
Проєкт 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

Виконавчий комітет 

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 
 

від                          №  
м. Краматорськ 
 
Про встановлення тарифів на теплову 

енергію, виробництво, транспортування, 
постачання теплової енергії та послуги з 

постачання теплової енергії для всіх 

категорій споживачів КВП 

«Краматорська тепломережа» 
Краматорської міської ради  
 
 
 

Розглянувши заяву директора Комунального виробничого підприємства 

«Краматорська тепломережа» Краматорської міської ради Безкоровайного Г.І., враховуючи 

зміни в структурі тарифів, з метою приведення тарифів до вимог діючого законодавства, 
відповідно до  ст. 4, 5, 10, 21, 22 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст.13, 
20 Закону України «Про теплопостачання», постанови Кабінету Міністрів України від 

01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного  підходу  до  формування тарифів на житлово-
комунальні послуги»,  керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 
 

виконком міської ради 
 
В И Р І Ш И В: 
 

1. Встановити  для споживачів КВП «Краматорська тепломережа» Краматорської 

міської ради: 
1) тариф на теплову енергію: 

- без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без 

урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів – 1586,81 грн  

за 1 Гкал (з ПДВ); 
- для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного 

опалення: 
Металістів, 60 – 1410,97 гнн. за 1 Гкал (з ПДВ); 
Парникова, 4 – 1367,42 грн. за 1Гкал (з ПДВ); 
Свободи, 4 – 2749,44 грн. за 1 Гкал (з ПДВ). 

2)  тариф на виробництво теплової енергії: 
- без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без 

урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів – 1193,63 грн  

за 1 Гкал (з ПДВ); 
- для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного 

опалення: 
Металістів, 60 – 1399,63 гнн. за 1 Гкал (з ПДВ); 



Парникова, 4 – 1355,96 грн. за 1Гкал (з ПДВ); 
Свободи, 4 – 2738,17 грн. за 1 Гкал (з ПДВ). 

3) тариф на транспортування теплової енергії: 
- без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без 

урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів -377,70 грн. за 1 

Гкал (з ПДВ). 
 4) тариф на постачання теплової енергії: 
- без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без 

урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів – 11,27 грн.за 1 

Гкал (з ПДВ); 
- для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного 

опалення: 
Металістів, 60 – 11,35 гнн. за 1 Гкал (з ПДВ); 
Парникова, 4 – 11,46 грн. за 1Гкал (з ПДВ); 
Свободи, 4 – 11,27 грн. за 1 Гкал (з ПДВ). 

5) тариф на послугу з постачання теплової енергії: 
- без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без 

урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів – 1586 грн. за 1 

Гкал (з ПДВ); 
- для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного 

опалення: 
Металістів, 60 – 1410,97 гнн. за 1 Гкал (з ПДВ); 
Парникова, 4 – 1367,42 грн. за 1Гкал (з ПДВ); 
Свободи, 4 – 2749,44 грн. за 1 Гкал (з ПДВ). 

Структура тарифів на теплову енергію, виробництво, транспортування, постачання 

та послуги  з постачання теплової енергії наведені у додатках 1-17. 
 
2. Тарифи згідно з п. 1  діють з дня публікування рішення виконкому міської ради. 
 
3. Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконкому міської ради від 

19.12.2018 № 928 «Про затвердження тарифів на теплову енергію та послуги з 

централізованого опалення для КВП «Краматорська тепломережа» Краматорської міської 

ради» та рішення виконкому міської ради  від 16.01.2019 № 18 «Про внесення змін до 

рішення виконавчого комітету міської ради від 19.12.2018 № 928 «Про затвердження  

тарифів на теплову енергію та послуги з централізованого опалення  для КВП «Краматорська 

тепломережа» Краматорської міської ради. 
 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови  

Боєвського С.О. 
 

 
 
 Міський голова                   А.В. Панков 

 
 

 
 
 
 
 
 



Додаток № 1 
до рішення   виконкому  міської ради      
                                           № 

 
Структура тарифів на теплову енергію  

без урахування витрат на утримання та ремонт центральних  теплових пунктів,  
без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів 

 КВП «Краматорська тепломережа»  
 
                                                                                                                                        (без податку на додану вартість) 

№ 

з/п 
Найменування показника 

Одиниці 

виміру 

На потреби споживачів 

населення 
релігійних 
оорганізац

ій 

бюджетних 

установ та  
організацій 

Інших 
 споживачів 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Тариф на виробництво 

теплової енергії, зокрема: грн/Гкал 994,69 994,69 994,69 994,6 

1.1 
повна планована собівартість 

виробництва теплової енергії грн/Гкал 953,42 953,42 953,42 953,42 

1.2 
витрати на відшкодування 

втрат тис. грн. 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3 планований прибуток грн/Гкал 41,27 41,27 41,27 41,27 

2 
Тариф на транспортування 

теплової енергії, зокрема: грн/Гкал 314,75 314,75 314,75 314,75 

2.1 

повна планована собівартість 

транспортування теплової 

енергії грн/Гкал 296,91 296,91 296,91 296,91 

2.2 
витрати на відшкодування 

втрат грн/Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.3 планований прибуток грн/Гкал 17,83 17,83 17,83 17,83 

3 
Тариф на постачання теплової 

енергії, зокрема: грн/Гкал 12,90 12,90 12,90 12,90 

3.1 
повна планована собівартість 

постачання теплової енергії грн/Гкал 12,60 12,60 12,60 12,60 

3.2 
витрати на відшкодування 

втрат грн/Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3 планований прибуток грн/Гкал 0,30 0,30 0,30 0,30 

4 
Тариф на теплову енергію, 
зокрема: грн/Гкал 1322,34 1322,34 1322,34 1322,34 

4.1 
повна планована собівартість 

теплової енергії грн/Гкал 1262,94 1262,94 1262,94 1262,94 

4.2 
витрати на відшкодування 

втрат грн/Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.3 планований прибуток грн/Гкал 59,40 59,40 59,40 59,40 

5 

Річні плановані доходи від 

виробництва, 

транспортування, постачання 

теплової енергії, усього, 

зокрема: тис. грн 95792,60 95792,60 95792,60 95792,60 

5.1 

повна планована собівартість 

виробництва, 

транспортування, постачання 

теплової енергії тис. грн 91521,20 91521,20 91521,20 91521,20 

5.2 
витрати на відшкодування 

втрат тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3 

планований прибуток від 

виробництва, 

транспортування, постачання 

теплової енергії 
 тис. грн 4271,39 4271,39 4271,39 4271,39 



1 2 3 4 5 6 7 

6 

Річні плановані доходи від 

виробництва, 

транспортування, постачання 

теплової енергії без 

транспортування мережами 

ліцензіата теплової енергії 

інших власників, усього, 

зокрема: тис. грн 95792,60 95792,60 95792,60 95792,60 

6.1 

повна планована собівартість 

виробництва, 

транспортування, постачання 

теплової енергії тис. грн 91521,20 91521,20 91521,20 91521,20 

6.2 
витрати на відшкодування 

втрат тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.3 

планований прибуток від 

виробництва, 

транспортування, постачання 

теплової енергії тис. грн 4271,39 4271,39 4271,39 4271,39 

7 

Планований корисний відпуск 

з мереж ліцензіата теплової 

енергії власним споживачам 

та теплової енергії інших 

власників, зокрема: Гкал 65424,30 65424,30 65424,30 65424,30 

7.1 
корисний відпуск теплової 

енергії власним споживачам Гкал 65424,30 65424,30 65424,30 65424,30 

7.2 
корисний відпуск теплової 

енергії інших власників Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 
8 Рівні рентабельності тарифів:   0,00 0,00 0,00 0,00 

8.1 
на виробництво теплової 

енергії % 104 104 104 104 

8.2 
на транспортування теплової 

енергії % 106 106 106 106 

8.3 
на постачання теплової 

енергії % 102 102 102 102 
8.4 на теплову енергію % 105 105 105 105 

 
 
 
Начальник відділу  
транспорту, зв’язку та енергетики                                                                     О.В. Бахметьєва                      
 
 
 Керуючий справами                                                                                             А.М. Давискиба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Додаток № 2 
до рішення  виконкому  міської ради                                      
                                          №  

Структура тарифів на теплову енергію  
для споживачів з системою автономного опалення,  

яка забезпечує тепловою енергією будинок по вул. Металістів,60 
 

   
(без податку на додану вартість) 

№ 

з/п 
Найменування показника 

Одиниці 

виміру 

На потреби споживачів 

населення 
релігійних  
оганізацій 

бюджетних 

установ та 

організацій 

Інших 
 споживачів 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Тариф на виробництво 

теплової енергії, зокрема: 
 грн/Гкал 1166,36 0 0 0 

1.1 
повна планована собівартість 

виробництва теплової енергії грн/Гкал 1139,47 0 0 0 

1.2 
витрати на відшкодування 

втрат тис. грн 0,00 0 0 0 
1.3 планований прибуток грн/Гкал 26,89 0 0 0 

2 

Тариф на транспортування 

теплової енергії, зокрема: 
 грн/Гкал 0,00 0 0 0 

2.1 

повна планована собівартість 

транспортування теплової 

енергії грн/Гкал 0,00 0 0 0 

2.2 
витрати на відшкодування 

втрат грн/Гкал 0,00 0 0 0 
2.3 планований прибуток грн/Гкал 0,00 0 0 0 

3 

Тариф на постачання теплової 

енергії, зокрема: 
 грн/Гкал 9,46 0 0 0 

3.1 
повна планована собівартість 

постачання теплової енергії грн/Гкал 9,24 0 0 0 

3.2 
витрати на відшкодування 

втрат грн/Гкал 0,00 0 0 0 
3.3 планований прибуток грн/Гкал 0,22 0 0 0 

4 
Тариф на теплову енергію, 

зокрема: грн/Гкал 1175,81 0 0 0 

4.1 
повна планована собівартість 

теплової енергії грн/Гкал 1148,70 0 0 0 

4.2 
витрати на відшкодування 

втрат грн/Гкал 0,00 0 0 0 
4.3 планований прибуток грн/Гкал 27,11 0 0 0 

5 

Річні плановані доходи від 

виробництва, 

транспортування, постачання 

теплової енергії, усього, 

зокрема: тис. грн 72,43 0 0 0 

5.1 

повна планована собівартість 

виробництва, 

транспортування, постачання 

теплової енергії тис. грн 70,76 0 0 0 

5.2 
витрати на відшкодування 

втрат тис. грн 0,00 0 0 0 

5.3 

планований прибуток від 

виробництва, 

транспортування, постачання 

теплової енергії тис. грн 1,67 0 0 0 



1 2 3 4 5 6 7 

6 

Річні плановані доходи від 

виробництва, 

транспортування, постачання 

теплової енергії без 

транспортування мережами 

ліцензіата теплової енергії 

інших власників, усього, 

зокрема: тис. грн 70,76 0 0 0 

6.1 

повна планована собівартість 

виробництва, 

транспортування, постачання 

теплової енергії тис. грн 70,76 0 0 0 

6.2 
витрати на відшкодування 

втрат тис. грн 0,00 0 0 0 

6.3 

планований прибуток від 

виробництва, 

транспортування, постачання 

теплової енергії тис. грн 1,67 0 0 0 

7 

Планований корисний відпуск 

з мереж ліцензіата теплової 

енергії власним споживачам 

та теплової енергії інших 

власників, зокрема: Гкал 61,60 0 0 0 

7.1 
корисний відпуск теплової 

енергії власним споживачам Гкал 61,60 0 0 0 

7.2 
корисний відпуск теплової 

енергії інших власників Гкал 0,00 0 0 0 
8 Рівні рентабельності тарифів:   0,00 0 0 0 

8.1 
на виробництво теплової 

енергії % 102 0 0 0 

8.2 
на транспортування теплової 

енергії % 0 0 0 0 

8.3 
на постачання теплової 

енергії % 102 0 0 0 
8.4 на теплову енергію % 102 0 0 0 

 
 
 
Начальник відділу  
транспорту,  зв’язку та енергетики                                                                     О.В. Бахметьєва                      
 
 
 
 Керуючий справами                                                                                              А.М. Давискиба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток № 3 
до рішення  виконкому  міської ради                                      
                                          №  

Структура тарифів на теплову енергію 
для споживачів з системою автономного опалення, яка забезпечує тепловою енергією 

 будинок по вул. Парникова, 4 
 
                                                                                                                            (без податку на додану вартість) 

№ з/п Найменування показника 
Одиниці 

виміру 

На потреби споживачів 

населення 
релігійних 

оганізацій 

бюджетних 

установ та 

організацій 

інших  
споживачів 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Тариф на виробництво 

теплової енергії, зокрема: 
 грн/Гкал 1129,97 0 0 0 

1.1 
повна планована собівартість 

виробництва теплової енергії грн/Гкал 1103,92 0 0 0 

1.2 
витрати на відшкодування 

втрат тис. грн 0,00 0 0 0 
1.3 планований прибуток грн/Гкал 26,05 0 0 0 

2 

Тариф на транспортування 

теплової енергії, зокрема: 
 грн/Гкал 0,00 0 0 0 

2.1 

повна планована собівартість 

транспортування теплової 

енергії грн/Гкал 0,00 0 0 0 

2.2 
витрати на відшкодування 

втрат грн/Гкал 0,00 0 0 0 
2.3 планований прибуток грн/Гкал 0,00 0 0 0 

3 

Тариф на постачання 

теплової енергії, зокрема: 
 грн/Гкал 9,55 0 0 0 

3.1 
повна планована собівартість 

постачання теплової енергії грн/Гкал 9,33 0 0 0 

3.2 
витрати на відшкодування 

втрат грн/Гкал 0,00 0 0 0 
3.3 планований прибуток грн/Гкал 0,22 0 0 0 

4 
Тариф на теплову енергію, 

зокрема: грн/Гкал 1139,52 0 0 0 

4.1 
повна планована собівартість 

теплової енергії грн/Гкал 1113,25 0 0 0 

4.2 
витрати на відшкодування 

втрат грн/Гкал 0,00 0 0 0 
4.3 планований прибуток грн/Гкал 26,27 0 0 0 

5 

Річні плановані доходи від 

виробництва, 

транспортування, постачання 

теплової енергії, усього, 

зокрема: тис. грн 116,01 0 0 0 

5.1 

повна планована собівартість 

виробництва, 

транспортування, постачання 

теплової енергії тис. грн 113,34 0 0 0 

5.2 
витрати на відшкодування 

втрат тис. грн 0,00 0 0 0 

5.3 

планований прибуток від 

виробництва, 

транспортування, постачання 

теплової енергії тис. грн 2,67 0 0 0 



1 2 3 4 5 6 7 

6 

Річні плановані доходи від 

виробництва, 

транспортування, постачання 

теплової енергії без 

транспортування мережами 

ліцензіата теплової енергії 

інших власників, усього, 

зокрема: тис. грн 116,01 0 0 0 

6.1 

повна планована собівартість 

виробництва, 

транспортування, постачання 

теплової енергії тис. грн 113,34 0 0 0 

6.2 
витрати на відшкодування 

втрат тис. грн 0,00 0 0 0 

6.3 

планований прибуток від 

виробництва, 
транспортування, постачання 

теплової енергії тис. грн 2,67 0 0 0 

7 

Планований корисний 

відпуск з мереж ліцензіата 

теплової енергії власним 

споживачам та теплової 

енергії інших власників, 

зокрема: Гкал 101,81 0 0 0 

7.1 
корисний відпуск теплової 

енергії власним споживачам Гкал 101,81 0 0 0 

7.2 
корисний відпуск теплової 

енергії інших власників Гкал 0,00 0 0 0 
8 Рівні рентабельності тарифів:   0,00 0 0 0 

8.1 
на виробництво теплової 

енергії % 102 0 0 0 

8.2 
на транспортування теплової 

енергії % 0 0 0 0 

8.3 
на постачання теплової 

енергії % 102 0 0 0 
8.4 на теплову енергію % 102 0 0 0 

 
 
 
Начальник відділу  
транспорту,  зв’язку та енергетики                                                                     О.В. Бахметьєва                      
 
 
 
 Керуючий справами                                                                                              А.М. Давискиба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток № 4 
до рішення  виконкому  міської ради                                      
                                          №  

 
Структура тарифів на теплову енергію  

для споживачів з системою автономного опалення,  
яка забезпечує тепловою енергією будинок по вул. Свободи,4 

 

   
(без податку на додану вартість) 

№ 

з/п 
Найменування показника 

Одиниці 

виміру 

На потреби споживачів 

населення 
релігійних 

оганізацій 

бюджетних 

установ та 

організацій 

Інших 
 споживачів 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Тариф на виробництво теплової 

енергії, зокрема: грн/Гкал 2281,81 0 0 0 

1.1 
повна планована собівартість 

виробництва теплової енергії грн/Гкал 2229,20 0 0 0 
1.2 витрати на відшкодування втрат тис. грн 0,00 0 0 0 
1.3 планований прибуток грн/Гкал 52,61 0 0 0 

2 
Тариф на транспортування 

теплової енергії, зокрема: грн/Гкал 0,00 0 0 0 

2.1 

повна планована собівартість 

транспортування теплової 

енергії грн/Гкал 0,00 0 0 0 
2.2 витрати на відшкодування втрат грн/Гкал 0,00 0 0 0 
2.3 планований прибуток грн/Гкал 0,00 0 0 0 

3 
Тариф на постачання теплової 

енергії, зокрема: грн/Гкал 9,39 0 0 0 

3.1 
повна планована собівартість 

постачання теплової енергії грн/Гкал 9,17 0 0 0 
3.2 витрати на відшкодування втрат грн/Гкал 0,00 0 0 0 
3.3 планований прибуток грн/Гкал 0,22 0 0 0 

4 
Тариф на теплову енергію, 

зокрема: грн/Гкал 2291,20 0 0 0 

4.1 
повна планована собівартість 

теплової енергії грн/Гкал 2238,38 0 0 0 
4.2 витрати на відшкодування втрат грн/Гкал 0,00 0 0 0 
4.3 планований прибуток грн/Гкал 52,83 0 0 0 

5 

Річні плановані доходи від 

виробництва, транспортування, 

постачання теплової енергії, 

усього, зокрема: тис. грн 609,39 0 0 0 

5.1 

повна планована собівартість 

виробництва, транспортування, 

постачання теплової енергії тис. грн 595,34 0 0 0 
5.2 витрати на відшкодування втрат тис. грн 0,00 0 0 0 

5.3 

планований прибуток від 

виробництва, транспортування, 

постачання теплової енергії тис. грн 14,05 0 0 0 

6 

Річні плановані доходи від 

виробництва, транспортування, 

постачання теплової енергії без 

транспортування мережами 

ліцензіата теплової енергії інших 

власників, усього, зокрема: тис. грн 609,39 0 0 0 

6.1 

повна планована собівартість 

виробництва, транспортування, 

постачання теплової енергії тис. грн 595,34 0 0 0 



1 2 3 4 5 6 7 
6.2 витрати на відшкодування втрат тис. грн 0,00 0 0 0 

6.3 

планований прибуток від 

виробництва, транспортування, 

постачання теплової енергії тис. грн 14,05 0 0 0 

7 

Планований корисний відпуск з 

мереж ліцензіата теплової 

енергії власним споживачам та 

теплової енергії інших 

власників, зокрема: Гкал 265,97 0 0 0 

7.1 
корисний відпуск теплової 

енергії власним споживачам Гкал 265,97 0 0 0 

7.2 
корисний відпуск теплової 

енергії інших власників Гкал 0,00 0 0 0 
8 Рівні рентабельності тарифів:   0,00 0 0 0 
8.1 на виробництво теплової енергії % 1,02 0 0 0 

8.2 
на транспортування теплової 

енергії % 0,00 0 0 0 
8.3 на постачання теплової енергії % 1,02 0 0 0 
8.4 на теплову енергію % 1,02 0 0 0 

 
 
 
Начальник відділу  
транспорту,  зв’язку та енергетики                                                                     О.В. Бахметьєва                      
 
 
 
 Керуючий справами                                                                                              А.М. Давискиба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток № 5 
до рішення  виконкому  міської ради                                      
                                          №  

Структура тарифів на виробництво теплової енергії  
без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без 

урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів КВП 

«Краматорська тепломережа»  
 

                                                                                                                          (без податку на додану вартість) 

№ з/п Показники 
Одиниці 

виміру 

Виробництво теплової енергії на потреби  
споживачів 

населення 
релігійних 

оганізацій 

бюджетних  
установ та  
організацій 

Інших 
 споживачів 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Виробнича собівартість, 

зокрема: тис. грн 67691,33 67691,33 67691,33 67691,33 

1.1 
прямі матеріальні 

витрати, зокрема: тис. грн 51499,23 51499,23 51499,23 51499,23 
1.1.1 природний газ тис. грн 41722,48 41722,48 41722,48 41722,48 

1.1.1.1 

послуга з 

транспортування 

природного газу для 

внутрішньої точки 

виходу з 

газотранспортої системи тис. грн 1279,55 1279,55 1279,55 1279,55 

1.1.1.2 
послуга з розподілу 

природного газу  тис. грн 6582,03 6582,03 6582,03 6582,03 
1.1.2 електрична енергія тис. грн 1574,44 1574,44 1574,44 1574,44 

1.1.3 
покупна теплова 

енергія* тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 

холодна вода для 

технологічних потреб та 

водовідведення тис. грн 324,84 324,84 324,84 324,84 

1.1.5 
 інші прямі матеріальні 

витрати тис. грн 15,88 15,88 15,88 15,88 

1.2 
прямі витрати на оплату 

праці тис. грн 4983,52 4983,52 4983,52 4983,52 

1.3 
інші прямі витрати, 

зокрема: тис. грн 1903,90 1903,90 1903,90 1903,90 

1.3.1 

единий внесок на 

загальнообов"язкове 

державне соціальне 

страхування тис. грн 1096,38 1096,38 1096,38 1096,38 
1.3.2 амортизація тис. грн 342,67 342,67 342,67 342,67 
1.3.3 інші прямі витрати тис. грн 464,85 464,85 464,85 464,85 

1.4 
загальновиробничі 

витрати, зокрема: тис. грн 9304,69 9304,69 9304,69 9304,69 
1.4.1 витрати на оплату праці тис. грн 6660,75 6660,75 6660,75 6660,75 

1.4.2 

единий внесок на 

загальнообов"язкове 

державне соціальне 

страхування тис. грн 1465,37 1465,37 1465,37 1465,37 
1.4.3 інші витрати  тис. грн 1178,57 1178,57 1178,57 1178,57 

2 

Адміністративні 

витрати, зокрема: 
 тис. грн 3580,01 3580,01 3580,01 3580,01 

2.1 витрати на оплату праці тис. грн 2592,10 2592,10 2592,10 2592,10 



1 2 3 4 5 6 7 

2.2 

единий внесок на 

загальнообов"язкове 

державне соціальне 

страхування тис. грн 570,26 570,26 570,26 570,26 
2.3 інші витрати тис. грн 417,65 417,65 417,65 417,65 

3 
Витрати на збут, 

зокрема: тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1 витрати на оплату праці тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 

единий внесок на 

загальнообов"язкове 

державне соціальне 

страхування тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3 інші витрати   0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Інші операційні 

витрати** тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 Фінансові витрати тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Повна собівартість** тис. грн 71271,34 71271,34 71271,34 71271,34 

7 
Витрати на 

відшкодування втрат тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 

Розрахунковий 

прибуток, усього**, 

зокрема: тис. грн 3085,09 3085,09 3085,09 3085,09 
8.1 податок на прибуток тис. грн 470,61 470,61 470,61 470,61 
8.2 дивіденди тис. грн         

8.3 
резервний фонд 

(капітал) тис. грн         

8.4 

на розвиток 

виробництва (виробничі 

інвестиції) тис. грн 1189,06 1189,06 1189,06 1189,06 

8.5 
інше використання 

прибутку тис. грн 1425,43 1425,43 1425,43 1425,43 

9 

Вартість виробництва 

теплової енергії за 

відповідними тарифами тис. грн 74356,44 74356,44 74356,44 74356,44 

10 

Тарифи на 

виробництво теплової 

енергії, зокрема: 
грн/Гка

л 994,69 994,69 994,69 994,69 
10.1 паливна складова грн/Гкал 558,14 558,14 558,14 558,14 

10.2 
решта витрат, крім 

паливної складової грн/Гкал 436,56 436,56 436,56 436,56 

11 

Реалізація теплової 

енергії власним 

споживачам Гкал 65424,30 65424,30 65424,30 65424,30 

12 
Обсяг покупної теплової 

енергії Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 
Ціна покупної теплової 

енергії грн/Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 

Відпуск теплової енергії 

з колекторів власних 

котелень Гкал 74753,11 74753,11 74753,11 74753,11 

15 

Собівартість 

виробництва теплової 

енергії власними 

котельнями грн/Гкал 953,42 953,42 953,42 953,42 
 
Начальник відділу  
транспорту,  зв’язку та енергетики                                                                     О.В. Бахметьєва                    
 
 Керуючий справами                                                                                              А.М. Давискиба 



Додаток № 6 
до рішення  виконкому  міської ради                                      
                                          №  

Структура тарифів на виробництво теплової енергії 
 для споживачів з системою автономного опалення, яка забезпечує тепловою енергією 

будинок по Металістів, 60 
 

                                                                                                                                     (без податку на додану вартість) 

№ з/п Показники 
Одиниці 

виміру 

Виробництво теплової 

енергії на потреби  
населення 

1 2 3 4 
1 Виробнича собівартість, зокрема: тис. грн 66,47 

1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: тис. грн 47,13 
1.1.1 природний газ тис. грн 36,19 

1.1.1.1 
послуга з транспортування природного газу для 

внутрішньої точки виходу з газотранспортої системи тис. грн 1,11 
1.1.1.2 послуга з розподілу природного газу  тис. грн 5,71 
1.1.2 електрична енергія тис. грн 2,10 
1.1.3 покупна теплова енергія* тис. грн   

1.1.4 
холодна вода для технологічних потреб та 

водовідведення тис. грн 0,31 
1.1.5  інші прямі матеріальні витрати тис. грн 1,71 
1.2 прямі витрати на оплату праці тис. грн 0,00 
1.3 інші прямі витрати, зокрема: тис. грн 6,02 

1.3.1 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 0,00 
1.3.2 амортизація тис. грн 6,02 
1.3.3 інші прямі витрати тис. грн   
1.4 загальновиробничі витрати, зокрема: тис. грн 13,32 
1.4.1 витрати на оплату праці тис. грн 7,23 

1.4.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 1,59 
1.4.3 інші витрати  тис. грн 4,50 

2 Адміністративні витрати, зокрема: тис. грн 3,72 
2.1 витрати на оплату праці тис. грн 2,81 

2.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 0,62 
2.3 інші витрати тис. грн 0,29 
3 Витрати на збут, зокрема: тис. грн 0,00 
3.1 витрати на оплату праці тис. грн 0,00 

3.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 0,00 
3.3 інші витрати   0,00 
4 Інші операційні витрати** тис. грн   
5 Фінансові витрати тис. грн   

6 
Повна собівартість** 
 тис. грн 70,19 

7 Витрати на відшкодування втрат тис. грн   

8 Розрахунковий прибуток, усього**, зокрема: тис. грн 1,66 
8.1 податок на прибуток тис. грн 0,25 
8.2 дивіденди тис. грн   
8.3 резервний фонд (капітал) тис. грн   
8.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) тис. грн   

8.5 
інше використання прибутку 
 тис. грн 1,40 

9 
Вартість виробництва теплової енергії за відповідними 

тарифами тис. грн 71,85 



1 2 3 4 
10 Тарифи на виробництво теплової енергії, зокрема: грн/Гкал 1166,36 
10.1 паливна складова грн/Гкал 587,56 

10.2 решта витрат, крім паливної складової грн/Гкал 578,80 
11 Реалізація теплової енергії власним споживачам Гкал 61,60 

12 Обсяг покупної теплової енергії Гкал 0,00 
13 Ціна покупної теплової енергії грн/Гкал 0,00 

14 Відпуск теплової енергії з колекторів власних котелень Гкал 61,60 

15 
Собівартість виробництва теплової енергії власними 

котельнями грн/Гкал 1139,47 
 
 
 
Начальник відділу  
транспорту,  зв’язку та енергетики                                                                     О.В. Бахметьєва                      
 
 
 
 Керуючий справами                                                                                              А.М. Давискиба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток № 7 
до рішення  виконкому  міської ради                                      
                                          №  

Структура тарифів на виробництво теплової енергії  
для споживачів з системою автономного опалення, яка забезпечує тепловою енергією 

будинок по. Парникова,4        
                                                                                                                              

(без податку на додану вартість) 

№ з/п Показники 
Одиниці 

виміру 

Виробництво теплової 

енергії на потреби  
населення 

1 2 3 4 
1 Виробнича собівартість, зокрема: тис. грн 106,24 

1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: тис. грн 74,61 
1.1.1 природний газ тис. грн 60,40 

1.1.1.1 
послуга з транспортування природного газу для 

внутрішньої точки виходу з газотранспортої системи тис. грн 1,85 
1.1.1.2 послуга з розподілу природного газу  тис. грн 9,53 
1.1.2 електрична енергія тис. грн 2,54 
1.1.3 покупна теплова енергія* тис. грн   

1.1.4 
холодна вода для технологічних потреб та 

водовідведення тис. грн 0,29 
1.1.5  інші прямі матеріальні витрати тис. грн 0,00 
1.2 прямі витрати на оплату праці тис. грн 0,00 
1.3 інші прямі витрати, зокрема: тис. грн 8,32 

1.3.1 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 0,00 
1.3.2 амортизація тис. грн 6,39 
1.3.3 інші прямі витрати тис. грн 1,93 
1.4 загальновиробничі витрати, зокрема: тис. грн 23,30 
1.4.1 витрати на оплату праці тис. грн 11,96 

1.4.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 2,63 
1.4.3 інші витрати  тис. грн 8,71 

2 Адміністративні витрати, зокрема: тис. грн 6,16 
2.1 витрати на оплату праці тис. грн 4,65 

2.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 1,02 
2.3 інші витрати тис. грн 0,49 
3 Витрати на збут, зокрема: тис. грн 0,00 
3.1 витрати на оплату праці тис. грн 0,00 

3.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 0,00 
3.3 інші витрати   0,00 
4 Інші операційні витрати** тис. грн   
5 Фінансові витрати тис. грн   
6 Повна собівартість** тис. грн 112,39 

7 Витрати на відшкодування втрат тис. грн 0,00 

8 Розрахунковий прибуток, усього**, зокрема: тис. грн 2,65 
8.1 податок на прибуток тис. грн 0,40 
8.2 дивіденди тис. грн 0,00 
8.3 резервний фонд (капітал) тис. грн 0,00 
8.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) тис. грн 0,00 

8.5 
інше використання прибутку 
 тис. грн 2,25 

9 
Вартість виробництва теплової енергії за відповідними 

тарифами тис. грн 115,04 
10 Тарифи на виробництво теплової енергії, зокрема: грн/Гкал 1129,97 



1 2 3 4 
10.1 паливна складова грн/Гкал 593,30 

10.2 решта витрат, крім паливної складової грн/Гкал 536,68 
11 Реалізація теплової енергії власним споживачам Гкал 101,81 

12 Обсяг покупної теплової енергії Гкал 0,00 
13 Ціна покупної теплової енергії грн/Гкал 0,00 

14 Відпуск теплової енергії з колекторів власних котелень Гкал 101,81 

15 
Собівартість виробництва теплової енергії власними 

котельнями грн/Гкал 1103,92 
 
 
 
Начальник відділу  
транспорту,  зв’язку та енергетики                                                                     О.В. Бахметьєва                      
 
 
 
 Керуючий справами                                                                                              А.М. Давискиба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток № 8 
до рішення  виконкому  міської ради                                      
                                          №  

Структура тарифів на виробництво теплової енергії  
для споживачів з системою автономного опалення, яка забезпечує тепловою енергією 

будинок по вул. Свободи,4     
                                                                                                                                

(без податку на додану вартість) 
№ з/п 

Показники 

Одиниці 

виміру 

Виробництво теплової 

енергії на потреби  
населення 

1 2 3 4 
1 Виробнича собівартість, зокрема: тис. грн 576,67 
1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: тис. грн 208,79 
1.1.1 вугілля тис. грн 190,59 
1.1.2 електрична енергія тис. грн 16,92 
1.1.3 покупна теплова енергія* тис. грн 0 
1.1.4 холодна вода для технологічних потреб та 

водовідведення тис. грн 1,28 
1.1.5  інші прямі матеріальні витрати тис. грн 0 
1.2 прямі витрати на оплату праці тис. грн 204,09 
1.3 інші прямі витрати, зокрема: тис. грн 91,10 
1.3.1 единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 44,90 
1.3.2 амортизація тис. грн 40,18 
1.3.3 інші прямі витрати тис. грн 6,02 
1.4 загальновиробничі витрати, зокрема: тис. грн 72,69 
1.4.1 витрати на оплату праці тис. грн 31,23 
1.4.2 единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 6,87 
1.4.3 інші витрати  тис. грн 34,59 
2 Адміністративні витрати, зокрема: тис. грн 16,23 
2.1 витрати на оплату праці тис. грн 12,15 
2.2 единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 2,67 
2.3 інші витрати тис. грн 1,41 
3 Витрати на збут, зокрема: тис. грн 0 
3.1 витрати на оплату праці тис. грн 0 
3.2 единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 0 
3.3 інші витрати   0 
4 Інші операційні витрати** тис. грн 0 
5 Фінансові витрати тис. грн 0 
6 Повна собівартість** тис. грн 592,90 
7 Витрати на відшкодування втрат тис. грн 0,00 
8 Розрахунковий прибуток, усього**, зокрема: тис. грн 13,99 
8.1 податок на прибуток тис. грн 2,13 
8.2 дивіденди тис. грн   
8.3 резервний фонд (капітал) тис. грн   
8.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) тис. грн   
8.5 інше використання прибутку тис. грн 11,86 
9 Вартість виробництва теплової енергії за відповідними 

тарифами тис. грн 606,89 
10 Тарифи на виробництво теплової енергії, зокрема: грн/Гкал 2281,81 
10.1 паливна складова грн/Гкал 716,58 
10.2 решта витрат, крім паливної складової грн/Гкал 1565,23 
11 Реалізація теплової енергії власним споживачам Гкал 265,97 



1 2 3 4 
12 Обсяг покупної теплової енергії Гкал 0,00 
13 Ціна покупної теплової енергії грн/Гкал 0,00 
14 Відпуск теплової енергії з колекторів власних котелень Гкал 265,97 
15 Собівартість виробництва теплової енергії власними 

котельнями грн/Гкал 2229,20 
 
 
 
Начальник відділу  
транспорту,  зв’язку та енергетики                                                                     О.В. Бахметьєва  
 
 
 
 Керуючий справами                                                                                              А.М. Давискиба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Додаток № 9 
до рішення  виконкому  міської ради                                      
                                        №  

Структура тарифів на транспортування теплової енергії 
 без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без 

урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів КВП 

«Краматорська тепломережа»  
                                                                                                                             (без податку на додану вартість) 

№ з/п Показники Одиниці виміру 

 
Транспортування теплової 

енергії на потреби споживачів: 
населення, релігійних 

організацій, бюджетних 

організацій та установ, інших 
споживачів  

1 2 3 4 
1 Виробнича собівартість, зокрема: тис. грн 18917,31 
1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: тис. грн 4933,73 
1.1.1 електрична енергія тис. грн 4659,30 

1.1.2 
транспортування теплової енергії тепловими 

мережами інших підприємств тис. грн 0,00 

1.1.3 
холодна вода для технологічних потреб та 

водовідведення тис. грн 274,43 
1.1.4  інші прямі матеріальні витрати тис. грн 0,00 
1.2 прямі витрати на оплату праці тис. грн 1655,46 
1.3 інші прямі витрати, зокрема: тис. грн 11008,06 

1.3.1 
витрати на покриття втрат теплової енергії в 

теплових мережах тис. грн 9279,31 

1.3.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 364,20 
1.3.3 амортизація тис. грн 333,25 
1.3.4 інші прямі витрати тис. грн 1031,30 
1.4 загальновиробничі витрати, зокрема: тис. грн 1320,06 
1.4.1 витрати на оплату праці тис. грн 944,95 

1.4.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 207,89 
1.4.3 інші витрати тис. грн 167,22 
2 Адміністративні витрати, зокрема: тис. грн 507,90 
2.1 витрати на оплату праці тис. грн 367,74 

2.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 80,90 
2.3 інші витрати тис. грн 59,26 
3 Витрати на збут, зокрема: тис. грн 0,00 
3.1 витрати на оплату праці тис. грн 0,00 

3.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 0,00 
3.3 інші витрати* тис. грн 0,00 
4 Інші операційні витрати* тис. грн 0,00 
5 Фінансові витрати тис. грн 0,00 
6 Повна собівартість* тис. грн 19425,21 
7 Витрати на відшкодування втрат тис. грн 0,00 
8 Розрахунковий прибуток*, усього, зокрема: тис. грн 1166,84 
8.1 податок на прибуток тис. грн 177,99 
8.2 дивіденди тис. грн 0,00 
8.3 резервний фонд (капітал) тис. грн 0,00 
8.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) тис. грн 600,34 
8.5 інше використання прибутку тис. грн 388,50 



1 2 3 4 

9 
Вартість транспортування теплової енергії за 

відповідними тарифами тис. грн 20592,05 

10 
Середньозважений тариф на транспортування 

теплової енергії грн/Гкал 314,75 

11 
Обсяг надходження теплової енергії до мережі 

ліцензіата, зокрема: Гкал 74753,11 
11.1 власної теплової енергії Гкал 74753,11 

11.2 
теплової енергії інших власників для 

транспортування мережами ліцензіата Гкал 0,00 

12 
Втрати теплової енергії в мережах ліцензіата, 

усього, зокрема: Гкал 9328,81 
12.1 власної теплової енергії Гкал 9328,81 

12.2 
теплової енергії інших власників для 

транспортування мережами ліцензіата Гкал 0,00 

13 
Корисний відпуск теплової енергії з мереж 

ліцензіата, усього, зокрема: Гкал 65424,30 
13.1 господарські потреби ліцензованої діяльності Гкал 0,00 

13.2 
корисний відпуск теплової енергії інших 

власників Гкал 0,00 

13.3 
корисний відпуск теплової енергії власним 

споживачам, зокрема на потреби: Гкал 65424,30 
13.3.1 населення Гкал 53704,27 
13.3.2 релігійних організацій Гкал 287,00 
13.3.3 бюджетних установ та організацій Гкал 10479,23 
13.3.4 інших споживачів Гкал 953,80 

14 

Обсяг транспортування теплової енергії 

ліцензіата мережами іншого(их) 

транспортувальника(ів) Гкал 0,00 

15 
Тариф(и) іншого(их) транспортувальника(ів) на 

транспортування теплової енергії грн/Гкал 0,00 
 
 
 
Начальник відділу  
транспорту,  зв’язку та енергетики                                                                     О.В.Бахметьєва                     
 
 
 
 Керуючий справами                                                                                              А.М. Давискиба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток № 10 
до рішення  виконкому  міської ради                                      
                                          №  

Структура тарифів на постачання теплової енергії 
 без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без 

урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів КВП 

«Краматорська тепломережа»  
 

                                                                                                                             (без податку на додану вартість) 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниці 

виміру 

 
Постачання теплової енергії 

на потреби споживачів: 
населення, релігійних 

організацій, бюджетних 

організацій та установ, інших 

споживачів  
  

1 2 3 4 
1 Виробнича собівартість, зокрема: тис. грн 783,39 
1.1 прямі матеріальні витрати тис. грн 2,55 
1.2 прямі витрати на оплату праці тис. грн 473,57 
1.3 інші прямі витрати, зокрема: тис. грн 199,97 

1.3.1 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 104,19 
1.3.2 амортизація тис. грн 3,50 
1.3.3 інші прямі витрати тис. грн 92,28 
1.4 загальновиробничі витрати, зокрема: тис. грн 107,30 
1.4.1 витрати на оплату праці тис. грн 76,83 

1.4.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 16,90 
1.4.3 інші витрати тис. грн 13,57 
2 Адміністративні витрати, зокрема: тис. грн 41,26 
2.1 витрати на оплату праці тис. грн 29,89 

2.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 6,58 
2.3 інші витрати тис. грн 4,79 
3 Витрати на збут, зокрема: тис. грн 0,00 
3.1 витрати на оплату праці тис. грн 0,00 

3.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 0,00 
3.3 інші витрати* тис. грн 0,00 
4 Інші операційні витрати* тис. грн 0,00 
5 Фінансові витрати тис. грн 0,00 
6 Повна собівартість* тис. грн 824,65 
7 Витрати на відшкодування втрат тис. грн 0,00 
8 Розрахунковий прибуток, усього, зокрема: тис. грн 19,46 
8.1 податок на прибуток тис. грн 2,97 
8.2 дивіденди тис. грн 0,00 
8.3 резервний фонд (капітал) тис. грн 0,00 
8.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) тис. грн 0,00 
8.5 інше використання прибутку тис. грн 16,49 

9 
Вартість постачання теплової енергії за 

відповідними тарифами тис. грн 844,11 

10 
Середньозважений тариф на постачання 

теплової енергії грн/Гкал 12,90 

11 
Обсяг реалізованої теплової енергії власним 

споживачам, зокрема на потреби: Гкал 65424,30 
11.1 населення Гкал 53704,27 



1 2 3 4 
11.2 релігійних організацій Гкал 287,00 
11.3 бюджетних установ та організацій Гкал 10479,23 
11.4 інших споживачів Гкал 953,80 

 
 
 
Начальник відділу  
транспорту,  зв’язку та енергетики                                                                     О.В. Бахметьєва                      
 
 
 Керуючий справами                                                                                              А.М. Давискиба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток № 11 
до рішення  виконкому  міської ради                                      
                                          №  

Структура тарифів на постачання теплової енергії  
для споживачів з системою автономного опалення, яка забезпечує тепловою енергією 

будинок по Металістів, 60 
 
 

                                                                                                                            (без податку на додану вартість) 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниці 

виміру 

 
Постачання теплової енергії 

на потреби населення  
1 2 3 4 

1 
Виробнича собівартість, зокрема: 
 тис. грн 0,57 

1.1 прямі матеріальні витрати тис. грн 0 
1.2 прямі витрати на оплату праці тис. грн 0,45 
1.3 інші прямі витрати, зокрема: тис. грн 0,12 

1.3.1 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 0,10 
1.3.2 амортизація тис. грн 0 
1.3.3 інші прямі витрати тис. грн 0,02 
1.4 загальновиробничі витрати, зокрема: тис. грн 0 
1.4.1 витрати на оплату праці тис. грн 0 

1.4.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 0 
1.4.3 інші витрати тис. грн 0 

2 
Адміністративні витрати, зокрема: 
 тис. грн 0 

2.1 витрати на оплату праці тис. грн 0 

2.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 0 
2.3 інші витрати тис. грн 0 

3 
Витрати на збут, зокрема: 
 тис. грн 0 

3.1 витрати на оплату праці тис. грн 0 

3.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 0 
3.3 інші витрати* тис. грн 0 

4 
Інші операційні витрати* 
 тис. грн 0 

5 
Фінансові витрати 
 тис. грн 0 

6 
Повна собівартість* 
 тис. грн 0,57 

7 
Витрати на відшкодування втрат 
 тис. грн 0,00 

8 
Розрахунковий прибуток, усього, зокрема: 
 тис. грн 0,01 

8.1 податок на прибуток тис. грн 0,00 
8.2 дивіденди тис. грн 0,00 
8.3 резервний фонд (капітал) тис. грн 0 
8.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) тис. грн 0 
8.5 інше використання прибутку тис. грн 0,01 

9 

Вартість постачання теплової енергії за 

відповідними тарифами 
 тис. грн 0,58 

10 
Середньозважений тариф на постачання 

теплової енергії грн/Гкал 9,46 



1 2 3 4 

11 
Обсяг реалізованої теплової енергії власним 

споживачам, зокрема на потреби: Гкал 61,60 
11.1 населення Гкал 61,60 
11.2 релігійних організацій Гкал 0 
11.3 бюджетних установ та організацій Гкал 0 
11.4 інших споживачів Гкал 0 

 
 
 
Начальник відділу  
транспорту,  зв’язку та енергетики                                                                     О.В. Бахметьєва                      
 
 
 
 Керуючий справами                                                                                              А.М. Давискиба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток № 12 
до рішення  виконкому  міської ради                                      
                                          №  

Структура тарифів на постачання теплової енергії  
для споживачів з системою автономного опалення, яка забезпечує тепловою енергією 

будинок по Парникова,4 
 

                                                                                                                              (без податку на додану вартість) 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниці 

виміру 

 
Постачання теплової енергії 

на потреби населення  
1 2 3 4 

1 
Виробнича собівартість, зокрема: 
 тис. грн 0,95 

1.1 прямі матеріальні витрати тис. грн   
1.2 прямі витрати на оплату праці тис. грн 0,74 
1.3 інші прямі витрати, зокрема: тис. грн 0,21 

1.3.1 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 0,17 
1.3.2 амортизація тис. грн 0,01 
1.3.3 інші прямі витрати тис. грн 0,03 
1.4 загальновиробничі витрати, зокрема: тис. грн 0 
1.4.1 витрати на оплату праці тис. грн 0 

1.4.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 0 
1.4.3 інші витрати тис. грн 0 

2 
Адміністративні витрати, зокрема: 
 тис. грн 0 

2.1 витрати на оплату праці тис. грн 0 

2.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 0 
2.3 інші витрати тис. грн   

3 
Витрати на збут, зокрема: 
 тис. грн 0 

3.1 витрати на оплату праці тис. грн 0 

3.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 0 
3.3 інші витрати* тис. грн 0 

4 
Інші операційні витрати* 
 тис. грн 0 

5 
Фінансові витрати 
 тис. грн 0 

6 
Повна собівартість* 
 тис. грн 0,95 

7 
Витрати на відшкодування втрат 
 тис. грн 0,00 

8 
Розрахунковий прибуток, усього, зокрема: 
 тис. грн 0,02 

8.1 податок на прибуток тис. грн 0,00 
8.2 дивіденди тис. грн 0,00 
8.3 резервний фонд (капітал) тис. грн 0,00 
8.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) тис. грн 0,00 
8.5 інше використання прибутку тис. грн 0,02 

9 
Вартість постачання теплової енергії за 

відповідними тарифами тис. грн 0,97 

10 
Середньозважений тариф на постачання 

теплової енергії грн/Гкал 9,55 

11 
Обсяг реалізованої теплової енергії власним 

споживачам, зокрема на потреби: Гкал 101,81 



1 2 3 4 
11.1 населення Гкал 101,81 
11.2 релігійних організацій Гкал 0 
11.3 бюджетних установ та організацій Гкал 0 
11.4 інших споживачів Гкал 0 

 
 
 
Начальник відділу  
транспорту,  зв’язку та енергетики                                                                     О.В. Бахметьєва                      
 
 
 
 Керуючий справами                                                                                              А.М. Давискиба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток № 13 
до рішення  виконкому  міської ради                                      
                                          №  

Структура тарифів на постачання теплової енергії  
для споживачів з системою автономного опалення, яка забезпечує тепловою енергією 

будинок по вул. Свободи,4 
 

                                                                                                                              (без податку на додану вартість) 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниці 

виміру 

 
Постачання теплової енергії 

на потреби населення  
1 2 3 4 

1 
Виробнича собівартість, зокрема: 
 тис. грн 2,44 

1.1 прямі матеріальні витрати тис. грн 0,01 
1.2 прямі витрати на оплату праці тис. грн 1,92 
1.3 інші прямі витрати, зокрема: тис. грн 0,51 

1.3.1 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 0,43 
1.3.2 амортизація тис. грн 0,01 
1.3.3 інші прямі витрати тис. грн 0,07 
1.4 загальновиробничі витрати, зокрема: тис. грн 0 
1.4.1 витрати на оплату праці тис. грн 0 

1.4.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 0 
1.4.3 інші витрати тис. грн 0 

2 
Адміністративні витрати, зокрема: 
 тис. грн 0 

2.1 витрати на оплату праці тис. грн 0 

2.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 0 
2.3 інші витрати тис. грн 0 

3 
Витрати на збут, зокрема: 
 тис. грн 0 

3.1 витрати на оплату праці тис. грн 0 

3.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 0 
3.3 інші витрати* тис. грн 0 

4 
Інші операційні витрати* 
 тис. грн 0 

5 
Фінансові витрати 
 тис. грн 0 

6 
Повна собівартість* 
 тис. грн 2,44 

7 
Витрати на відшкодування втрат 
 тис. грн 0 

8 
Розрахунковий прибуток, усього, зокрема: 
 тис. грн 0,06 

8.1 податок на прибуток тис. грн 0,01 
8.2 дивіденди тис. грн 0,00 
8.3 резервний фонд (капітал) тис. грн 0,00 
8.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) тис. грн 0,00 
8.5 інше використання прибутку тис. грн 0,05 

9 
Вартість постачання теплової енергії за 

відповідними тарифами тис. грн 2,50 

10 
Середньозважений тариф на постачання 

теплової енергії грн/Гкал 9,39 

11 
Обсяг реалізованої теплової енергії власним 

споживачам, зокрема на потреби: Гкал 265,97 



1 2 3 4 
11.1 населення Гкал 265,97 
11.2 релігійних організацій Гкал 0 
11.3 бюджетних установ та організацій Гкал 0 
11.4 інших споживачів Гкал 0 

 
 
 
Начальник відділу  
транспорту,  зв’язку та енергетики                                                                     О.В. Бахметьєва  
 
 
 
 Керуючий справами                                                                                              А.М. Давискиба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток № 14 
до рішення  виконкому  міської ради                                      
                                          №  

 
Структура тарифів на послугу з постачання теплової енергії  

без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без 

урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів КВП 

«Краматорська тепломережа»  
 

                                                                                                                            (без податку на додану вартість) 

№ з/п Показники 
Одиниці 

виміру 

Послуга з постачання теплової енергії на потреби  
споживачів 

населення 
релігійних 

оганізацій 

бюджетних  
установ та  
організацій 

Інших 
 споживачів 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Виробнича собівартість, 

зокрема: тис. грн 87392,03 87392,03 87392,03 87392,03 

1.1 
прямі матеріальні 

витрати, зокрема: тис. грн 56435,51 56435,51 56435,51 56435,51 
1.1.1 природний газ тис. грн 41722,48 41722,48 41722,48 41722,48 

1.1.1.1 

послуга з 

транспортування 

природного газу для 

внутрішньої точки 

виходу з 

газотранспортої системи тис. грн 1279,55 1279,55 1279,55 1279,55 

1.1.1.2 
послуга з розподілу 

природного газу  тис. грн 6582,03 6582,03 6582,03 6582,03 
1.1.2 електрична енергія тис. грн 6233,74 6233,74 6233,74 6233,74 

1.1.3 
покупна теплова 

енергія* тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 

холодна вода для 

технологічних потреб та 

водовідведення тис. грн 599,27 599,27 599,27 599,27 

1.1.5 
 інші прямі матеріальні 

витрати тис. грн 18,43 18,43 18,43 18,43 

1.2 
прямі витрати на оплату 

праці тис. грн 7112,55 7112,55 7112,55 7112,55 

1.3 
інші прямі витрати, 

зокрема: тис. грн 3832,62 3832,62 3832,62 3832,62 

1.3.1 

единий внесок на 

загальнообов"язкове 

державне соціальне 

страхування тис. грн 1564,77 1564,77 1564,77 1564,77 
1.3.2 амортизація тис. грн 679,42 679,42 679,42 679,42 
1.3.3 інші прямі витрати тис. грн 1588,43 1588,43 1588,43 1588,43 
1.3.4 витрати на покриття 

втрат теплової енергії в 

теплових мережах тис. грн 9279,31 9279,31 9279,31 9279,31 

1.4 
загальновиробничі 

витрати, зокрема: тис. грн 10732,05 10732,05 10732,05 10732,05 
1.4.1 витрати на оплату праці тис. грн 7682,53 7682,53 7682,53 7682,53 

1.4.2 

единий внесок на 

загальнообов"язкове 

державне соціальне 

страхування тис. грн 1690,16 1690,16 1690,16 1690,16 
1.4.3 інші витрати  тис. грн 1359,36 1359,36 1359,36 1359,36 



 

1 2 3 4 5 6 7 
2 Адміністративні 

витрати, зокрема: тис. грн 4129,17 4129,17 4129,17 4129,17 
2.1 витрати на оплату праці тис. грн 2989,73 2989,73 2989,73 2989,73 

2.2 

единий внесок на 

загальнообов"язкове 

державне соціальне 

страхування тис. грн 657,74 657,74 657,74 657,74 
2.3 інші витрати тис. грн 481,70 481,70 481,70 481,70 

3 
Витрати на збут, 

зокрема: тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1 витрати на оплату праці тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 

единий внесок на 

загальнообов"язкове 

державне соціальне 

страхування тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3 інші витрати   0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Інші операційні 

витрати** тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 Фінансові витрати тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Повна собівартість** тис. грн 91521,20 91521,20 91521,20 91521,20 

7 
Витрати на 

відшкодування втрат тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 

Розрахунковий 

прибуток, усього**, 

зокрема: тис. грн 4271,39 4271,39 4271,39 4271,39 
8.1 податок на прибуток тис. грн 651,57 651,57 651,57 651,57 
8.2 дивіденди тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.3 
резервний фонд 

(капітал) тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.4 

на розвиток 

виробництва (виробничі 

інвестиції) тис. грн 1789,40 1789,40 1789,40 1789,40 

8.5 
інше використання 

прибутку тис. грн 1830,42 1830,42 1830,42 1830,42 

9 

Вартість послуги з 

постачання теплової 

енергії  тис. грн 95792,60 95792,60 95792,60 95792,60 

10 

Тарифи на послугу з 

постачання теплової 

енергії 
грн/Гка

л 1322,34 1322,34 1322,34 1322,34 

11 

Реалізація теплової 

енергії власним 

споживачам Гкал 
65424,3 

 
65424,3 

 
65424,3 

 
65424,3 

 

12 

Відпуск теплової енергії 

з колекторів власних 

котелень Гкал 
74753,11 

 
74753,11 

 
74753,11 

 
74753,11 

 
 
 
 
Начальник відділу  
транспорту,  зв’язку та енергетики                                                                     О.В.Бахметьєва                      
 
 
 
 Керуючий справами                                                                                              А.М. Давискиба 
 
 
 



Додаток № 15 
до рішення  виконкому  міської ради                                      
                                          №  

Структура тарифів на послугу  
з постачання теплової енергії для споживачів з системою автономного опалення, яка 

забезпечує тепловою енергією будинок по Металістів, 60 
 

                                                                                                                             (без податку на додану вартість) 

№ з/п Показники 
Одиниці 

виміру 

Послуга з постачання 
теплової енергії на  

потреби  
населення 

1 2 3 4 
1 Виробнича собівартість, зокрема: тис. грн 67,04 

1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: тис. грн 47,13 
1.1.1 природний газ тис. грн 36,19 

1.1.1.1 
послуга з транспортування природного газу для 

внутрішньої точки виходу з газотранспортої системи тис. грн 1,11 
1.1.1.2 послуга з розподілу природного газу  тис. грн 5,71 
1.1.2 електрична енергія тис. грн 2,10 
1.1.3 покупна теплова енергія* тис. грн 0,00 

1.1.4 
холодна вода для технологічних потреб та 

водовідведення тис. грн 0,31 
1.1.5  інші прямі матеріальні витрати тис. грн 1,71 
1.2 прямі витрати на оплату праці тис. грн 0,45 
1.3 інші прямі витрати, зокрема: тис. грн 6,14 

1.3.1 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 0,10 
1.3.2 амортизація тис. грн 6,02 
1.3.3 інші прямі витрати тис. грн 0,02 
1.4 загальновиробничі витрати, зокрема: тис. грн 13,32 
1.4.1 витрати на оплату праці тис. грн 7,23 

1.4.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 
соціальне страхування тис. грн 1,59 

1.4.3 інші витрати  тис. грн 4,50 

2 Адміністративні витрати, зокрема: тис. грн 3,72 
2.1 витрати на оплату праці тис. грн 2,81 

2.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 0,62 
2.3 інші витрати тис. грн 0,29 
3 Витрати на збут, зокрема: тис. грн 0,00 
3.1 витрати на оплату праці тис. грн 0,00 

3.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 0,00 
3.3 інші витрати   0,00 
4 Інші операційні витрати** тис. грн 0,00 
5 Фінансові витрати тис. грн 0,00 
6 Повна собівартість** тис. грн 70,76 

7 Витрати на відшкодування втрат тис. грн 0,00 

8 Розрахунковий прибуток, усього**, зокрема: тис. грн 1,67 
8.1 податок на прибуток тис. грн 0,25 
8.2 дивіденди тис. грн 0,00 
8.3 резервний фонд (капітал) тис. грн 0,00 
8.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) тис. грн 0,00 
8.5 інше використання прибутку 

 тис. грн 
 

1,42 

9 
Вартість послуги з постачання теплової енергії за 

відповідними тарифами тис. грн 72,43 



1 2 3  
10 Тарифи на послугу з постачання теплової енергії грн/Гкал 1175,81 
11 Реалізація теплової енергії власним споживачам Гкал 61,60 

14 Відпуск теплової енергії з колекторів власних котелень Гкал 61,60 
 
 
 
Начальник відділу  
транспорту,  зв’язку та енергетики                                                                     О.В. Бахметьєва                      
 
 
 
 Керуючий справами                                                                                              А.М. Давискиба 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



Додаток № 16 
до рішення  виконкому  міської ради                                      
                                          №  

 
Структура тарифів на послугу з постачання теплової енергії  

для споживачів з системою автономного опалення, яка забезпечує тепловою енергією 
будинок по. Парникова,4 

 
                                                                                                        (без податку на додану вартість) 

№ з/п Показники 
Одиниці 

виміру 

Послуга з постачання 
теплової енергії на  

потреби  
населення 

1 2 3 4 

1 
Виробнича собівартість, зокрема: 
 тис. грн 107,19 

1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: тис. грн 74,61 
1.1.1 природний газ тис. грн 60,40 

1.1.1.1 
послуга з транспортування природного газу для 

внутрішньої точки виходу з газотранспортої системи тис. грн 1,85 
1.1.1.2 послуга з розподілу природного газу  тис. грн 9,53 
1.1.2 електрична енергія тис. грн 2,54 
1.1.3 покупна теплова енергія* тис. грн 0,00 

1.1.4 
холодна вода для технологічних потреб та 

водовідведення тис. грн 0,29 
1.1.5  інші прямі матеріальні витрати тис. грн 0,00 
1.2 прямі витрати на оплату праці тис. грн 0,74 
1.3 інші прямі витрати, зокрема: тис. грн 8,53 

1.3.1 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 0,17 
1.3.2 амортизація тис. грн 6,40 
1.3.3 інші прямі витрати тис. грн 1,96 
1.4 загальновиробничі витрати, зокрема: тис. грн 23,30 
1.4.1 витрати на оплату праці тис. грн 11,96 

1.4.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 2,63 
1.4.3 інші витрати  тис. грн 8,71 

2 Адміністративні витрати, зокрема: тис. грн 6,16 
2.1 витрати на оплату праці тис. грн 4,65 

2.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 1,02 
2.3 інші витрати тис. грн 0,49 
3 Витрати на збут, зокрема: тис. грн 0,00 
3.1 витрати на оплату праці тис. грн 0,00 

3.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 0,00 
3.3 інші витрати   0,00 
4 Інші операційні витрати** тис. грн 0,00 
5 Фінансові витрати тис. грн 0,00 
6 Повна собівартість** тис. грн 113,34 

7 Витрати на відшкодування втрат тис. грн 0,00 

8 Розрахунковий прибуток, усього**, зокрема: тис. грн 2,67 
8.1 податок на прибуток тис. грн 0,41 
8.2 дивіденди тис. грн 0,00 
8.3 резервний фонд (капітал) тис. грн 0,00 
8.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) тис. грн 0,00 
8.5 інше використання прибутку тис. грн 2,27 



1 2 3  

9 
Вартість послуги з постачання теплової енергії за 

відповідними тарифами тис. грн 116,01 
10 Тарифи на послугу з постачання теплової енергії грн/Гкал 1139,52 
11 Реалізація теплової енергії власним споживачам Гкал 101,81 

12 Відпуск теплової енергії з колекторів власних котелень Гкал 101,81 
 
 
 
Начальник відділу  
транспорту,  зв’язку та енергетики                                                                     О.В.Бахметьєва                      
 
 
 
 Керуючий справами                                                                                              А.М. Давискиба 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток № 17 
до рішення  виконкому  міської ради                                      
                                          №  

 
Структура тарифів на послугу з постачання теплової енергії  

для споживачів з системою автономного опалення, яка забезпечує тепловою енергією 
будинок по вул. Свободи,4                                                                                                                                     

 
(без податку на додану вартість) 

№ з/п 

Показники 

Одиниці 

виміру 

Виробництво теплової 

енергії на потреби  
населення 

1 2 3 4 
1 Виробнича собівартість, зокрема: 

 тис. грн 579,11 
1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: тис. грн 208,80 
1.1.1 вугілля тис. грн 190,59 
1.1.2 електрична енергія тис. грн 16,92 
1.1.3 покупна теплова енергія* тис. грн 0,00 
1.1.4 холодна вода для технологічних потреб та 

водовідведення тис. грн 1,28 
1.1.5  інші прямі матеріальні витрати тис. грн 0,01 
1.2 прямі витрати на оплату праці тис. грн 206,01 
1.3 інші прямі витрати, зокрема: тис. грн 91,61 
1.3.1 единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 45,32 
1.3.2 амортизація тис. грн 40,19 
1.3.3 інші прямі витрати тис. грн 6,09 
1.4 загальновиробничі витрати, зокрема: тис. грн 72,69 
1.4.1 витрати на оплату праці тис. грн 31,23 
1.4.2 единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 6,87 
1.4.3 інші витрати  тис. грн 34,59 
2 Адміністративні витрати, зокрема: 

 тис. грн 16,23 
2.1 витрати на оплату праці тис. грн 12,15 
2.2 единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 2,67 
2.3 інші витрати тис. грн 1,41 
3 Витрати на збут, зокрема: 

 тис. грн 0,00 
3.1 витрати на оплату праці тис. грн 0,00 
3.2 единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування тис. грн 0,00 
3.3 інші витрати   0,00 
4 Інші операційні витрати** 

 тис. грн 0,00 
5 Фінансові витрати 

 тис. грн 0,00 
6 Повна собівартість** 

 тис. грн 595,34 
7 Витрати на відшкодування втрат 

 тис. грн 0,00 
8 Розрахунковий прибуток, усього**, зокрема: тис. грн 14,05 
8.1 податок на прибуток тис. грн 2,14 
8.2 дивіденди тис. грн 0,00 
8.3 резервний фонд (капітал) тис. грн 0,00 
8.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) тис. грн 0,00 
8.5 інше використання прибутку тис. грн 11,91 



1 2 3 4 
9 Вартість послуги з постачання теплової енергії  тис. грн 609,39 
10 Тарифи на послугу з постачання теплової енергії грн/Гкал 2291,20 
11 Реалізація теплової енергії власним споживачам Гкал 265,97 
12 Відпуск теплової енергії з колекторів власних котелень Гкал 265,97 

 
 
 
Начальник відділу  
транспорту,  зв’язку та енергетики                                                                     О.В. Бахметьєва  
 
 
 
 Керуючий справами                                                                                              А.М. Давискиба 
 
 
 


