
                                                                                                ПРОЄКТ 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

Виконавчий комітет 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

  

від                                      №  

м. Краматорськ 

 

Про встановлення тарифів на теплову 

енергію, транспортування, постачання 

теплової енергії та послуги з 

постачання теплової енергії для всіх 

категорій споживачів ТОВ 

«Краматорськтеплоенерго» на 

опалювальний період 2021/2022 років 

 

 

 

Розглянувши звернення ТОВ «КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» від 20.09.2021 

№05/1183, відповідно до Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про 

комерційний облік теплової енергії та водопостачання», постанови Кабінету Міністрів 

України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування  тарифів на 

житлово-комунальні послуги», постанови НКРЕКП від 22.03.2017 № 308 «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання», наказу 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 12.09.2018 № 239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого 

самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

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

встановлення», відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання  

проблемних питань  у сфері  постачання теплової  енергії  та постачання гарячої води  

протягом опалювального сезону 2021/2022 від 30.09.2021, керуючись ст. 28 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Встановити для всіх категорій споживачів ТОВ «Краматорськтеплоенерго»: 

1.1. тариф на теплову енергію: 

1.1.1. без урахування витрат на утримання та ремонт  центральних  теплових  

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

наявності приладів комерційного обліку: 

- для потреб населення - 1 450,78 грн/Гкал (без ПДВ); 

- для потреб бюджетних установ - 1 819,99 грн/Гкал (без ПДВ); 

- для потреб інших споживачів - 1 818,79 грн/Гкал (без ПДВ). 

1.1.2. з урахуванням витрат на утримання та ремонт  центральних  теплових  пунктів,   

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

наявності приладів комерційного обліку:
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- для потреб населення - 1 632,04 грн/Гкал (без ПДВ); 

- для потреб бюджетних установ - 2 001,25 грн/Гкал (без ПДВ); 

- для потреб інших споживачів - 2 000,05 грн/Гкал (без ПДВ). 

1.1.3. без урахування витрат на утримання та ремонт  центральних  теплових  

пунктів,  з урахуванням витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів, за 

наявності приладів комерційного обліку: 

- для потреб населення - 1 651,69 грн/Гкал (без ПДВ); 

- для потреб бюджетних установ - 2 020,90 грн/Гкал (без ПДВ); 

- для потреб інших споживачів - 2 019,70 грн/Гкал (без ПДВ). 

1.1.4. без урахування витрат на утримання та ремонт  центральних  теплових  

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

урахуванням витрат на встановлення приладів комерційного обліку: 

- для потреб населення - 1 588,63 грн/Гкал (без ПДВ); 

- для потреб бюджетних установ - 1 957,84 грн/Гкал (без ПДВ); 

- для потреб інших споживачів - 1 956,64 грн/Гкал (без ПДВ). 

1.2. тариф на транспортування теплової енергії: 

1.2.1. без урахування витрат на утримання та ремонт  центральних  теплових  

пунктів: 

- для потреб населення - 443,94 грн/Гкал (без ПДВ); 

- для потреб бюджетних установ - 500,65 грн/Гкал (без ПДВ); 

- для потреб інших споживачів - 499,45 грн/Гкал (без ПДВ). 

1.2.2. з урахуванням витрат на утримання та ремонт  центральних  теплових  пунктів: 

- для потреб населення - 625,20 грн/Гкал (без ПДВ); 

- для потреб бюджетних установ - 681,91 грн/Гкал (без ПДВ); 

- для потреб інших споживачів - 680,71 грн/Гкал (без ПДВ). 

1.3. тариф на постачання теплової енергії: 

1.3.1. без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових 

пунктів, за наявності приладів комерційного обліку: 

- для потреб населення, бюджетних установ та інших споживачів  -  11,46 грн/Гкал 

(без ПДВ). 

1.3.2. з урахуванням витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових 

пунктів, за наявності приладів комерційного обліку: 

- для потреб населення, бюджетних установ та інших споживачів  - 212,37  грн/Гкал 

(без ПДВ). 

1.3.3. без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових 

пунктів, з урахуванням витрат на встановлення приладів комерційного обліку: 

- для потреб населення, бюджетних установ та інших споживачів  - 149,31  грн/Гкал 

(без ПДВ). 

1.4. тариф на послугу з постачання теплової енергії: 
1.4.1. без урахування витрат на утримання та ремонт  центральних  теплових  

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

наявності приладів комерційного обліку: 

- для потреб населення - 1 740,93 грн/Гкал (з ПДВ); 

- для потреб бюджетних установ - 2 183,99 грн/Гкал (з ПДВ); 

- для потреб інших споживачів -  2 182,55 грн/Гкал (з ПДВ). 

1.4.2. з урахуванням витрат на утримання та ремонт  центральних  теплових  пунктів,  

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

наявності приладів комерційного обліку: 

- для потреб населення - 1 958,44 грн/Гкал (з ПДВ); 

- для потреб бюджетних установ - 2 401,50 грн/Гкал (з ПДВ); 

- для потреб інших споживачів - 2 400,06 грн/Гкал (з ПДВ). 

1.4.3. без урахування витрат на утримання та ремонт  центральних  теплових  
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пунктів,  з урахуванням витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових 

пунктів, за наявності приладів комерційного обліку: 

- для потреб населення - 1 982,03 грн/Гкал (з ПДВ); 

- для потреб бюджетних установ - 2 425,09 грн/Гкал (з ПДВ); 

- для потреб інших споживачів - 2 423,64 грн/Гкал (з ПДВ). 

1.4.4. без урахування витрат на утримання та ремонт  центральних  теплових  

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

урахуванням витрат на встановлення приладів комерційного обліку: 

- для потреб населення - 1 906,35 грн/Гкал (з ПДВ); 

- для потреб бюджетних установ - 2 349,41 грн/Гкал (з ПДВ); 

- для потреб інших споживачів - 2 347,97 грн/Гкал (з ПДВ). 

Структура тарифів на теплову енергію, транспортування, постачання та послуги  з 

постачання теплової енергії наведені у додатках 1-10 (додаються). 

 

2. Тарифи згідно з п. 1, окрім тарифів для категорії споживачів «населення», діють з 

дня їх офіційного оприлюднення. 

 

3. ТОВ «Краматорськтеплоенерго» застосовувати тарифи для потреб населення 

протягом опалювального сезону 2021/2022 рр. на рівні діючих в опалювальному сезоні 

2020/2021 рр., а саме 

- тариф на послуги з постачання теплової енергії (в незалежності від наявності 

приладів комерційного обліку, ЦТП та/або ІТП) – у розмірі 1 526,70 грн/Гкал (з ПДВ). 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

згідно з розподілом повноважень. 

 

 

 

 

Міський голова Олександр ГОНЧАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, 

для споживачів зі встановленими приладами комерційного обліку 
 

(без податку на додану вартість) 

№ 

з/п 

Найменування 

показника 

Одиниці 

виміру 

Сумарні та 

середньозважені 

показники 

На потреби споживачів 

населення 
бюджетних 

установ 

інших 

споживачів 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Тариф на 

виробництво 

теплової енергії, 

зокрема: 

грн./Гкал 1113,40 995,38 1 307,88 1 307,88 

1.1 повна планована 

собівартість 

виробництва 

теплової енергії 

грн./Гкал 1 104,22 995,38 1 283,71 1 283,71 

1.2 витрати на 

відшкодування 

втрат 

тис. грн. 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 планований 

прибуток 

грн./Гкал 9,18 0,00 24,17 24,17 

2 Тариф на 

транспортування 

теплової енергії, 

зокрема: 

грн./Гкал 465,03 443,94 500,65 499,45 

2.1 повна планована 

собівартість 

транспортування 

теплової енергії 

грн./Гкал 253,65 253,65 253,65 253,65 

2.2 витрати на 

відшкодування 

втрат 

тис. грн. 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 планований 

прибуток 

грн./Гкал 10,15 10,15 10,15 10,15 

3 Тариф на 

постачання 

теплової енергії, 

зокрема: 

грн./Гкал 11,46 11,46 11,46 11,46 

3.1 повна планована 

собівартість 

постачання 

теплової енергії 

грн./Гкал 11,03 11,03 11,03 11,03 

3.2 витрати на 

відшкодування 

втрат 

тис. грн. 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.3 планований 

прибуток 

грн./Гкал 0,43 0,43 0,43 0,43 

4 Тариф на теплову 

енергію, зокрема: 

грн./Гкал 1589,88 1450,78 1819,99 1818,79 

4.1 повна планована 

собівартість 

теплової енергії 

грн/Гкал 1368,90 1260,06 1548,39 1548,39 

4.2 витрати на 

відшкодування 

втрат 

тис. грн. 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3 планований 

прибуток 

грн./Гкал 19,75 10,57 34,75 34,75 

5 Річні плановані 

доходи від 

виробництва, 

транспортування, 

постачання 

теплової енергії, 

усього, зокрема: 

тис. грн. 386 664,43 220 148,65 43 185,29 123 

340,16 

5.1 повна планована 

собівартість 

виробництва, 

транспортування, 

постачання 

теплової енергії 

тис. грн 381 164,42 218 316,63 42 237,47 120 

633,13 

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. 5 500,02 1 832,02 947,82 2 707,04 

6 Річні плановані 

доходи від 

виробництва, 

транспортування, 

постачання 

теплової енергії 

без 

транспортування 

мережами 

ліцензіата 

теплової енергії 

інших власників, 

усього, зокрема: 

тис. грн. 386 664,43 220 148,65 43 185,29 123 

340,16 
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6.1 повна планована 

собівартість 

виробництва, 

транспортування, 

постачання 

теплової енергії 

тис. грн. 381 164,42 218 316,63 42 237,47 120 633,13 

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. 5 500,02 1 832,02 947,82 2 707,04 

7 Планований 

корисний відпуск 

з мереж 

ліцензіата 

теплової енергії 

власним 

споживачам та 

теплової енергії 

інших власників: 

Гкал 278 446,22 173 258,97 27 278,37 77 908,88 

7.1 корисний відпуск 

теплової енергії 

власним 

споживачам 

Гкал 278 446,22 173 258,97 27 278,37 77 908,88 

7.2 корисний відпуск 

теплової енергії 

інших власників 

Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Рівні рентабельності тарифів: 

  

8.1 на виробництво 

теплової енергії 

% 0,82 0,00 1,85 1,85 

8.2 на 

транспортування 

теплової енергії 

% 2,18 2,29 2,03 2,03 

8.3 на постачання 

теплової енергії 

% 3,88 3,88 3,88 3,88 

8.4 на теплову 

енергію 

% 1,42 0,83 2,19 2,19 

 

 

 

Начальник управління  

житлово-комунального господарства Андрій ЛІТВІНЕНЕКО 

 

Заступник міського голови                                                                        Андрій БЕЗСОННИЙ 



Додаток  2 

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, 

з урахуванням витрат на встановлення приладів комерційного обліку 

 

(без податку на додану вартість) 

№ 

з/п 

Найменування 

показника 

Одиниці 

виміру 

Сумарні та 

середньозважені 

показники 

На потреби споживачів 

населення 
бюджетних 

установ 

інших 

споживачів 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Тариф на 

виробництво 

теплової енергії, 

зокрема: 

грн./Гкал 1113,40 995,38 1 307,88 1 307,88 

1.1 повна планована 

собівартість 

виробництва 

теплової енергії 

грн./Гкал 1 104,22 995,38 1 283,71 1 283,71 

1.2 витрати на 

відшкодування 

втрат 

тис. грн. 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 планований 

прибуток 

грн./Гкал 9,18 0,00 24,17 24,17 

2 Тариф на 

транспортування 

теплової енергії, 

зокрема: 

грн./Гкал 465,03 443,94 500,65 499,45 

2.1 повна планована 

собівартість 

транспортування 

теплової енергії 

грн./Гкал 253,65 253,65 253,65 253,65 

2.2 витрати на 

відшкодування 

втрат 

тис. грн. 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 планований 

прибуток 

грн./Гкал 10,15 10,15 10,15 10,15 

3 Тариф на 

постачання 

теплової енергії, 

зокрема: 

грн./Гкал 149,31 149,31 149,31 149,31 

3.1 повна планована 

собівартість 

постачання 

теплової енергії 

грн./Гкал 11,03 11,03 11,03 11,03 

3.2 витрати на 

відшкодування 

втрат 

тис. грн. 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.3 планований 

прибуток 

грн./Гкал 138,28 138,28 138,28 138,28 

4 Тариф на 

теплову енергію, 

зокрема: 

грн./Гкал 1727,73 1588,63 1957,84 1956,64 

4.1 повна планована 

собівартість 

теплової енергії 

грн./Гкал 1368,90 1260,06 1548,39 1548,39 

4.2 витрати на 

відшкодування 

втрат 

тис. грн. 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3 планований 

прибуток 

грн./Гкал 157,60 148,42 172,60 172,60 

5 Річні плановані 

доходи від 

виробництва, 

транспортування, 

постачання 

теплової енергії, 

усього, зокрема: 

тис. грн. 425 048,35 244 032,46 46 945,63 134 079,93 

5.1 повна планована 

собівартість 

виробництва, 

транспортування, 

постачання 

теплової енергії 

тис. грн. 381 164,42 218 316,63 42 237,47 120 633,13 

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. 43 883,93 25 715,83 4 708,15 13 446,81 

6 Річні плановані 

доходи від 

виробництва, 

транспортування, 

постачання 

теплової енергії 

без 

транспортування 

мережами 

ліцензіата 

теплової енергії 

інших власників, 

усього, зокрема: 

тис. грн 425 048,35 244 032,46 46 945,63 134 079,93 
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6.1 повна планована 

собівартість 

виробництва, 

транспортування, 

постачання 

теплової енергії 

тис. грн. 381 164,42 218 316,63 42 237,47 120 633,13 

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. 43 883,93 25 715,83 4 708,15 13 446,81 

7 Планований 

корисний 

відпуск з мереж 

ліцензіата 

теплової енергії: 

Гкал 278 446,22 173 258,97 27 278,37 77 908,88 

7.1 корисний 

відпуск теплової 

енергії власним 

споживачам 

Гкал 278 446,22 173 258,97 27 278,37 77 908,88 

7.2 корисний 

відпуск теплової 

енергії інших 

власників 

Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Рівні 

рентабельності 

тарифів: 

  

8.1 на виробництво 

теплової енергії 

% 0,82 0,00 1,85 1,85 

8.2 на 

транспортування 

теплової енергії 

% 2,18 2,29 2,03 2,03 

8.3 на постачання 

теплової енергії 

% 1 253,62 1 253,62 1 253,62 1 253,62 

8.4 на теплову 

енергію 

% 10,32 10,54 10,03 10,03 

 

 

 

Начальник управління  

житлово-комунального господарства Андрій ЛІТВІНЕНЕКО 

 

 Заступник міського голови                                                                       Андрій БЕЗСОННИЙ 
 



Додаток  3 

до рішення  виконкому  міської ради                                      

                                          №  
 

Структура тарифів на теплову енергію  

з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів,  

без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів, 

для споживачів зі встановленими приладами комерційного обліку 
 

(без податку на додану вартість) 

№ 

з/п 

Найменування 

показника 

Одиниці 

виміру 

Сумарні та 

середньозважені 

показники 

На потреби споживачів 

населення 
бюджетних 

установ 

інших 

споживачів 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Тариф на 

виробництво 

теплової енергії, 

зокрема: 

грн./Гкал 1113,40 995,38 1 307,88 1 307,88 

1.1 повна планована 

собівартість 

виробництва 

теплової енергії 

грн./Гкал 1 104,22 995,38 1 283,71 1 283,71 

1.2 витрати на 

відшкодування 

втрат 

тис. грн. 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 планований 

прибуток 

грн./Гкал 9,18 0,00 24,17 24,17 

2 Тариф на 

транспортування 

теплової енергії, 

зокрема: 

грн./Гкал 646,29 625,20 681,91 680,71 

2.1 повна планована 

собівартість 

транспортування 

теплової енергії 

грн./Гкал 427,94 427,94 427,94 427,94 

2.2 витрати на 

відшкодування 

втрат 

тис. грн. 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 планований 

прибуток 

грн./Гкал 17,12 17,12 17,12 17,12 

3 Тариф на 

постачання 

теплової енергії, 

зокрема: 

грн./Гкал 11,46 11,46 11,46 11,46 

3.1 повна планована 

собівартість 

постачання 

теплової енергії 

грн./Гкал 11,03 11,03 11,03 11,03 

3.2 витрати на 

відшкодування 

втрат 

тис. грн. 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.3 планований 

прибуток 

грн./Гкал 0,43 0,43 0,43 0,43 

4 Тариф на 

теплову енергію, 

зокрема: 

грн./Гкал 1771,14 1632,04 2001,25 2000,05 

4.1 повна планована 

собівартість 

теплової енергії 

грн./Гкал 1543,19 1434,35 1722,68 1722,68 

4.2 витрати на 

відшкодування 

втрат 

тис. грн. 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3 планований 

прибуток 

грн./Гкал 26,72 17,55 41,72 41,72 

5 Річні плановані 

доходи від 

виробництва, 

транспортування, 

постачання 

теплової енергії, 

усього, зокрема: 

тис. грн. 437 135,56 251 553,55 48 129,77 137 461,92 

5.1 повна планована 

собівартість 

виробництва, 

транспортування, 

постачання 

теплової енергії 

тис. грн. 429 694,34 248 513,65 46 991,77 134 211,73 

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. 7 441,22 3 039,90 1 137,99 3 250,18 

6 Річні плановані 

доходи від 

виробництва, 

транспортування, 

постачання 

теплової енергії 

без 

транспортування 

мережами 

ліцензіата 

теплової енергії 

інших власників, 

усього, зокрема: 

тис. грн. 437 135,56 251 553,55 48 129,77 137 461,92 
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6.1 повна планована 

собівартість 

виробництва, 

транспортування, 

постачання 

теплової енергії 

тис. грн. 429 694,34 248 513,65 46 991,77 134 211,73 

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. 7 441,22 3 039,90 1 137,99 3 250,18 

7 Планований 

корисний відпуск 

з мереж 

ліцензіата 

теплової енергії: 

Гкал 278 446,22 173 258,97 27 278,37 77 908,88 

7.1 корисний відпуск 

теплової енергії 

власним 

споживачам 

Гкал 278 446,22 173 258,97 27 278,37 77 908,88 

7.2 корисний відпуск 

теплової енергії 

інших власників 

Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Рівні 

рентабельності 

тарифів: 

  

8.1 на виробництво 

теплової енергії 

% 0,82 0,00 1,85 1,85 

8.2 на 

транспортування 

теплової енергії 

% 2,65 2,74 2,51 2,51 

8.3 на постачання 

теплової енергії 

% 3,88 3,88 3,88 3,88 

8.4 на теплову 

енергію 

% 1,70 1,21 2,36 2,36 

 

 

 

Начальник управління  

житлово-комунального господарства Андрій ЛІТВІНЕНЕКО 

 

Заступник міського голови                                                                        Андрій БЕЗСОННИЙ 

 



Додаток  4 

до рішення  виконкому  міської ради                                      

                                          №  
 

Структура тарифів на теплову енергію  

без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів,  

з урахуванням витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів, 

для споживачів зі встановленими приладами комерційного обліку 
 

(без податку на додану вартість) 

№ 

з/п 

Найменування 

показника 

Одиниці 

виміру 

Сумарні та 

середньозважені 

показники 

На потреби споживачів 

населення 
бюджетних 

установ 

інших 

споживачів 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Тариф на 

виробництво 

теплової енергії: 

грн./Гкал 1113,40 995,38 1 307,88 1 307,88 

1.1 повна планована 

собівартість 

виробництва 

теплової енергії 

грн./Гкал 1 104,22 995,38 1 283,71 1 283,71 

1.2 витрати на 

відшкодування 

втрат 

тис. грн. 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 планований 

прибуток 

грн./Гкал 9,18 0,00 24,17 24,17 

2 Тариф на 

транспортування 

теплової енергії, 

зокрема: 

грн./Гкал 465,03 443,94 500,65 499,45 

2.1 повна планована 

собівартість 

транспортування 

теплової енергії 

грн./Гкал 253,65 253,65 253,65 253,65 

2.2 витрати на 

відшкодування 

втрат 

тис. грн. 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 планований 

прибуток 

грн./Гкал 10,15 10,15 10,15 10,15 

3 Тариф на 

постачання 

теплової енергії, 

зокрема: 

грн./Гкал 212,37 212,37 212,37 212,37 

3.1 повна планована 

собівартість 

постачання 

теплової енергії 

грн./Гкал 204,22 204,22 204,22 204,22 

3.2 витрати на 

відшкодування 

втрат 

тис. грн. 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.3 планований 

прибуток 

грн./Гкал 8,16 8,16 8,16 8,16 

4 Тариф на 

теплову енергію, 

зокрема: 

грн./Гкал 1790,79 1651,69 2020,90 2019,70 

4.1 повна планована 

собівартість 

теплової енергії 

грн./Гкал 1562,08 1453,24 1741,57 1741,57 

4.2 витрати на 

відшкодування 

втрат 

тис. грн. 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3 планований 

прибуток 

грн./Гкал 27,48 18,30 42,47 42,47 

5 Річні плановані 

доходи від 

виробництва, 

транспортування, 

постачання 

теплової енергії, 

усього, зокрема: 

тис. грн 442 607,81 254 958,57 48 665,86 138 993,05 

5.1 повна планована 

собівартість 

виробництва, 

транспортування, 

постачання 

теплової енергії 

тис. грн. 434 956,12 251 787,71 47 507,25 135 683,97 

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. 7 651,69 3 170,87 1 158,61 3 309,07 

6 Річні плановані 

доходи від 

виробництва, 

транспортування, 

постачання 

теплової енергії 

без 

транспортування 

мережами 

ліцензіата 

теплової енергії 

інших власників, 

усього, зокрема: 

тис. грн. 442 607,81 254 958,57 48 665,86 138 993,05 
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6.1 повна планована 

собівартість 

виробництва, 

транспортування, 

постачання 

теплової енергії 

тис. грн. 434 956,12 251 787,71 47 507,25 135 683,97 

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. 7 651,69 3 170,87 1 158,61 3 309,07 

7 Планований 

корисний 

відпуск з мереж 

ліцензіата 

теплової енергії: 

Гкал 278 446,22 173 258,97 27 278,37 77 908,88 

7.1 корисний 

відпуск теплової 

енергії власним 

споживачам 

Гкал 278 446,22 173 258,9 27 278,37 77 908,88 

7.2 корисний 

відпуск теплової 

енергії інших 

власників 

Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Рівні 

рентабельності 

тарифів: 

  

8.1 на виробництво 

теплової енергії 

% 0,82 0,00 1,85 1,85 

8.2 на 

транспортування 

теплової енергії 

% 2,18 2,29 2,03 2,03 

8.3 на постачання 

теплової енергії 

% 3,99 3,99 3,99 3,99 

8.4 на теплову 

енергію 

% 1,73 1,24 2,38 2,38 

 

 

 

Начальник управління  

житлово-комунального господарства Андрій ЛІТВІНЕНЕКО 

 

Заступник міського голови                                                                        Андрій БЕЗСОННИЙ 

 

 



Додаток  5 

до рішення  виконкому  міської ради                                      

                                          №  
 

Структура тарифів на транспортування теплової енергії 

без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів 

 

(без податку на додану вартість) 

№ 

з/п 

Показники Одиниці 

виміру 

Усього Населення Бюджетні 

установи 

Інші 

споживачі 

планований період 2021/2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Виробнича собівартість, 

зокрема: 

грн./Гкал 243,93 243,93 243,93 243,93 

1.1 прямі матеріальні 

витрати, зокрема: 

грн./Гкал 139,22 139,22 139,22 139,22 

1.1.1 електроенергія грн./Гкал 110,20 110,20 110,20 110,20 

1.1.2 виробничі послуги грн./Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 вода для технологічних 

потреб та водовідведення 

грн./Гкал 5,09 5,09 5,09 5,09 

1.1.4 матеріали, запасні 

частини та ін. ресурси 

грн./Гкал 23,93 23,93 23,93 23,93 

1.2 прямі витрати на оплату 

праці 

грн./Гкал 49,32 49,32 49,32 49,32 

1.3 інші прямі витрати, 

зокрема: 

грн./Гкал 55,39 55,39 55,39 55,39 

1.3.1 відрахування на 

соціальні заходи 

грн./Гкал 10,85 10,85 10,85 10,85 

1.3.2 амортизаційні 

відрахування 

грн./Гкал 15,17 15,17 15,17 15,17 

1.3.3 інші прямі витрати грн./Гкал 29,37 29,37 29,37 29,37 

1.4 загальновиробничі 

витрати 

грн./Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Адміністративні витрати, 

зокрема: 

грн./Гкал 9,49 9,49 9,49 9,49 

2.1 витрати на оплату праці грн./Гкал 6,68 6,68 6,68 6,68 

2.2 відрахування на 

соціальні заходи 

грн./Гкал 1,47 1,47 1,47 1,47 

2.3 інші витрати грн./Гкал 1,34 1,34 1,34 1,34 

3 Витрати на збут грн./Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Інші операційні витрати грн./Гкал 0,22 0,22 0,22 0,22 

5 Фінансові витрати грн./Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Повна собівартість грн./Гкал 253,65 253,65 253,65 253,65 

7 Витрати на 

відшкодування втрат 

грн./Гкал 201,23 180,14 236,86 235,66 

8 Розрахунковий прибуток, 

усього, зокрема: 

грн./Гкал 10,15 10,15 10,15 10,15 

8.1 податок на прибуток грн./Гкал 1,83 1,83 1,83 1,83 

8.2 дивіденди грн./Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.3 резервний фонд (капітал) грн./Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 
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8.4 на розвиток виробництва 

(виробничі інвестиції) 

грн./Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.5 інше використання прибутку грн./Гкал 8,32 8,32 8,32 8,32 

9 Середньозважений тариф на 

транспортування теплової 

енергії 

грн./Гкал 465,03 443,94 500,65 499,45 

 

 

 

Начальник управління  

житлово-комунального господарства Андрій ЛІТВІНЕНЕКО 

 

Заступник міського голови                                                                        Андрій БЕЗСОННИЙ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  6 

до рішення  виконкому  міської ради                                      

                                         №  
 

Структура тарифів на транспортування теплової енергії 

з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів 

 

(без податку на додану вартість) 

№ 

з/п 

Показники Одиниці 

виміру 

Усього Населення Бюджетні 

установи 

Інші 

споживачі 

планований період 2021/2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Виробнича собівартість, 

зокрема: 

грн./Гкал 417,86 417,86 417,86 417,86 

1.1 прямі матеріальні 

витрати, зокрема: 

грн./Гкал 184,49 184,49 184,49 184,49 

1.1.1 електроенергія грн./Гкал 154,13 154,13 154,13 154,13 

1.1.2 виробничі послуги грн./Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 вода для технологічних 

потреб та водовідведення 

грн./Гкал 5,09 5,09 5,09 5,09 

1.1.4 матеріали, запасні 

частини та інші 

матеріальні ресурси 

грн./Гкал 25,26 25,26 25,26 25,26 

1.2 прямі витрати на оплату 

праці 

грн./Гкал 135,55 135,55 135,55 135,55 

1.3 інші прямі витрати, 

зокрема: 

грн./Гкал 97,83 97,83 97,83 97,83 

1.3.1 відрахування на 

соціальні заходи 

грн./Гкал 29,82 29,82 29,82 29,82 

1.3.2 амортизаційні 

відрахування 

грн./Гкал 20,38 20,38 20,38 20,38 

1.3.3 інші прямі витрати грн./Гкал 47,62 47,62 47,62 47,62 

1.4 загальновиробничі 

витрати 

грн./Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Адміністративні витрати, 

зокрема: 

грн./Гкал 9,51 9,51 9,51 9,51 

2.1 витрати на оплату праці грн./Гкал 6,68 6,68 6,68 6,68 

2.2 відрахування на 

соціальні заходи 

грн./Гкал 1,47 1,47 1,47 1,47 

2.3 інші витрати грн./Гкал 1,36 1,36 1,36 1,36 

3 Витрати на збут грн./Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Інші операційні витрати грн./Гкал 0,57 0,57 0,57 0,57 

5 Фінансові витрати грн./Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Повна собівартість грн./Гкал 427,94 427,94 427,94 427,94 

7 Витрати на 

відшкодування втрат 

грн./Гкал 201,23 180,14 236,86 235,66 

8 Розрахунковий прибуток, 

усього, зокрема: 

грн./Гкал 17,12 17,12 17,12 17,12 

8.1 податок на прибуток грн./Гкал 3,08 3,08 3,08 3,08 

8.2 дивіденди грн./Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 



2 

Продовження додатка 6 

 

8.3 резервний фонд (капітал) грн./Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.4 на розвиток виробництва 

(виробничі інвестиції) 

грн./Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.5 інше використання прибутку грн./Гкал 14,04 14,04 14,04 14,04 

9 Середньозважений тариф на 

транспортування теплової 

енергії 

грн./Гкал 646,29 625,20 681,91 680,71 

 

 

 

 

Начальник управління  

житлово-комунального господарства Андрій ЛІТВІНЕНЕКО 

 

Заступник міськогоголови                                                                          Андрій БЕЗСОННИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  7 

до рішення  виконкому  міської ради                                      

                                          №  
 

Структура тарифів на постачання теплової енергії  

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

наявності приладів комерційного обліку 

 

                                                                                                         (без податку на додану вартість) 

№ з/п Показники 
Одиниці 

виміру 

Усього 

 

1 2 3 4 

1 Виробнича собівартість, зокрема: грн./Гкал 10,70 

1.1 прямі матеріальні витрати грн./Гкал 0,07 

1.2 прямі витрати на оплату праці грн./Гкал 8,57 

1.3 інші прямі витрати, зокрема: грн./Гкал 2,06 

1.3.1 відрахування на соціальні заходи грн./Гкал 1,88 

1.3.2 амортизаційні відрахування грн./Гкал 0,04 

1.3.3 інші прямі витрати грн./Гкал 0,14 

1.4 загальновиробничі витрати грн./Гкал 0,00 

2 Адміністративні витрати, зокрема: грн./Гкал 0,30 

2.1 витрати на оплату праці грн./Гкал 0,20 

2.2 відрахування на соціальні заходи грн./Гкал 0,04 

2.3 інші витрати грн./Гкал 0,05 

3 Витрати на збут грн./Гкал 0,00 

4 Інші операційні витрати грн./Гкал 0,04 

5 Фінансові витрати грн./Гкал 0,00 

6 Повна собівартість грн./Гкал 11,03 

7 Витрати на відшкодування втрат грн./Гкал 0,00 

8 Розрахунковий прибуток, усього, зокрема: грн./Гкал 0,43 

8.1 податок на прибуток грн./Гкал 0,08 

8.2 дивіденди грн./Гкал 0,00 

8.3 резервний фонд (капітал) грн./Гкал 0,00 

8.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) грн./Гкал 0,00 

8.5 інше використання прибутку грн./Гкал 0,35 

9 Середньозважений тариф на постачання теплової енергії грн./Гкал 11,46 

 

 

 

Начальник управління  

житлово-комунального господарства Андрій ЛІТВІНЕНЕКО 

 

Заступник міського голови Андрій БЕЗСОННИЙ 

 

 

 

 

 



Додаток  8 

до рішення  виконкому  міської ради                                      

                                          №  
 

Структура тарифів на послугу з постачання теплової енергії 

з урахуванням витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів 

 

          (без податку на додану вартість) 

№ з/п Показники Одиниці 

виміру 

Усього 

1 2 3 4 

1 Виробнича собівартість, зокрема: грн./Гкал 203,88 

1.1 виробничі послуги грн./Гкал 30,80 

1.2 прямі матеріальні витрати грн./Гкал 0,07 

1.3 прямі витрати на оплату праці грн./Гкал 8,57 

1.4 інші прямі витрати грн./Гкал 164,45 

1.4.1 відрахування на соціальні заходи грн./Гкал 1,88 

1.4.2 амортизаційні відрахування грн./Гкал 0,04 

1.4.3 інші прямі витрати грн./Гкал 162,53 

1.5 загальновиробничі витрати грн./Гкал 0,00 

2 Адміністративні витрати, зокрема: грн./Гкал 0,30 

2.1 витрати на оплату праці грн./Гкал 0,20 

2.2 відрахування на соціальні заходи грн./Гкал 0,04 

2.3 інші витрати грн./Гкал 0,05 

3 Витрати на збут грн./Гкал 0,00 

4 Інші операційні витрати грн./Гкал 0,04 

5 Фінансові витрати грн./Гкал 0,00 

6 Повна собівартість грн./Гкал 204,22 

7 Витрати на відшкодування втрат грн./Гкал 0,00 

8 Розрахунковий прибуток, усього, зокрема: грн./Гкал 8,16 

8.1 податок на прибуток грн./Гкал 1,47 

8.2 дивіденди грн./Гкал 0,00 

8.3 резервний фонд (капітал) грн./Гкал 0,00 

8.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) грн./Гкал 0,00 

8.5 інше використання прибутку грн./Гкал 6,69 

9 Середньозважений тариф на постачання теплової енергії грн./Гкал 212,37 

 

 

 

Начальник управління  

житлово-комунального господарства Андрій ЛІТВІНЕНЕКО 

 

Заступник міського голови                                                                        Андрій БЕЗСОННИЙ 

 

 

 

 



Додаток  9 

до рішення  виконкому  міської ради                                      

                                          №  
 

Структура тарифів на постачання теплової енергії  

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

урахуванням витрат на встановлення приладів комерційного обліку 

 

          (без податку на додану вартість) 

№ з/п Показники 
Одиниці 

виміру 
Усього 

1 2 3 4 

1 Виробнича собівартість, зокрема: грн./Гкал  10,70 

1.1 прямі матеріальні витрати грн./Гкал 0,07 

1.2 прямі витрати на оплату праці грн./Гкал 8,57 

1.3 інші прямі витрати, зокрема: грн./Гкал 2,06 

1.3.1 відрахування на соціальні заходи грн./Гкал 1,88 

1.3.2 амортизаційні відрахування грн./Гкал 0,04 

1.3.3 інші прямі витрати грн./Гкал 0,14 

1.4 загальновиробничі витрати грн./Гкал 0,00 

2 Адміністративні витрати, зокрема: грн./Гкал 0,30 

2.1 витрати на оплату праці грн./Гкал 0,20 

2.2 відрахування на соціальні заходи грн./Гкал 0,04 

2.3 інші витрати грн./Гкал 0,05 

3 Витрати на збут, зокрема: грн.Гкал 0,00 

4 Інші операційні витрати грн./Гкал 0,04 

5 Фінансові витрати грн.Гкал 0,00 

6 Повна собівартість грн./Гкал 11,03 

7 Витрати на відшкодування втрат грн./Гкал 0,00 

8 Розрахунковий прибуток, усього, зокрема: грн./Гкал 138,28 

8.1 податок на прибуток грн./Гкал 0,08 

8.2 дивіденди грн./Гкал 0,00 

8.3 резервний фонд (капітал) грн./Гкал 0,00 

8.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) грн./Гкал 137,85 

8.5 інше використання прибутку грн./Гкал 0,35 

9 Середньозважений тариф на постачання теплової енергії грн./Гкал 149,31 

 

 

 

Начальник управління  

житлово-комунального господарства Андрій ЛІТВІНЕНЕКО 

 

Заступник міського голови                                                                       Андрій БЕЗСОННИЙ 

 

 

 

 

 

 



Додаток  10 

до рішення  виконкому  міської ради                                      

                                          №  
 

Тарифи на послугу з постачання теплової енергії за категоріями споживачів 
 

              (грн./Гкал) 

№ 

з/п 

Найменування показників для потреб 

населення 

для потреб 

бюджетних 

установ 

для потреб 

інших 

споживачів  

1 2 3 4 5 

1 Тарифи на послугу з постачання 

теплової енергії (без ЦТП, без ІТП за 

наявності приладів комерційного 

обліку), у тому числі: 

1 740,93 2 183,99 2 182,55 

1.1 тариф на теплову енергію (без ЦТП, без 

ІТП за наявності приладів комерційного 

обліку) 

1 450,78 1 819,99 1 818,79 

1.2 податок на додану вартість (ПДВ), 20% 290,16 364,00 363,76 

2 Тарифи на послугу з постачання 

теплової енергії (без ЦТП, без ІТП та з 

урахуванням витрат на обладнання 

приладами комерційного обліку), у 

тому числі: 

1 906,35 2 349,41 2 347,97 

2.1 тариф на теплову енергію (без ЦТП, без 

ІТП та з урахуванням витрат на 

обладнання приладами комерційного 

обліку ) 

1 588,63 1 957,84 1 956,64 

2.2 податок на додану вартість (ПДВ), 20% 317,73 391,57 391,33 

3 Тарифи на послугу з постачання 

теплової енергії (без ЦТП, з ІТП, за 

наявності приладів комерційного 

обліку), у тому числі: 

1 982,03 2 425,09 2 423,64 

3.1 тариф на теплову енергію (без ЦТП, з 

ІТП, за наявності приладів 

комерційного обліку) 

1 651,69 2 020,90 2 019,70 

3.2 податок на додану вартість (ПДВ), 20% 330,34 404,18 403,94 

4 Тарифи на послугу з постачання 

теплової енергії (з ЦТП, без ІТП, за 

наявності приладів комерційного 

обліку), у тому числі: 

1 958,44 2 401,50 2 400,06 

4.1 тариф на теплову енергію (з ЦТП, без 

ІТП, за наявності приладів 

комерційного обліку) 

1 632,04 2 001,25 2 000,05 

4.2 податок на додану вартість (ПДВ), 20% 326,41 400,25 400,01 

 

 

Начальник управління  

житлово-комунального господарства Андрій ЛІТВІНЕНЕКО 

 

Заступник міського голови                                                                         Андрій БЕЗСОННИЙ 


