 

- - 

8. Вартість  теплової енергії за 

відповідним тарифом 

51254,78 1144,43 

9. Тариф на теплову енергію, 

грн./Гкал, у т. ч.: 

- 1144,43 

9.1 паливна складова - 902,66 

9.2 решта витрат, крім паливної 

складової 

- 241,77 

10. Паливна складова, % - 79 

11. Решта витрат, крім паливної 

складової, % 

- 21 

12. Обсяг реалізації теплової енергії 

власним споживачам, Гкал 

44786,45  

13. Тариф на теплову енергію, 

грн./Гкал, у т. ч.: 

- - 

14. Тариф на теплову енергію, 

грн./Гкал, з ПДВ 

- 1373,32 

 

 

 

Керуючий справами    підпис          В. Янзюк 



 

Додаток 3 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

27 вересня 2018 року № 304 

 

Структура тарифу на траспортування теплової енергії 

 

без ПДВ 

№ п/п 

 

Найменування показників 

Для потреб населення 

тис. грн. на 

рік 
грн./Гкал 

1 2 3 4 

1. Виробнича собівартість, у т. ч.: 3497,17 78,08 

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 2014,17 44,97 

1.1.1 витрати на паливо для виробництва 

теплової енергії котельнями 

0 - 

1.1.2 витрати на електроенергію 1892,68 42,26 

1.1.3 собівартість теплової енергії 

власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ,                    

у т. ч.: 

0 - 

1.1.3.1 витрати на паливо у собівартості 

теплової енергії власних ТЕЦ, 

ТЕС, АЕС, КГУ 

0 - 

1.1.4 витрати на покупну теплову 

енергію, у т. ч.: 

0 - 

1.1.4.1 витрати на паливо у витратах на 

покупну теплову енергію 

0 - 

1.1.5 вода для технологічних потреб та 

водовідведення 

93,32 2,08 

1.1.6 матеріали, запасні частини та інші 

матеріальні ресурси 

28,17 0,63 

1.2 прямі витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні 

заходи 

223,44 4,99 

1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 341,8 7,63 

1.3.1 амортизаційні відрахування 300,57 6,71 

1.3.2 інші прямі витрати 41,23 0,92 

1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 917,76 20,49 

1.4.1 витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні 

заходи 

743,52 16,60 

1.4.2 інші витрати 174,24 3,89 
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Продовження додатка 3 

 

1 2 3 4 

2. Адміністративні витрати, у т. ч.: 431,45 9,64 

2.1 витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні 

заходи 

381,92 8,53 

2.2 інші витрати 49,53 1,11 

3. Витрати на збут, у т.ч.: 0 - 

3.1 витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні 

заходи 

0 - 

3.2 інші витрати 0 - 

4. Фінансові витрати 0 - 

5. Повна собівартість 3928,62 87,72 

6. Витрати на покриття втрат 0 - 

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

7.1 податок на прибуток 0 - 

7.2 резервний фонд (капітал) та 

дивіденди 

0 - 

7.3 на розвиток виробництва 

(виробничі інвестиції) 

0 - 

7.4 інше використання прибутку 

(прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, 

КГУ) 

0 - 

8. Вартість теплової енергії за 

відповідним тарифом 

3928,62 87,72 

9. Тариф на теплову енергію, 

грн./Гкал, у т. ч.: 

- 87,72 

9.1 паливна складова - - 

9.2 решта витрат, крім паливної 

складової 

- 87,72 

10. Паливна складова, % - 0 

11. Решта витрат, крім паливної 

складової, % 

- 100 

12. Обсяг реалізації теплової енергії 

власним споживачам, Гкал 

44786,45  

13. Тариф на теплову енергію, 

грн./Гкал, у т. ч.: 

0 0 



 

3 

 

Продовження додатка 3 

 

1 2 3 4 

14. Тариф на теплову енергію, 

грн./Гкал, з ПДВ 
- 105,26 

 

 

 

Керуючий справами    підпис          В. Янзюк 
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Додаток 4 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

27 вересня 2018 року № 304 

 

Структура тарифу на постачання теплової енергії 

 

без ПДВ 

№ п/п Найменування показників 

Для потреб населення 

тис. грн. на 

рік 
грн./Гкал 

1 2 3 4 

1. Виробнича собівартість, у т. ч.: 221,33 4,94 

1.1 прямі матеріальні витрати, у  

т. ч.: 

0 0 

1.1.1 витрати на паливо для 

виробництва теплової енергії 

котельнями 

0 0 

1.1.2 витрати на електроенергію 0 0 

1.1.3 собівартість теплової енергії 

власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ, у 

т. ч.: 

0 0 

1.1.3.1 витрати на паливо у 

собівартості теплової енергії 

власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 

0 0 

1.1.4 витрати на покупну теплову 

енергію, у т. ч.: 

0 0 

1.1.4.1 витрати на паливо у витратах на 

покупну теплову енергію 

0 0 

1.1.5 вода для технологічних потреб 

та водовідведення 

0 0 

1.1.6 матеріали, запасні частини та 

інші матеріальні ресурси 

0 0 

1.2 прямі витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні 

заходи 

65,73 1,47 

1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 45,91 1,02 

 

1.3.1 амортизаційні відрахування 20,16          0,45 

1.3.2 інші прямі витрати 25,75 0,57 

1.4 загальновиробничі витрати, у   

т. ч.: 

109,70 2,45 
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Продовження додатка 4 

 

1 2 3 4 

1.4.1 витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні 

заходи 

88,90 1,98 

1.4.2 інші витрати 20,80 0,47 

2. Адміністративні витрати, у  

т. ч.: 

47,70 1,07 

2.1 витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні 

заходи 

45,66 1,02 

2.2 інші витрати 2,04 0,05 

3. Витрати на збут, у т.ч.: 47,03 1,05 

3.1 витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні 

заходи 

44,79 1,00 

3.2 інші витрати 2,24 0,05 

4. Фінансові витрати 0 0 

5. Повна собівартість 316,06 7,06 

6. Витрати на покриття втрат 0 0 

7. Розрахунковий прибуток, у       

т. ч.: 

0 0 

7.1 податок на прибуток 0 0 

7.2 резервний фонд (капітал) та 

дивіденди 

0 0 

7.3 на розвиток виробництва 

(виробничі інвестиції) 

0 0 

7.4 інше використання прибутку 

(прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, 

КГУ) 

0 0 

8. Вартість теплової енергії за 

відповідним тарифом 

316,06 7,06 

9. Тариф на теплову енергію, 

грн./Гкал, у т. ч.: 

- 7,06 

9.1 паливна складова - 0 

9.2 решта витрат, крім паливної 

складової 

- 7,06 

10. Паливна складова, % - 0 

11. Решта витрат, крім паливної  - 100 
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Продовження додатка 4 

 

1 2 3 4 

 складової, %   

12. Обсяг реалізації теплової енергії 

власним споживачам, Гкал 

44786,45  

13. Тариф на теплову енергію, 

грн./Гкал, у т. ч.: 

0 0 

14. Тариф на теплову енергію, 

грн./Гкал, з ПДВ 

- 8,47 

 

 

 

Керуючий справами    підпис                            В. Янзюк 
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Додаток 5 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

27 вересня 2018 року № 304 

 

Структура тарифу на теплову енергію 

 

без ПДВ 

№ п/п 
Найменування 

показників 

Для потреб 

бюджетних  

установ 

Для потреб  

інших  

споживачів 

тис. грн. 

на рік 

грн./Гкал тис. грн. 

на рік 

грн./Гкал 

1 2 3 4 3 4 

1. Виробнича собівартість, 

у т. ч.: 

14071,10 1669,17 1131,70 1669,17 

1.1 прямі матеріальні 

витрати, у т. ч.: 

12182,61 1445,15 979,81 1445,15 

1.1.1 витрати на паливо для 

виробництва теплової 

енергії котельнями 

11585,77 1374,35 931,81 1374,35 

1.1.2 витрати на 

електроенергію 

550,06 65,25 44,24 65,25 

1.1.3 собівартість теплової 

енергії власних ТЕЦ,  

ТЕС, АЕС, КГУ, у т. ч.: 

- - - - 

1.1.3.1 витрати на паливо у 

собівартості теплової 

енергії власних ТЕЦ, 

ТЕС, АЕС, КГУ 

- - - - 

1.1.4 вода для технологічних 

потреб та 

водовідведення 

20,82 2,47 1,67 2,47 

1.1.5 матеріали, запасні 

частини та інші 

матеріальні ресурси 

25,96 3,08 2,09 3,08 

1.2 прямі витрати на оплату 

праці з відрахуваннями 

на соціальні заходи 

986,31 117,00 79,23 117,00 

1.3 інші прямі витрати, у т.ч.: 215,05 25,51 17,29 25,51 

1.3.1 амортизаційні 

відрахування 

151,82 18,01 12,21 18,01 

1.3.2 інші прямі витрати 63,23 7,50 5,08 7,50 
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Продовження додатка 5 

 

1 2 3 4 5 6 

1.4 загальновиробничі 

витрати, у т. ч.: 

687,13 81,51 55,26 81,51 

1.4.1 витрати на оплату праці 

з відрахуваннями на 

соціальні заходи 

625,08 74,15 50,27 74,15 

1.4.2 інші витрати 62,04 7,36 4,99 7,36 

2. Адміністративні 

витрати, у т. ч.: 

342,85 40,67 27,57 40,67 

2.1 витрати на оплату праці 

з відрахуваннями на 

соціальні заходи 

321,10 38,09 25,82 38,09 

2.2 інші витрати 21,75 2,58 1,75 2,58 

3. Витрати на збут, у т.ч.: 8,85 1,05 0,71 1,05 

3.1 витрати на оплату праці 

з відрахуваннями на 

соціальні заходи 

8,43 1,00 0,68 1,00 

3.2 інші витрати 0,42 0,05 0,03 0,05 

4. Фінансові витрати - - - - 

5. Повна собівартість 14422,80 1710,89 1159,98 1710,89 

6. Витрати на покриття 

втрат 

- - - - 

7. Розрахунковий 

прибуток, у т. ч.: 

757,18 89,82 60,89 89,82 

7.1 податок на прибуток 136,31 16,17 10,96 16,17 

7.2 резервний фонд 

(капітал) та дивіденди 

- - - - 

7.3 на розвиток виробництва 

(виробничі інвестиції) 

620,87 73,65 49,93 73,65 

7.4 інше використання 

прибутку (прибуток у 

тарифах ТЕЦ, ТЕС, 

КГУ) 

- - - - 

8. Вартість теплової енергії 

за відповідним тарифом 

15179,99 1800,71 1220,88 1800,71 

9. Тариф на теплову 

енергію, грн./Гкал, у       

т. ч.: 

 1800,71  1800,71 
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Продовження додатка 5 

 

1 2 3 4 5 6 

9.1 паливна складова  1374,35  1374,35 

9.2 решта витрат, крім 

паливної складової 

- 426,36 - 426,36 

10. Паливна складова, % - 76,32 - 76,32 

11. Решта витрат, крім 

паливної складової, % 

- 19,48 - 19,48 

12. Обсяг реалізації 

теплової енергії власним 

споживачам, Гкал 

8430,00 - 678,00 - 

13. Рівень рентабельності, % - 5,25 - 5,25 

14. Тариф на теплову 

енергію, грн./Гкал, з 

ПДВ 

 2160,85 

 

2160,85 

 

 

 

Керуючий справами    підпис               В. Янзюк 
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Додаток 6 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

27 вересня 2018 року № 304 

 

Структура тарифу на виробництво теплової  енергії 

 

без ПДВ 

№ п/п 
Найменування 

показників 

Для потреб 

бюджетних 

установ 

Для потреб  

інших  

споживачів 

тис. грн. 

на рік 
грн./Гкал 

тис. грн. 

на рік 
грн./Гкал 

1 2 3 4 5 6 

1. Виробнича собівартість, 

у т. ч.: 

13371,16 1586,14 1075,40 1586,14 

1.1 прямі матеріальні 

витрати, у т. ч.: 

11803,52 1400,18 949,32 1400,18 

1.1.1 витрати на паливо для 

виробництва теплової 

енергії котельнями 

11585,77 1374,35 931,81 1374,35 

1.1.2 витрати на 

електроенергію 

193,81 22,99 15,59 22,98 

1.1.3 собівартість теплової 

енергії власних ТЕЦ,  

ТЕС, АЕС, КГУ, у т. ч.: 

- - - - 

1.1.3.1 витрати на паливо у 

собівартості теплової 

енергії власних ТЕЦ, 

ТЕС, АЕС, КГУ 

- - - - 

1.1.4 вода для технологічних 

потреб та 

водовідведення 

3,29 0,39 0,26 0,39 

1.1.5 матеріали, запасні 

частини та інші 

матеріальні ресурси 

20,65 2,45 1,66 2,45 

1.2 прямі витрати на оплату 

праці з відрахуваннями 

на соціальні заходи 

931,85 110,54 74,95 110,54 

1.3 інші прямі витрати, у      

т. ч 

142,05 16,85 11,42 16,85 

1.3.1 амортизаційні 

відрахування 

91,47 10,85 7,35 10,85 

1.3.2 інші прямі витрати 50,58 6,00 4,07 6,00 
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Продовження додатка 6 

 

1 2 3 4 5 6 

1.4 загальновиробничі 

витрати, у т. ч.: 

493,75 58,57 39,71 58,57 

1.4.1 витрати на оплату праці 

з відрахуваннями на 

соціальні заходи 

468,46 55,57 37,68 55,57 

1.4.2 інші витрати 25,29 3,00 2,03 3,00 

2. Адміністративні 

витрати, у т. ч.: 

252,64 29,97 20,32 29,97 

2.1 витрати на оплату праці 

з відрахуваннями на 

соціальні заходи 

240,59 28,54 19,35 28,54 

2.2 інші витрати 12,05 1,43 0,97 1,43 

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 13623,81 1616,11 1095,72 1616,11 

6. Витрати на покриття 

втрат 

- - -  

7. Розрахунковий 

прибуток, у т. ч.: 

757,18 89,82 60,89 89,82 

7.1 податок на прибуток 136,31 16,17 10,96 16,17 

7.2 резервний фонд 

(капітал) та дивіденди 

- - - - 

7.3 на розвиток 

виробництва (виробничі 

інвестиції) 

620,87 73,65 49,93 73,65 

7.4 інше використання 

прибутку (прибуток у 

тарифах ТЕЦ, ТЕС, 

КГУ) 

- - - - 

8. Вартість теплової енергії 

за відповідним тарифом 

14380,99 1705,93 1156,61 1705,93 

9. Тариф на теплову 

енергію, грн./Гкал, у      

т. ч.: 

- 1705,93 - 1705,93 
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Продовження додатка 6 

 

1 2 3 4 5 6 

9.1 паливна складова - 1374,35 - 1374,35 

9.2 решта витрат, крім 

паливної складової 

 331,58  331,58 

10. Паливна складова, %  80,56  80,56 

11. Решта витрат, крім 

паливної складової, % 

 19,44  19,44 

12. Обсяг реалізації 

теплової енергії власним 

споживачам, Гкал 

8430,00  678,00  

13. Рівень рентабельності, 

% 

-  - - 

14. Тариф на теплову 

енергію, грн./Гкал, з 

ПДВ 

- 2047,12 - 2047,12 

 

 

 

Керуючий справами    підпис             В. Янзюк 
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Додаток 7 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

27 вересня 2018 року № 304 

 

Структура тарифу на траспортування теплової енергії  

 

 без ПДВ  

№ п/п 
Найменування 

показників  

Для потреб 

бюджетних 

установ  

Для потреб  

інших  

споживачів 

тис.грн. 

на рік  
грн./Гкал 

тис. грн. 

на рік  
грн./Гкал 

1 2 3 4 5 6 

1. Виробнича собівартість, 

у т. ч.: 

658,21 78,08 52,94 78,08 

1.1 прямі матеріальні 

витрати, у т. ч.: 

379,10 44,97 30,49 44,97 

1.1.1 витрати на паливо для 

виробництва теплової 

енергії котельнями 

- - - - 

1.1.2 витрати на 

електроенергію 

356,25 42,26 28,65 42,26 

1.1.3 собівартість теплової 

енергії власних ТЕЦ,  

ТЕС, АЕС, КГУ, у т. ч.: 

- - - - 

1.1.3.1 витрати на паливо у 

собівартості теплової 

енергії власних ТЕЦ, 

ТЕС, АЕС, КГУ 

- - - - 

1.1.4 вода для технологічних 

потреб та 

водовідведення 

17,53 2,08 1,41 2,08 

1.1.5 матеріали, запасні 

частини та інші 

матеріальні ресурси 

5,31 0,63 0,43 0,63 

1.2 прямі витрати на оплату 

праці з відрахуваннями 

на соціальні заходи 

42,07 4,99 3,38 4,99 

1.3 інші прямі витрати,  

у т. ч.: 

64,32 7,63 5,17 7,63 

1.3.1 амортизаційні 

відрахування 

56,56 6,71 4,55 6,71 
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Продовження додатка 7 

 

1 2 3 4 5 6 

1.3.2 інші прямі витрати 7,76 0,92 0,62 0,92 

1.4 загальновиробничі 

витрати, у т. ч.: 

172,73 20,49 13,89 20,49 

1.4.1 витрати на оплату праці 

з відрахуваннями на 

соціальні заходи 

139,94 16,60 11,25 16,60 

1.4.2 інші витрати 32,79 3,89 2,64 3,89 

2. Адміністративні 

витрати, у т. ч.: 

81,18 9,64 6,53 9,64 

2.1 витрати на оплату праці 

з відрахуваннями на 

соціальні заходи 

71,91 8,53 5,78 8,53 

2.2 інші витрати 9,36 1,11 0,75 1,11 

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 739,48 87,72 59,47 87,72 

6. Витрати на покриття 

втрат 

- - - - 

7. Розрахунковий 

прибуток, у т. ч.: 

- - - - 

7.1 податок на прибуток - - - - 

7.2 резервний фонд 

(капітал) та дивіденди 

- - - - 

7.3 на розвиток виробництва 

(виробничі інвестиції) 

- - - - 

7.4 інше використання 

прибутку (прибуток у 

тарифах ТЕЦ, ТЕС, 

КГУ) 

- - - - 

8. Вартість теплової енергії 

за відповідним тарифом 

739,48 87,72 59,47 87,72 
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Продовження додатка 7 

 

1 2 3 4 5 6 

9. Тариф на теплову 

енергію, грн./Гкал, у      

т. ч.: 

- 87,72 - 87,72 

9.1 паливна складова - - - - 

9.2 решта витрат, крім 

паливної складової 

 95,10  95,10 

10. Паливна складова, %  -  - 

11. Решта витрат, крім 

паливної складової, % 

 100,00  100,00 

12. Обсяг реалізації 

теплової енергії власним 

споживачам, Гкал 

8430,00  678,00  

13. Рівень рентабельності, % - - - - 

14. Тариф на теплову 

енергію, грн./Гкал, з 

ПДВ 

- 105,26 - 105,26 

 

 

 

Керуючий справами    підпис              В. Янзюк 
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Додаток 8 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

27 вересня 2018 року № 304 

 

Структура тарифу на траспортування теплової енергії  

 

Без ПДВ  

 п/п 
Найменування 

показників 

Для потреб 

бюджетних 

установ 

Для потреб  

інших 

 споживачів 

тис. грн. 

на рік 
грн./Гкал 

тис.грн. 

на рік 
грн./Гкал 

1 2 3 4 5 6 

1. Виробнича собівартість, 

у т. ч.: 

41,64 4,94 3,35 4,94 

1.1 прямі матеріальні 

витрати, у т. ч.: 

- - - - 

1.1.1 витрати на паливо для 

виробництва теплової 

енергії котельнями 

- - - - 

1.1.2 витрати на 

електроенергію 

- - - - 

1.1.3 собівартість теплової 

енергії власних  ТЕЦ,  

ТЕС, АЕС, КГУ, у т. ч.: 

- - - - 

1.1.3.1 витрати на паливо у 

собівартості теплової 

енергії власних ТЕЦ, 

ТЕС, АЕС, КГУ 

- - - - 

1.1.4 вода для технологічних 

потреб та 

водовідведення 

- - - - 

1.1.5 матеріали, запасні 

частини та інші 

матеріальні ресурси 

- - - - 

1.2 прямі витрати на оплату 

праці з відрахуваннями 

на соціальні заходи 

12,39 1,47 0,99 1,47 

1.3 інші прямі витрати, у  

т. ч.: 

8,60 1,02 0,69 1,02 

1.3.1 амортизаційні 

відрахування 

3,79 0,45 0,30 0,45 
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1.3.2 інші прямі витрати 4,81 0,57 0,39 0,57 

1.4 загальновиробничі 

витрати, у т. ч.: 

20,65 2,45 1,66 2,45 

1.4.1 витрати на оплату праці 

з відрахуваннями на 

соціальні заходи 

16,69 1,98 1,34 1,98 

1.4.2 інші витрати 3,96 0,47 0,32 0,47 

2. Адміністративні 

витрати, у т. ч.: 

9,02 1,07 0,72 1,07 

2.1 витрати на оплату праці 

з відрахуваннями на 

соціальні заходи 

8,60 1,02 0,69 1,02 

2.2 інші витрати 0,42 0,05 0,03 0,05 

3. Витрати на збут, у т.ч.: 8,85 1,05 0,71 1,05 

3.1 витрати на оплату праці 

з відрахуваннями на 

соціальні заходи 

8,43 1,00 0,68 1,00 

3.2 інші витрати 0,42 0,05 0,03 0,05 

4. Фінансові витрати - - - - 

5. Повна собівартість 59,52 7,06 4,78 7,06 

6. Витрати на покриття 

втрат 

- - - - 

7. Розрахунковий 

прибуток, у т. ч.: 

- - - - 

7.1 податок на прибуток - - - - 

7.2 резервний фонд 

(капітал) та дивіденди 

- - - - 

7.3 на розвиток виробництва 

(виробничі інвестиції) 

- - - - 

7.4 інше використання 

прибутку (прибуток у 

тарифах ТЕЦ, ТЕС, 

КГУ) 

- - - - 

8. Вартість теплової енергії 

за відповідним тарифом 

59,52 7,06 4,78 7,06 

9. Тариф на теплову 

енергію, грн./Гкал, у       

т. ч.: 

- - - - 
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9.1 паливна складова - - - - 

9.2 решта витрат, крім 

паливної складової 

    

10. Паливна складова, %  -   

11. Решта витрат, крім 

паливної складової, % 

 100,00  100,00 

12. Обсяг реалізації 

теплової енергії власним 

споживачам, Гкал 

8430,00  678,00  

13. Рівень рентабельності, % - - - - 

14. Тариф на теплову 

енергію, грн./Гкал, з 

ПДВ 

- 8,47  8,47 

 

 

 

Керуючий справами     підпис  В. Янзюк 
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Додаток 9 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

27 вересня 2018 року № 304 

 

Структура тарифів на послуги з централізованого опалення та 

централізованого постачання гарячої води 

 

№ п/п назва показника 

проект структури тарифу 

послуга з 

централізованого 

опалення 

послуга з централізованого 

постачання гарячої 

 води 

для 

абонентів 

житлових 

будинків з 

будинковими 

та 

квартирними 

приладами 

обліку 

теплової 

енергії 

для 

абонентів 

житлових 

будинків 

без 

будинкових 

та 

квартирних 

приладів 

обліку 

теплової 

енергії 

за умови 

підключе-

ння 

рушникосу-

шильників 

до системи 

гарячого 

водопоста-

чання 

за умови 

відсутності 

рушникосу-

шильників 

грн./Гкал 
грн./кв.м 

на місяць 
грн./куб.м грн./куб.м 

1 2 3 4 5 6 

1. Собівартість 

власної теплової 

енергії, врахована 

у встановлених 

тарифах на 

теплову енергію 

для потреб 

населення 

1239,2 235,44 71,87 65,68 

2. Витрати на 

утримання 

абонентської 

служби, усього 

4,51 0,85 0,36 0,33 
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3. Витрати з 

проведенням 

періодичної 

повірки, 

обслуговування і 

ремонту 

квартирних 

засобів обліку, у 

тому числі їх 

демонтажу, 

транспортування 

та монтажу після 

повірки 

0 0 0 0 

4. Витрати на 

придбання води на 

послугу з 

централізованого 

постачання гарячої 

води 

0 0 11,4 11,4 

5. Решта витрат, крім 

послуг банку 

0 0 0 0 

6. Собівартість 

послуг без 

урахування послуг 

банку 

1243,71 236,29 83,83 77,41 

7. Послуги банку 4,99 0,94 0,54 0,5 

8. Повна планова 

собівартість 

послуг з 

урахуванням 

послуг банку 

1248,7 237,23 84,37 77,91 

9. Розрахунковий 

прибуток, усього, 

у тому числі: 

0 0 0 0 

9.1 чистий прибуток 0 0 0 0 

9.2 податок на 

прибуток 

0 0 0 0 

10. Плановані тарифи 

на послуги 

1248,7 237,23 84,37 77,91 
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11. Податок на додану 

вартість 

249,74 51,71 16,63 15,58 

12. Плановані тарифи 

на послуги з ПДВ 

1498,44 284,67 101,00 93,49 

13. Планований тариф 

на послугу з 

централізованого 

опаленя, грн./м2 за 

місяць протягом 

опалювального 

періоду, з ПДВ 

1498,44 45,54 - - 

14. Планована 

тривалість 

опалювального 

періоду, діб 

190 190 - - 

 

 

 

Керуючий справами    підпис                        В. Янзюк 

 

 

 


