
                                                                                                                ПРОЄКТ 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

Виконавчий комітет 

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 
  
від                                      №  
м. Краматорськ 
 
Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету від 20.10.2021 

№ 1360 «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, 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», 

Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері 

постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 

2021/2022 рр., керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
 

виконком міської ради 
 
В И Р І Ш И В: 
 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 20.10.2021 № 1360 «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», а саме: 
1) викласти п.1 вирішальної частини в новій редакції: 
«1. Встановити тариф на теплову енергію без урахування витрат на утримання та 

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

індивідуальних теплових пунктів для категорій споживачів КВП «Краматорська 

тепломережа» Краматорської міської ради: 
1.1. для бюджетних установ та організацій - 2 835,69 грн. за 1 Гкал (без ПДВ);  
1.2. для релігійних організацій - 2 835,69 грн. за 1 Гкал (без ПДВ); 
1.3. для інших споживачів - 5 068,91 грн. за 1 Гкал (без ПДВ). 
 



1.4. для населення – 1 863,90 грн. за 1 Гкал (без ПДВ). 
1.4.1. для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного 

опалення: 
вул. Металістів, 60 – 1 628,82 грн. за 1 Гкал (без ПДВ); 
вул. Парникова, 4 – 1 491,51  грн. за 1Гкал (без ПДВ); 
вул. Свободи, 4 – 3 847,59 грн. за 1 Гкал (без ПДВ). 
2. Встановити 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 для категорій споживачів КВП «Краматорська 

тепломережа» Краматорської міської ради: 
2.1. для бюджетних установ та організацій 2 415,85 грн. за 1 Гкал (без ПДВ);  
2.2. для релігійних організацій 2 415,85 грн. за 1 Гкал (без ПДВ); 
2.3. для інших споживачів 4 649,06 грн. за 1 Гкал (без ПДВ). 
2.4. для населення – 1 470,09 грн. за 1 Гкал (без ПДВ). 
2.4.1. для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного 

опалення: 
вул. Металістів, 60 – 1 617,10 грн. за 1 Гкал (без ПДВ); 
вул. Парникова, 4 – 1 479,88  грн. за 1Гкал (без ПДВ); 
вул. Свободи, 4 – 3 836,11 грн. за 1 Гкал (без ПДВ). 
3. Встановити 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 для категорій споживачів КВП «Краматорська 

тепломережа» Краматорської міської ради: 
3.1. для бюджетних установ та організацій 406,23 грн. за 1 Гкал (без ПДВ);  
3.2. для релігійних організацій 406,23 грн. за 1 Гкал (без ПДВ); 
3.3. для інших споживачів 406,23 грн. за 1 Гкал (без ПДВ). 
3.4. для населення – 380,20 грн. за 1 Гкал (без ПДВ). 
3.4.1. для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного 

опалення: 
вул. Металістів, 60 – 0,00 грн. за 1 Гкал (без ПДВ); 
вул. Парникова, 4 – 0,00  грн. за 1Гкал (без ПДВ); 
вул. Свободи, 4 – 0,00 грн. за 1 Гкал (без ПДВ). 
4. Встановити 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 для категорій споживачів КВП «Краматорська 

тепломережа» Краматорської міської ради: 
4.1. для бюджетних установ та організацій 13,61 грн. за 1 Гкал (без ПДВ);  
4.2. для релігійних організацій 13,61 грн. за 1 Гкал (без ПДВ); 
4.3. для інших споживачів 13,61 грн. за 1 Гкал (без ПДВ). 
4.4. для населення – 13,61 грн. за 1 Гкал (без ПДВ). 
4.4.1. для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного 

опалення: 
вул. Металістів, 60 – 11,72 грн. за 1 Гкал (без ПДВ); 
вул. Парникова, 4 – 11,62  грн. за 1Гкал (без ПДВ); 
вул. Свободи, 4 – 11,48 грн. за 1 Гкал (без ПДВ). 
5. Встановити 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 для категорій споживачів КВП 

«Краматорська тепломережа» Краматорської міської ради: 
5.1. для бюджетних установ та організацій 3 402,83 грн. за 1 Гкал (з ПДВ);  
5.2. для релігійних організацій 3 402,83 грн. за 1 Гкал (з ПДВ); 
5.3. для інших споживачів 6 082,69 грн. за 1 Гкал (з ПДВ). 



5.4. для населення – 2 236,68 грн. за 1 Гкал (без ПДВ). 
5.4.1. для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного 

опалення: 
вул. Металістів, 60 – 1 954,58 гнн. за 1 Гкал (з ПДВ); 
вул. Парникова, 4 – 1 789,81 грн. за 1Гкал (з ПДВ); 
вул. Свободи, 4 – 4 617,11 грн. за 1 Гкал (з ПДВ). 

 
Структура тарифів на теплову енергію, виробництво, транспортування, постачання та 

послуги  з постачання теплової енергії наведені у додатках». 
 

2) викласти додатки 1-19 в новій редакції (додаються). 
 

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

дня їх офіційного оприлюднення. 
 
3. 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 бюджетних установ та організацій 

 
(без податку на додану вартість) 

 

№ 

з/п 
Найменування показника 

Одиниці 

виміру 
на потреби 

споживачів 

1 2 3 4 
1 Тариф на виробництво теплової енергії, зокрема: грн/Гкал 2415,85 

1.1 
повна планована собівартість виробництва 

теплової енергії 
грн/Гкал 2355,93 

1.2 витрати на відшкодування втрат тис. грн. 0,00 
1.3 планований прибуток грн/Гкал 59,92 
2 Тариф на транспортування теплової енергії, зокрема: грн/Гкал 406,23 

2.1 
повна планована собівартість транспортування 

теплової енергії 
грн/Гкал 389,43 

2.2 витрати на відшкодування втрат грн/Гкал 0,00 
2.3 планований прибуток грн/Гкал 16,80 
3 Тариф на постачання теплової енергії, зокрема: грн/Гкал 13,61 

3.1 
повна планована собівартість постачання 

теплової енергії 
грн/Гкал 13,30 

3.2 витрати на відшкодування втрат грн/Гкал 0,00 
3.3 планований прибуток грн/Гкал 0,31 
4 Тариф на теплову енергію, зокрема: грн/Гкал 2835,69 

4.1 повна планована собівартість теплової енергії грн/Гкал 2758,66 
4.2 витрати на відшкодування втрат грн/Гкал 0,00 
4.3 планований прибуток грн/Гкал 77,03 

5 
Річні плановані доходи від виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії, 

усього, зокрема: 
тис. грн 29502,87 

5.1 
повна планована собівартість виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії 
тис. грн 28701,44 

5.2 витрати на відшкодування втрат тис. грн 0,00 

5.3 
планований прибуток від виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії 
тис. грн 801,43 

6 

Річні плановані доходи від виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії 

без транспортування мережами ліцензіата 

теплової енергії інших власників, усього, 

зокрема: 

тис. грн 29502,87 

6.1 
повна планована собівартість виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії 
тис. грн 28701,44 



Продовження додатка  1 
 

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

6.3 
планований прибуток від виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії 
тис. грн 801,43 

7 
Планований корисний відпуск з мереж 

ліцензіата теплової енергії власним споживачам 

та теплової енергії інших власників, зокрема: 
Гкал 10404,12 

7.1 
корисний відпуск теплової енергії власним 

споживачам 
Гкал 10404,12 

7.2 
корисний відпуск теплової енергії інших 

власників 
Гкал 0,00 

8 Рівні рентабельності тарифів:  0,00 
8.1 на виробництво теплової енергії % 103 
8.2 на транспортування теплової енергії % 104 
8.3 на постачання теплової енергії % 102 
8.4 на теплову енергію % 103 

 
 
 
Директор КВП  
«Краматорська тепломережа» міськради                                        Григорій БЕЗКОРОВАЙНИЙ 
 
 
 
 
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 
для релігійних організацій 

 
(без податку на додану вартість) 

№ 

з/п 
Найменування показника 

Одиниці 

виміру 
на потреби 

споживачів 

1 2 3 4 
1 Тариф на виробництво теплової енергії, зокрема: грн/Гкал 2415,85 

1.1 
повна планована собівартість виробництва 

теплової енергії 
грн/Гкал 2355,93 

1.2 витрати на відшкодування втрат тис. грн. 0,00 
1.3 планований прибуток грн/Гкал 59,92 

2 
Тариф на транспортування теплової енергії, 

зокрема: 
грн/Гкал 406,23 

2.1 
повна планована собівартість транспортування 

теплової енергії 
грн/Гкал 389,43 

2.2 витрати на відшкодування втрат грн/Гкал 0,00 
2.3 планований прибуток грн/Гкал 16,80 
3 Тариф на постачання теплової енергії, зокрема: грн/Гкал 13,61 

3.1 
повна планована собівартість постачання теплової 

енергії 
грн/Гкал 13,30 

3.2 витрати на відшкодування втрат грн/Гкал 0,00 
3.3 планований прибуток грн/Гкал 0,31 
4 Тариф на теплову енергію, зокрема: грн/Гкал 2835,69 

4.1 повна планована собівартість теплової енергії грн/Гкал 2758,66 
4.2 витрати на відшкодування втрат грн/Гкал 0,00 
4.3 планований прибуток грн/Гкал 77,03 

5 
Річні плановані доходи від виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії, 

усього, зокрема: 
тис. грн 804,65 

5.1 
повна планована собівартість виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії 
тис. грн 782,80 

5.2 витрати на відшкодування втрат тис. грн 0,00 

5.3 
планований прибуток від виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії 
тис. грн 21,85 

6 

Річні плановані доходи від виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії без 

транспортування мережами ліцензіата теплової 

енергії інших власників, усього, зокрема: 

тис. грн 804,65 

6.1 
повна планована собівартість виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії 
тис. грн 782,80 



Продовження додатка  2 
 

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

6.3 
планований прибуток від виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії 
тис. грн 21,85 

7 
Планований корисний відпуск з мереж ліцензіата 

теплової енергії власним споживачам та теплової 

енергії інших власників, зокрема: 
Гкал 283,76 

7.1 
корисний відпуск теплової енергії власним 

споживачам 
Гкал 283,76 

7.2 
корисний відпуск теплової енергії інших 

власників 
Гкал 0,00 

8 Рівні рентабельності тарифів:  0,00 
8.1 на виробництво теплової енергії % 103 
8.2 на транспортування теплової енергії % 104 
8.3 на постачання теплової енергії % 102 
8.4 на теплову енергію % 103 

 
 
 
Директор КВП  
«Краматорська тепломережа» міськради                                        Григорій БЕЗКОРОВАЙНИЙ 
 
 
 
 
Заступник міського голови                                                                            Андрій БЕЗСОННИЙ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Додаток 3 
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 інших споживачів 

 
(без податку на додану вартість) 

 

№ 

з/п 
Найменування показника 

Одиниці 

виміру 
на потреби 

споживачів 

1 2 3 4 
1 Тариф на виробництво теплової енергії, зокрема: грн/Гкал 4649,07 

1.1 
повна планована собівартість виробництва теплової 

енергії 
грн/Гкал 4537,64 

1.2 витрати на відшкодування втрат тис. грн. 0,00 
1.3 планований прибуток грн/Гкал 111,43 
2 Тариф на транспортування теплової енергії, зокрема: грн/Гкал 406,23 

2.1 
повна планована собівартість транспортування 

теплової енергії 
грн/Гкал 389,43 

2.2 витрати на відшкодування втрат грн/Гкал 0,00 
2.3 планований прибуток грн/Гкал 16,80 
3 Тариф на постачання теплової енергії, зокрема: грн/Гкал 13,61 

3.1 
повна планована собівартість постачання теплової 

енергії 
грн/Гкал 13,30 

3.2 витрати на відшкодування втрат грн/Гкал 0,00 
3.3 планований прибуток грн/Гкал 0,31 
4 Тариф на теплову енергію, зокрема: грн/Гкал 5068,91 

4.1 повна планована собівартість теплової енергії грн/Гкал 4940,37 
4.2 витрати на відшкодування втрат грн/Гкал 0,00 
4.3 планований прибуток грн/Гкал 128,54 

5 
Річні плановані доходи від виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії, 

усього, зокрема: 
тис. грн 4780,24 

5.1 
повна планована собівартість виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії 
тис. грн 4659,02 

5.2 витрати на відшкодування втрат тис. грн 0,00 

5.3 
планований прибуток від виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії 
тис. грн 121,22 

6 

Річні плановані доходи від виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії без 

транспортування мережами ліцензіата теплової 

енергії інших власників, усього, зокрема: 

тис. грн 4780,24 

6.1 
повна планована собівартість виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії 
тис. грн 4659,02 



Продовження додатка  3 
 

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

6.3 
планований прибуток від виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії 
тис. грн 121,22 

7 
Планований корисний відпуск з мереж ліцензіата 

теплової енергії власним споживачам та теплової 

енергії інших власників, зокрема: 
Гкал 943,05 

7.1 
корисний відпуск теплової енергії власним 

споживачам 
Гкал 943,05 

7.2 корисний відпуск теплової енергії інших власників Гкал 0,00 
8 Рівні рентабельності тарифів:  0,00 

8.1 на виробництво теплової енергії % 103 
8.2 на транспортування теплової енергії % 104 
8.3 на постачання теплової енергії % 102 
8.4 на теплову енергію % 103 

 
 
 
 
Директор КВП  
«Краматорська тепломережа» міськради                                        Григорій БЕЗКОРОВАЙНИЙ 
 
 
 
 
 
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,  

без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів  
для населення 

 
(без податку на додану вартість) 

 

№ 

з/п 
Найменування показника 

Одиниці 

виміру 
на потреби 

споживачів 

1 2 3 4 
1 Тариф на виробництво теплової енергії, зокрема: грн/Гкал 1470,09 

1.1 
повна планована собівартість виробництва теплової 

енергії 
грн/Гкал 1431,97 

1.2 витрати на відшкодування втрат тис. грн. 0,00 
1.3 планований прибуток грн/Гкал 38,12 
2 Тариф на транспортування теплової енергії, зокрема: грн/Гкал 380,20 

2.1 
повна планована собівартість транспортування теплової 

енергії 
грн/Гкал 364,00 

2.2 витрати на відшкодування втрат грн/Гкал 0,00 
2.3 планований прибуток грн/Гкал 16,20 
3 Тариф на постачання теплової енергії, зокрема: грн/Гкал 13,61 

3.1 
повна планована собівартість постачання теплової 

енергії 
грн/Гкал 13,30 

3.2 витрати на відшкодування втрат грн/Гкал 0,00 
3.3 планований прибуток грн/Гкал 0,31 
4 Тариф на теплову енергію, зокрема: грн/Гкал 1863,90 

4.1 повна планована собівартість теплової енергії грн/Гкал 1809,27 
4.2 витрати на відшкодування втрат грн/Гкал 0,00 
4.3 планований прибуток грн/Гкал 54,63 

5 
Річні плановані доходи від виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії, усього, 

зокрема: 
тис. грн 134179,47 

5.1 
повна планована собівартість виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії 
тис. грн 130292,27 

5.2 витрати на відшкодування втрат тис. грн 0,00 

5.3 
планований прибуток від виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії 
тис. грн 3887,20 

6 

Річні плановані доходи від виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії без 

транспортування мережами ліцензіата теплової енергії 

інших власників, усього, зокрема: 

тис. грн 134179,47 

6.1 
повна планована собівартість виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії 
тис. грн 130292,27 



Продовження додатка  4 
 

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

6.3 
планований прибуток від виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії 
тис. грн 3887,20 

7 
Планований корисний відпуск з мереж ліцензіата 

теплової енергії власним споживачам та теплової 

енергії інших власників, зокрема: 
Гкал 64730,19 

7.1 корисний відпуск теплової енергії власним споживачам Гкал 64730,19 
7.2 корисний відпуск теплової енергії інших власників Гкал 0,00 
8 Рівні рентабельності тарифів:   

8.1 на виробництво теплової енергії % 103 
8.2 на транспортування теплової енергії % 104 
8.3 на постачання теплової енергії % 102 
8.4 на теплову енергію % 103 

 
 
 
 
Директор КВП  
«Краматорська тепломережа» міськради                                        Григорій БЕЗКОРОВАЙНИЙ 
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Додаток  5 
до рішення виконкому міської ради  

     №  
 

Структура тарифів на теплову енергію  
для споживачів з системою автономного опалення 

 
(без податку на додану вартість) 

№ 

з/п 
Найменування 

показника 
Одиниці 

виміру 

на потреби споживачів 

будинок по 

вул. 

Металістів, 

60 

будинок по 

вул. 

Парникова, 4 

будинок по 

вул. 

Свободи, 4 

1 2 3 4 5 6 

1 

Тариф на виробництво 

теплової енергії, 

зокрема: 
 

грн/Гкал 1617,10 1479,88 3836,11 

1.1 

повна планована 

собівартість 

виробництва теплової 

енергії 

грн/Гкал 1579,71 1445,71 3747,66 

1.2 
витрати на 

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

1.3 планований прибуток грн/Гкал 37,40 34,17 88,45 

2 

Тариф на 

транспортування 

теплової енергії, 

зокрема: 
 

грн/Гкал 0,00 0,00 0,00 

2.1 

повна планована 

собівартість 

транспортування 

теплової енергії 

грн/Гкал 0,00 0,00 0,00 

2.2 
витрати на 

відшкодування втрат 
грн/Гкал 0,00 0,00 0,00 

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

3 

Тариф на постачання 
теплової енергії, 

зокрема: 
 

грн/Гкал 11,72 11,62 11,48 

3.1 
повна планована 

собівартість постачання 

теплової енергії 
грн/Гкал 11,33 11,22 11,22 

3.2 
витрати на 

відшкодування втрат 
грн/Гкал 0,00 0,00 0,00 

3.3 планований прибуток грн/Гкал 0,39 0,40 0,26 

4 
Тариф на теплову 

енергію, зокрема: грн/Гкал 1628,82 1491,51 3847,59 

4.1 
повна планована 

собівартість теплової 
грн/Гкал 1591,04 1456,94 3758,88 



енергії 

4.2 
витрати на 

відшкодування втрат 
грн/Гкал 0,00 0,00 0,00 

4.3 планований прибуток грн/Гкал 37,78 34,57 88,71 
 

Продовження додатка  5 
 

1 2 3 4 5 6 

5 

Річні плановані доходи 

від виробництва, 

транспортування, 

постачання теплової 

енергії, усього, 

зокрема: 

тис. грн 99,20 150,15 1011,80 

5.1 

повна планована 

собівартість 

виробництва, 

транспортування, 

постачання теплової 

енергії 

тис. грн 96,89 146,67 988,47 

5.2 
витрати на 

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

5.3 

планований прибуток 

від виробництва, 

транспортування, 

постачання теплової 

енергії 

тис. грн 2,30 3,48 23,33 

6 

Річні плановані доходи 

від виробництва, 

транспортування, 

постачання теплової 

енергії без 

транспортування 

мережами ліцензіата 

теплової енергії інших 

власників, усього, 

зокрема: 

тис. грн 96,89 150,15 1011,80 

6.1 

повна планована 

собівартість 

виробництва, 

транспортування, 

постачання теплової 

енергії 

тис. грн 96,89 146,67 988,47 

6.2 
витрати на 

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

6.3 

планований прибуток 

від виробництва, 

транспортування, 

постачання теплової 

енергії 

тис. грн 2,30 3,48 23,33 



7 

Планований корисний 

відпуск з мереж 
ліцензіата теплової 

енергії власним 

споживачам та теплової 

енергії інших 

власників, зокрема: 

Гкал 60,90 100,67 262,97 

 



Продовження додатка  5 
 

1 2 3 4 5 6 

7.1 
корисний відпуск 

теплової енергії 

власним споживачам 
Гкал 60,90 100,67 262,97 

7.2 
корисний відпуск 

теплової енергії інших 

власників 
Гкал 0,00 0,00 0,00 

8 
Рівні рентабельності 

тарифів: 
    

8.1 
на виробництво 

теплової енергії 
% 102 102 102 

8.2 
на транспортування 

теплової енергії 
% 0 0 0 

8.3 
на постачання теплової 

енергії 
% 103 104 102 

8.4 на теплову енергію % 102 102 102 
 
 
 
Директор КВП  
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Додаток  6 
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  
для бюджетних установ та організацій 

 
(без податку на додану вартість) 

№ з/п Показники 
Одиниці 

виміру 
на потреби 

споживачів 

1 2 3 4 
1 Виробнича собівартість, зокрема: тис. грн 27049,19 

1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: тис. грн 24049,48 
1.1.1 природний газ тис. грн 22082,84 

1.1.1.1 
послуга з транспортування природного газу для 

внутрішньої точки виходу з газотранспортої 

системи 
тис. грн 220,90 

1.1.1.2 послуга з розподілу природного газу  тис. грн 1363,35 
1.1.2 електрична енергія тис. грн 321,81 
1.1.3 покупна теплова енергія* тис. грн 0,00 

1.1.4 
холодна вода для технологічних потреб та 

водовідведення 
тис. грн 57,91 

1.1.5  інші прямі матеріальні витрати тис. грн 2,67 
1.2 прямі витрати на оплату праці тис. грн 849,82 
1.3 інші прямі витрати, зокрема: тис. грн 416,73 

1.3.1 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування 
тис. грн 182,74 

1.3.2 амортизація тис. грн 153,30 
1.3.3 інші прямі витрати тис. грн 80,69 
1.4 загальновиробничі витрати, зокрема: тис. грн 1733,17 

1.4.1 витрати на оплату праці тис. грн 1243,87 

1.4.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування 
тис. грн 266,28 

1.4.3 інші витрати  тис. грн 223,02 
2 Адміністративні витрати, зокрема: тис. грн 946,96 

2.1 витрати на оплату праці тис. грн 517,87 

2.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування 
тис. грн 96,85 

2.3 інші витрати тис. грн 332,23 
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 



Продовження додатка  6 
 

1 2 3 4 
4 Інші операційні витрати** тис. грн 0,00 
5 Фінансові витрати тис. грн 0,00 
6 Повна собівартість** тис. грн 27996,15 
7 Витрати на відшкодування втрат тис. грн 0,00 
8 Розрахунковий прибуток, усього**, зокрема: тис. грн 712,09 

8.1 податок на прибуток тис. грн 108,62 
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 43,54 
8.5 інше використання прибутку тис. грн 559,92 

9 
Вартість виробництва теплової енергії за 

відповідними тарифами 
тис. грн 28708,24 

10 Тарифи на виробництво теплової енергії, зокрема: грн/Гкал 2415,85 
10.1 паливна складова грн/Гкал 1991,63 
10.2 решта витрат, крім паливної складової грн/Гкал 424,22 
11 Реалізація теплової енергії власним споживачам Гкал 10404,12 
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 11883,27 

15 
Собівартість виробництва теплової енергії 

власними котельнями 
грн/Гкал 2355,93 

 
 
 
 
Директор КВП  
«Краматорська тепломережа» міськради                                        Григорій БЕЗКОРОВАЙНИЙ 
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Додаток  7 
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  
для релігійних організацій 

 
(без податку на додану вартість) 

№ з/п Показники 
Одиниці 

виміру 
на потреби 

споживачів 

1 2 3 4 
1 Виробнича собівартість, зокрема: тис. грн 737,73 

1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: тис. грн 655,92 
1.1.1 природний газ тис. грн 602,25 

1.1.1.1 
послуга з транспортування природного газу для 

внутрішньої точки виходу з газотранспортої системи 
тис. грн 6,02 

1.1.1.2 послуга з розподілу природного газу  тис. грн 37,18 
1.1.2 електрична енергія тис. грн 8,61 
1.1.3 покупна теплова енергія* тис. грн 0,00 

1.1.4 
холодна вода для технологічних потреб та 

водовідведення 
тис. грн 1,58 

1.1.5  інші прямі матеріальні витрати тис. грн 0,27 
1.2 прямі витрати на оплату праці тис. грн 23,18 
1.3 інші прямі витрати, зокрема: тис. грн 11,37 

1.3.1 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування 
тис. грн 4,98 

1.3.2 амортизація тис. грн 4,18 
1.3.3 інші прямі витрати тис. грн 2,20 
1.4 загальновиробничі витрати, зокрема: тис. грн 47,27 

1.4.1 витрати на оплату праці тис. грн 33,92 

1.4.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування 
тис. грн 7,26 

1.4.3 інші витрати  тис. грн 6,08 
2 Адміністративні витрати, зокрема: тис. грн 25,83 

2.1 витрати на оплату праці тис. грн 14,12 

2.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування 
тис. грн 2,64 

2.3 інші витрати тис. грн 9,06 
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 
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1 2 3 4 
4 Інші операційні витрати** тис. грн 0,00 
5 Фінансові витрати тис. грн 0,00 
6 Повна собівартість** тис. грн 763,56 
7 Витрати на відшкодування втрат тис. грн 0,00 
8 Розрахунковий прибуток, усього**, зокрема: тис. грн 19,42 

8.1 податок на прибуток тис. грн 2,96 
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 1,19 
8.5 інше використання прибутку тис. грн 15,27 

9 
Вартість виробництва теплової енергії за 

відповідними тарифами 
тис. грн 782,98 

10 Тарифи на виробництво теплової енергії, зокрема: грн/Гкал 2415,85 
10.1 паливна складова грн/Гкал 1991,55 
10.2 решта витрат, крім паливної складової грн/Гкал 424,30 
11 Реалізація теплової енергії власним споживачам Гкал 283,76 
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 324,10 

15 
Собівартість виробництва теплової енергії власними 

котельнями 
грн/Гкал 2355,93 

 
 
 
 
Директор КВП  
«Краматорська тепломережа» міськради                                        Григорій БЕЗКОРОВАЙНИЙ 
 
 
 
 
 
Заступник міського голови                                                                            Андрій БЕЗСОННИЙ 



Додаток  8 
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  
для інших споживачів 

 
(без податку на додану вартість) 

№ з/п Показники 
Одиниці 

виміру 
на потреби 

споживачів 

1 2 3 4 
1 Виробнича собівартість, зокрема: тис. грн 4801,75 

1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: тис. грн 4529,85 
1.1.1 природний газ тис. грн 4351,32 

1.1.1.1 
послуга з транспортування природного газу для 

внутрішньої точки виходу з газотранспортої системи 
тис. грн 20,02 

1.1.1.2 послуга з розподілу природного газу  тис. грн 123,58 
1.1.2 електрична енергія тис. грн 29,44 
1.1.3 покупна теплова енергія* тис. грн 0,00 

1.1.4 
холодна вода для технологічних потреб та 

водовідведення 
тис. грн 5,25 

1.1.5  інші прямі матеріальні витрати тис. грн 0,24 
1.2 прямі витрати на оплату праці тис. грн 77,03 
1.3 інші прямі витрати, зокрема: тис. грн 37,77 

1.3.1 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування 
тис. грн 16,56 

1.3.2 амортизація тис. грн 13,90 
1.3.3 інші прямі витрати тис. грн 7,31 
1.4 загальновиробничі витрати, зокрема: тис. грн 157,10 

1.4.1 витрати на оплату праці тис. грн 112,75 

1.4.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування 
тис. грн 24,14 

1.4.3 інші витрати  тис. грн 20,21 
2 Адміністративні витрати, зокрема: тис. грн 85,83 

2.1 витрати на оплату праці тис. грн 46,94 

2.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування 
тис. грн 8,78 

2.3 інші витрати тис. грн 30,11 
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 



Продовження додатка  8 
 

1 2 3 4 
4 Інші операційні витрати** тис. грн 0,00 
5 Фінансові витрати тис. грн 0,00 
6 Повна собівартість** тис. грн 4887,59 
7 Витрати на відшкодування втрат тис. грн 0,00 
8 Розрахунковий прибуток, усього**, зокрема: тис. грн 120,00 

8.1 податок на прибуток тис. грн 18,31 
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 3,95 
8.5 інше використання прибутку тис. грн 97,75 

9 
Вартість виробництва теплової енергії за 

відповідними тарифами 
тис. грн 5007,60 

10 Тарифи на виробництво теплової енергії, зокрема: грн/Гкал 4649,07 
10.1 паливна складова грн/Гкал 4173,09 
10.2 решта витрат, крім паливної складової грн/Гкал 475,96 
11 Реалізація теплової енергії власним споживачам Гкал 943,05 
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 1077,12 

15 
Собівартість виробництва теплової енергії власними 

котельнями 
грн/Гкал 4537,64 

 
 
 
 
Директор КВП  
«Краматорська тепломережа» міськради                                        Григорій БЕЗКОРОВАЙНИЙ 
 
 
 
 
 
 
Заступник міського голови                                                                            Андрій БЕЗСОННИЙ 



Додаток  9 
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  
для населення 

 
(без податку на додану вартість) 

№ з/п Показники 
Одиниці 

виміру 
на потреби 

споживачів 

1 2 3 4 
1 Виробнича собівартість, зокрема: тис. грн 99982,15 

1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: тис. грн 81327,86 
1.1.1 природний газ тис. грн 69275,54 

1.1.1.1 
послуга з транспортування природного газу для 

внутрішньої точки виходу з газотранспортої системи 
тис. грн 1372,78 

1.1.1.2 послуга з розподілу природного газу  тис. грн 8482,20 
1.1.2 електрична енергія тис. грн 1820,48 
1.1.3 покупна теплова енергія* тис. грн 0,00 

1.1.4 
холодна вода для технологічних потреб та 

водовідведення 
тис. грн 360,28 

1.1.5  інші прямі матеріальні витрати тис. грн 16,59 
1.2 прямі витрати на оплату праці тис. грн 5287,21 
1.3 інші прямі витрати, зокрема: тис. грн 2592,74 

1.3.1 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування 
тис. грн 1136,95 

1.3.2 амортизація тис. грн 953,79 
1.3.3 інші прямі витрати тис. грн 502,00 
1.4 загальновиробничі витрати, зокрема: тис. грн 10774,33 

1.4.1 витрати на оплату праці тис. грн 7738,87 

1.4.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування 
тис. грн 1656,66 

1.4.3 інші витрати  тис. грн 1378,80 
2 Адміністративні витрати, зокрема: тис. грн 5887,66 

2.1 витрати на оплату праці тис. грн 3222,00 

2.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування 
тис. грн 602,55 

2.3 інші витрати тис. грн 2063,12 
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 
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1 2 3 4 
4 Інші операційні витрати** тис. грн 0,00 
5 Фінансові витрати тис. грн 0,00 
6 Повна собівартість** тис. грн 105869,82 
7 Витрати на відшкодування втрат тис. грн 0,00 
8 Розрахунковий прибуток, усього**, зокрема: тис. грн 2818,20 

8.1 податок на прибуток тис. грн 429,90 
8.2 дивіденди тис. грн  
8.3 резервний фонд (капітал) тис. грн  
8.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) тис. грн 270,90 
8.5 інше використання прибутку тис. грн 2117,40 

9 
Вартість виробництва теплової енергії за 

відповідними тарифами 
тис. грн 108688,02 

10 Тарифи на виробництво теплової енергії, зокрема: грн/Гкал 1470,09 
10.1 паливна складова грн/Гкал 1070,30 
10.2 решта витрат, крім паливної складової грн/Гкал 399,79 
11 Реалізація теплової енергії власним споживачам Гкал 64730,19 
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 73932,84 

15 
Собівартість виробництва теплової енергії власними 

котельнями 
грн/Гкал 1431,97 

 
 
 
 
Директор КВП  
«Краматорська тепломережа» міськради                                        Григорій БЕЗКОРОВАЙНИЙ 
 
 
 
 
 
 
Заступник міського голови                                                                            Андрій БЕЗСОННИЙ 



 

Додаток  10 
до рішення  виконкому  міської ради                                      
                                          №  

 
Структура тарифів на виробництво теплової енергії 
 для споживачів з системою автономного опалення 

 
(без податку на додану вартість) 

№ з/п Показники 
Одиниці 

виміру 

на потреби споживачів 
будинок по 

вул. 

Металістів, 60 

будинок по 

вул. 

Парникова, 4 

будинок по 

вул. 

Свободи, 4 
1 2 3 4 5 6 

1 
Виробнича 

собівартість, зокрема: 
тис. грн 92,04 139,53 945,05 

1.1 
прямі матеріальні 

витрати, зокрема: 
тис. грн 72,63 108,53 384,52 

1.1.1 природний газ тис. грн 55,35 93,52 0,00 

1.1.1.1 

послуга з 

транспортування 

природного газу для 

внутрішньої точки 

виходу з 

газотранспортої 

системи 

тис. грн 1,20 2,01 0,00 

1.1.1.2 
послуга з розподілу 

природного газу  
тис. грн 11,85 10,05 0,00 

1.1.2 вугілля тис. грн   365,58 
1.1.3 електрична енергія тис. грн 2,18 2,64 17,52 

1.1.4 
покупна теплова 

енергія* 
тис. грн  0,00 0 

1.1.5 
холодна вода для 

технологічних потреб 

та водовідведення 
тис. грн 0,32 0,31 1,42 

1.1.6 
 інші прямі 

матеріальні витрати 
тис. грн 1,73 0,00 0 

1.2 
прямі витрати на 

оплату праці 
тис. грн 0,00 0,00 234,41 

1.3 
інші прямі витрати, 

зокрема: 
тис. грн 6,02 15,09 97,86 

1.3.1 

единий внесок на 

загальнообов"язкове 

державне соціальне 

страхування 

тис. грн 0,00 0,00 51,57 

1.3.2 
амортизація 
 

тис. грн 6,02 13,13 40,18 

1.3.3 інші прямі витрати тис. грн  1,96 6,11 

1.4 
загальновиробничі 

витрати, зокрема: 
 

тис. грн 13,39 15,91 228,26 

1.4.1 
витрати на оплату 

праці 
тис. грн 6,88 10,82 62,42 
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1 2 3 4 5 6 

1.4.2 

единий внесок на 

загальнообов"язкове 

державне соціальне 

страхування 

тис. грн 1,47 2,32 13,36 

1.4.3 інші витрати  тис. грн 5,04 2,78 152,48 

2 
Адміністративні 

витрати, зокрема: 
тис. грн 4,16 6,01 40,47 

2.1 витрати на оплату праці тис. грн 2,99 4,53 30,54 

2.2 

единий внесок на 

загальнообов"язкове 

державне соціальне 

страхування 

тис. грн 0,75 0,85 5,71 

2.3 інші витрати тис. грн 0,43 0,62 4,21 

3 
Витрати на збут, 

зокрема: 
тис. грн 0,00 0,00 0 

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

3.2 

единий внесок на 

загальнообов"язкове 

державне соціальне 

страхування 

тис. грн 0,00 0,00 0 

3.3 інші витрати  0,00 0,00 0 

4 
Інші операційні 

витрати** 
тис. грн 0  0 

5 Фінансові витрати тис. грн 0  0 
6 Повна собівартість** тис. грн 96,20 145,54 985,52 

7 
Витрати на 

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

8 
Розрахунковий 

прибуток, усього**, 

зокрема: 
тис. грн 2,28 3,44 23,26 

8.1 податок на прибуток тис. грн 0,35 0,53 3,55 
8.2 дивіденди тис. грн 0,00 0,00 0,00 

8.3 
резервний фонд 

(капітал) 
тис. грн 0,00 0,00 0,00 

8.4 
на розвиток 

виробництва (виробничі 

інвестиції) 
тис. грн 0,00 0,00 0,00 

8.5 
інше використання 

прибутку 
тис. грн 1,93 2,91 19,71 

9 
Вартість виробництва 

теплової енергії за 

відповідними тарифами 
тис. грн 98,48 148,98 1008,78 

10 
Тарифи на 

виробництво теплової 

енергії, зокрема: 
грн/Гкал 1617,10 1479,88 3836,11 

10.1 паливна складова грн/Гкал 908,87 1048,77 1390,20 

10.2 
решта витрат, крім 

паливної складової 
грн/Гкал 708,23 431,11 2445,91 
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1 2 3 4 5 6 

11 
Реалізація теплової 

енергії власним 

споживачам 
Гкал 60,90 100,67 262,97 

12 
Обсяг покупної теплової 

енергії 
Гкал 0,00 0,00 0,00 

13 
Ціна покупної теплової 

енергії 
грн/Гкал 0,00 0,00 0,00 

14 
Відпуск теплової енергії 

з колекторів власних 

котелень 
Гкал 60,90 100,67 262,97 

15 

Собівартість 

виробництва теплової 

енергії власними 

котельнями 

грн/Гкал 1579,71 1445,71 3747,66 

 
 
 
 
Директор КВП  
«Краматорська тепломережа» міськради                                        Григорій БЕЗКОРОВАЙНИЙ 
 
 
 
 
 
Заступник міського голови                                                                            Андрій БЕЗСОННИЙ 
 
 
 
 
 
 



Додаток  11 
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 для бюджетних 

установ та організацій; релігійних організацій; інших споживачів 
 

(без податку на додану вартість) 

№ з/п Показники 
Одиниці 

виміру 
на потреби 

споживачів 
1 2 3 4 
1 Виробнича собівартість, зокрема: тис. грн 24649,79 

1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: тис. грн 5635,32 
1.1.1 електрична енергія тис. грн 5333,68 

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 301,64 

1.1.4  інші прямі матеріальні витрати тис. грн 0,00 
1.2 прямі витрати на оплату праці тис. грн 2099,24 
1.3 інші прямі витрати, зокрема: тис. грн 15892,80 

1.3.1 
витрати на покриття втрат теплової енергії в 

теплових мережах 
тис. грн 14677,83 

1.3.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування 
тис. грн 461,84 

1.3.3 амортизація тис. грн 286,64 
1.3.4 інші прямі витрати тис. грн 466,49 
1.4 загальновиробничі витрати, зокрема: тис. грн 1022,43 

1.4.1 витрати на оплату праці тис. грн 733,78 

1.4.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування 
тис. грн 157,08 

1.4.3 інші витрати тис. грн 131,56 
2 Адміністративні витрати, зокрема: тис. грн 558,25 

2.1 витрати на оплату праці тис. грн 305,50 

2.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування 
тис. грн 57,13 

2.3 інші витрати тис. грн 195,99 
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 25208,04 
7 Витрати на відшкодування втрат тис. грн 0,00 
8 Розрахунковий прибуток*, усього, зокрема: тис. грн 1087,54 

8.1 податок на прибуток тис. грн 165,90 
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1 2 3 4 
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 417,49 
8.5 інше використання прибутку тис. грн 504,16 

9 
Вартість транспортування теплової енергії за 

відповідними тарифами 
тис. грн 26295,58 

10 Тариф на транспортування теплової енергії грн/Гкал 406,23 
 
 
 
 
Директор КВП  
«Краматорська тепломережа» міськради                                        Григорій БЕЗКОРОВАЙНИЙ 
 
 
 
 
 
 
Заступник міського голови                                                                            Андрій БЕЗСОННИЙ 



Додаток  12 
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  
для населення 

 
(без податку на додану вартість) 

№ з/п Показники 
Одиниці 

виміру 
на потреби 

споживачів 
1 2 3 4 
1 Виробнича собівартість, зокрема: тис. грн 23003,39 

1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: тис. грн 5138,84 
1.1.1 електрична енергія тис. грн 4837,20 

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 301,64 

1.1.4  інші прямі матеріальні витрати тис. грн 0,00 
1.2 прямі витрати на оплату праці тис. грн 2099,24 
1.3 інші прямі витрати, зокрема: тис. грн 14743,71 

1.3.1 
витрати на покриття втрат теплової енергії в 

теплових мережах 
тис. грн 13528,74 

1.3.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування 
тис. грн 461,84 

1.3.3 амортизація тис. грн 286,64 
1.3.4 інші прямі витрати тис. грн 466,49 
1.4 загальновиробничі витрати, зокрема: тис. грн 1021,60 

1.4.1 витрати на оплату праці тис. грн 733,78 

1.4.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування 
тис. грн 157,08 

1.4.3 інші витрати тис. грн 130,74 
2 Адміністративні витрати, зокрема: тис. грн 558,25 

2.1 витрати на оплату праці тис. грн 305,50 

2.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування 
тис. грн 57,13 

2.3 інші витрати тис. грн 195,62 
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 23561,64 
7 Витрати на відшкодування втрат тис. грн 0,00 
8 Розрахунковий прибуток*, усього, зокрема: тис. грн 1048,69 

8.1 податок на прибуток тис. грн 159,97 
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1 2 3 4 
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 417,49 
8.5 інше використання прибутку тис. грн 471,23 

9 
Вартість транспортування теплової енергії за 

відповідними тарифами 
тис. грн 24610,33 

10 Тариф на транспортування теплової енергії грн/Гкал 380,20 

11 
Обсяг надходження теплової енергії до мережі 

ліцензіата, зокрема: 
Гкал 73932,84 

11.1 власної теплової енергії Гкал 73932,84 

11.2 
теплової енергії інших власників для 

транспортування мережами ліцензіата 
Гкал 0,00 

12 
Втрати теплової енергії в мережах ліцензіата, 

усього, зокрема: 
Гкал 9202,65 

12.1 власної теплової енергії Гкал 9202,65 

12.2 
теплової енергії інших власників для 

транспортування мережами ліцензіата 
Гкал 0,00 

13 
Корисний відпуск теплової енергії з мереж 

ліцензіата, усього, зокрема: 
Гкал 64730,19 

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 64730,19 

13.3.1 населення Гкал 53099,26 
13.3.2 релігійних організацій Гкал 283,76 
13.3.3 бюджетних установ та організацій Гкал 10404,12 
13.3.4 інших споживачів Гкал 943,05 

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 

 
 
 
 
Директор КВП  
«Краматорська тепломережа» міськради                                        Григорій БЕЗКОРОВАЙНИЙ 
 
 
 
 
 
 
Заступник міського голови                                                                            Андрій БЕЗСОННИЙ 



Додаток  13 
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 для бюджетних 

установ та організацій; релігійних організацій; інших споживачів та населення 
 

(без податку на додану вартість) 
№ 

з/п 
Показники 

Одиниці 

виміру 
на потреби 

споживачів 
1 2 3 4 
1 Виробнича собівартість, зокрема: тис. грн 815,44 

1.1 прямі матеріальні витрати тис. грн 0,00 
1.2 прямі витрати на оплату праці тис. грн 588,26 
1.3 інші прямі витрати, зокрема: тис. грн 143,96 

1.3.1 единий внесок на загальнообов"язкове державне соціальне страхування тис. грн 112,36 
1.3.2 амортизація тис. грн 5,88 
1.3.3 інші прямі витрати тис. грн 25,72 
1.4 загальновиробничі витрати, зокрема: тис. грн 83,22 

1.4.1 витрати на оплату праці тис. грн 59,73 
1.4.2 единий внесок на загальнообов"язкове державне соціальне страхування тис. грн 12,79 
1.4.3 інші витрати тис. грн 10,71 

2 Адміністративні витрати, зокрема: тис. грн 45,47 
2.1 витрати на оплату праці тис. грн 24,87 
2.2 единий внесок на загальнообов"язкове державне соціальне страхування тис. грн 4,65 
2.3 інші витрати тис. грн 15,95 
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 860,81 
7 Витрати на відшкодування втрат тис. грн 0,00 
8 Розрахунковий прибуток, усього, зокрема: тис. грн 20,32 

8.1 податок на прибуток тис. грн 3,10 
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 17,22 
9 Вартість постачання теплової енергії за відповідними тарифами тис. грн 881,13 
10 Тариф на постачання теплової енергії грн/Гкал 13,61 

 
Директор КВП  
«Краматорська тепломережа» міськради                                        Григорій БЕЗКОРОВАЙНИЙ 
 
 
 
Заступник міського голови                                                                            Андрій БЕЗСОННИЙ 



Додаток  14 
до рішення  виконкому  міської ради                                      
                                          №  

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

 
(без податку на додану вартість) 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниці 

виміру 

на потреби споживачів 
будинок по 

вул. 

Металістів, 

60 

будинок по 

вул. 

Парникова, 

4 

будинок по 

вул. Свободи, 4 

1 2 3 4 5 6 

1 
Виробнича 

собівартість, 
 зокрема: 

тис. грн 0,69 1,13 2,95 

1.1 
прямі матеріальні 

витрати 
тис. грн 0 1,13 0 

1.2 
прямі витрати на 

оплату праці 
тис. грн 0,55 0,91 2,39 

1.3 
інші прямі витрати, 

зокрема: 
тис. грн 0,14 0,22 0,56 

1.3.1 

единий внесок на 

загальнообов"язкове 

державне соціальне 

страхування 

тис. грн 0,11 0,17 0,45 

1.3.2 амортизація тис. грн 0,01 0,01 0,02 
1.3.3 інші прямі витрати тис. грн 0,02 0,04 0,09 

1.4 
загальновиробничі 

витрати, зокрема: 
тис. грн 0,00 0,00 0,00 

1.4.1 
витрати на оплату 

праці 
тис. грн 0,00 0,00 0,00 

1.4.2 

единий внесок на 

загальнообов"язкове 

державне соціальне 

страхування 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 

1.4.3 інші витрати тис. грн 0,00 0,00 0,00 

2 
Адміністративні 

витрати, зокрема: 
тис. грн 0,00 0,00 0,00 

2.1 
витрати на оплату 

праці 
тис. грн 0,00 0,00 0,00 

2.2 

единий внесок на 

загальнообов"язкове 

державне соціальне 

страхування 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 

2.3 інші витрати тис. грн 0,00 0,00 0,00 

3 
Витрати на збут, 

зокрема: 
тис. грн 0,00 0,00 0,00 

3.1 
витрати на оплату 

праці 
тис. грн 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 

3.2 

единий внесок на 

загальнообов"язкове 

державне соціальне 

страхування 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 

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

4 
Інші операційні 

витрати* 
тис. грн 0,00 0,00 0,00 

5 Фінансові витрати тис. грн 0,00 0,00 0,00 
6 Повна собівартість* тис. грн 0,69 1,13 2,95 

7 
Витрати на 

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

8 
Розрахунковий 

прибуток, усього, 

зокрема: 
тис. грн 0,02 0,04 0,07 

8.1 податок на прибуток тис. грн 0,00 0,01 0,01 
8.2 дивіденди тис. грн 0,00 0,00 0,00 

8.3 
резервний фонд 

(капітал) 
тис. грн 0,00 0,00 0,00 

8.4 
на розвиток 

виробництва 

(виробничі інвестиції) 
тис. грн 0,00 0,00 0,00 

8.5 
інше використання 

прибутку 
тис. грн 0,02 0,03 0,06 

9 

Вартість постачання 

теплової енергії за 

відповідними 

тарифами 

тис. грн 0,71 1,17 3,02 

10 Тариф на постачання 

теплової енергії 
грн/Гкал 11,72 11,62 11,48 

11 

Обсяг реалізованої 

теплової енергії 

власним споживачам, 

зокрема на потреби: 

Гкал 60,90 100,67 262,97 

11.1 населення Гкал 60,90 100,67 262,97 
11.2 релігійних організацій Гкал 0,00 0,00 0,00 

11.3 
бюджетних установ та 
організацій 

Гкал 0,00 0,00 0,00 

11.4 інших споживачів Гкал 0,00 0,00 0,00 
 
 
 
Директор КВП  
«Краматорська тепломережа» міськради                                        Григорій БЕЗКОРОВАЙНИЙ 
 
 
 
 
 



Заступник міського голови                                                                            Андрій БЕЗСОННИЙ 
 
 



 Додаток  15 
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 для бюджетних установ та організацій 
 

   (без податку на додану вартість) 

№ з/п Показники 
Одиниці 

виміру 
на потреби 

споживачів 
1 2 3 4 
1 Виробнича собівартість, зокрема: тис. грн 31142,22 

1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: тис. грн 24955,24 
1.1.1 природний газ тис. грн 22082,84 

1.1.1.1 
послуга з транспортування природного газу для 

внутрішньої точки виходу з газотранспортої системи 
тис. грн 220,90 

1.1.1.2 послуга з розподілу природного газу  тис. грн 1363,35 
1.1.2 вугілля тис. грн 0,00 
1.1.3 електрична енергія тис. грн 1179,10 
1.1.4 покупна теплова енергія* тис. грн 0,00 

1.1.5 
холодна вода для технологічних потреб та 

водовідведення 
тис. грн 106,39 

1.1.6  інші прямі матеріальні витрати тис. грн 2,67 
1.2 прямі витрати на оплату праці тис. грн 1281,78 
1.3 інші прямі витрати, зокрема: тис. грн 2994,33 

1.3.1 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування 
тис. грн 275,03 

1.3.2 амортизація тис. грн 200,32 
1.3.3 інші прямі витрати тис. грн 159,80 

1.3.4 
витрати на покриття втрат теплової енергії в 

теплових мережах 
тис. грн 2359,18 

1.4 загальновиробничі витрати, зокрема: тис. грн 1910,87 
1.4.1 витрати на оплату праці тис. грн 1371,42 

1.4.2 
єдиний внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування 
тис. грн 293,58 

1.4.3 інші витрати  тис. грн 245,87 
2 Адміністративні витрати, зокрема: тис. грн 1044,05 

2.1 витрати на оплату праці тис. грн 570,98 

2.2 
єдиний внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування 
тис. грн 106,78 

2.3 інші витрати тис. грн 366,29 
3 Витрати на збут, зокрема: тис. грн 0,00 

3.1 витрати на оплату праці тис. грн 0,00 

3.2 
єдиний 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 32186,27 
7 Витрати на відшкодування втрат тис. грн 0,00 
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1 2 3 4 
8 Розрахунковий прибуток, усього**, зокрема: тис. грн 890,16 

8.1 податок на прибуток тис. грн 135,79 
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 110,65 
8.5 інше використання прибутку тис. грн 643,72 

9 
Вартість послуги з постачання теплової енергії за 

відповідними тарифами 
тис. грн 33076,43 

10 Тарифи на послугу з постачання теплової енергії грн/Гкал 2835,69 
11 Реалізація теплової енергії власним споживачам Гкал 10404,12 

 
 
 
 
Директор КВП  
«Краматорська тепломережа» міськради                                        Григорій БЕЗКОРОВАЙНИЙ 
 
 
 
 
 
Заступник міського голови                                                                            Андрій БЕЗСОННИЙ 
 
 
 
 
 
 



Додаток  16 
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 для релігійних організацій 
 

   (без податку на додану вартість) 

№ з/п Показники 
Одиниці 

виміру 
на потреби 

споживачів 
1 2 3 4 
1 Виробнича собівартість, зокрема: тис. грн 849,36 

1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: тис. грн 680,62 
1.1.1 природний газ тис. грн 602,25 

1.1.1.1 
послуга з транспортування природного газу для 

внутрішньої точки виходу з газотранспортої системи 
тис. грн 6,02 

1.1.1.2 послуга з розподілу природного газу  тис. грн 37,18 
1.1.2 вугілля тис. грн 0,00 
1.1.3 електрична енергія тис. грн 31,99 
1.1.4 покупна теплова енергія* тис. грн 0,00 

1.1.5 
холодна вода для технологічних потреб та 

водовідведення 
тис. грн 2,90 

1.1.6  інші прямі матеріальні витрати тис. грн 0,27 
1.2 прямі витрати на оплату праці тис. грн 34,96 
1.3 інші прямі витрати, зокрема: тис. грн 81,67 

1.3.1 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування 
тис. грн 7,50 

1.3.2 амортизація тис. грн 5,46 
1.3.3 інші прямі витрати тис. грн 4,36 

1.3.4 
витрати на покриття втрат теплової енергії в 

теплових мережах 
тис. грн 64,34 

1.4 загальновиробничі витрати, зокрема: тис. грн 52,12 
1.4.1 витрати на оплату праці тис. грн 37,40 

1.4.2 
єдиний внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування 
тис. грн 8,01 

1.4.3 інші витрати  тис. грн 6,71 
2 Адміністративні витрати, зокрема: тис. грн 28,47 

2.1 витрати на оплату праці тис. грн 15,57 

2.2 
єдиний внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування 
тис. грн 2,91 

2.3 інші витрати тис. грн 9,99 
3 Витрати на збут, зокрема: тис. грн 0,00 

3.1 витрати на оплату праці тис. грн 0,00 

3.2 
єдиний 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 877,83 
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1 2 3 4 
7 Витрати на відшкодування втрат тис. грн 0,00 
8 Розрахунковий прибуток, усього**, зокрема: тис. грн 24,28 

8.1 податок на прибуток тис. грн 3,70 
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 3,02 
8.5 інше використання прибутку тис. грн 17,56 

9 
Вартість послуги з постачання теплової енергії за 

відповідними тарифами 
тис. грн 902,11 

10 Тарифи на послугу з постачання теплової енергії грн/Гкал 2835,69 
11 Реалізація теплової енергії власним споживачам Гкал 283,76 

 
 
 
 
Директор КВП  
«Краматорська тепломережа» міськради                                        Григорій БЕЗКОРОВАЙНИЙ 
 
 
 
 
 
 
Заступник міського голови                                                                            Андрій БЕЗСОННИЙ 



Додаток  17 
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 для інших споживачів 
 

   (без податку на додану вартість) 

№ з/п Показники 
Одиниці 

виміру 
на потреби 

споживачів 
1 2 3 4 
1 Виробнича собівартість, зокрема: тис. грн 5172,75 

1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: тис. грн 4611,95 
1.1.1 природний газ тис. грн 4351,32 

1.1.1.1 
послуга з транспортування природного газу для 

внутрішньої точки виходу з газотранспортої системи 
тис. грн 20,02 

1.1.1.2 послуга з розподілу природного газу  тис. грн 123,58 
1.1.2 вугілля тис. грн 0,00 
1.1.3 електрична енергія тис. грн 107,15 
1.1.4 покупна теплова енергія* тис. грн 0,00 

1.1.5 
холодна вода для технологічних потреб та 

водовідведення 
тис. грн 9,64 

1.1.6  інші прямі матеріальні витрати тис. грн 0,24 
1.2 прямі витрати на оплату праці тис. грн 116,18 
1.3 інші прямі витрати, зокрема: тис. грн 271,41 

1.3.1 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування 
тис. грн 24,93 

1.3.2 амортизація тис. грн 18,16 
1.3.3 інші прямі витрати тис. грн 14,48 

1.3.4 
витрати на покриття втрат теплової енергії в 

теплових мережах 
тис. грн 213,84 

1.4 загальновиробничі витрати, зокрема: тис. грн 173,20 
1.4.1 витрати на оплату праці тис. грн 124,31 

1.4.2 
єдиний внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування 
тис. грн 26,61 

1.4.3 інші витрати  тис. грн 22,29 
2 Адміністративні витрати, зокрема: тис. грн 94,63 

2.1 витрати на оплату праці тис. грн 51,75 

2.2 
єдиний внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування 
тис. грн 9,68 

2.3 інші витрати тис. грн 33,20 
3 Витрати на збут, зокрема: тис. грн 0,00 

3.1 витрати на оплату праці тис. грн 0,00 

3.2 
єдиний 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 5267,39 
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1 2 3 4 
7 Витрати на відшкодування втрат тис. грн 0,00 
8 Розрахунковий прибуток, усього**, зокрема: тис. грн 136,14 

8.1 податок на прибуток тис. грн 20,77 
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 10,03 
8.5 інше використання прибутку тис. грн 105,35 

9 
Вартість послуги з постачання теплової енергії за 

відповідними тарифами 
тис. грн 5403,53 

10 Тарифи на послугу з постачання теплової енергії грн/Гкал 5068,91 
11 Реалізація теплової енергії власним споживачам Гкал 943,05 

 
 
 
 
Директор КВП  
«Краматорська тепломережа» міськради                                        Григорій БЕЗКОРОВАЙНИЙ 
 
 
 
 
 
 
Заступник міського голови                                                                            Андрій БЕЗСОННИЙ 



Додаток  18 
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 для населення 
 

   (без податку на додану вартість) 

№ з/п Показники 
Одиниці 

виміру 
на потреби 

споживачів 
1 2 3 4 
1 Виробнича собівартість, зокрема: тис. грн 123800,91 

1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: тис. грн 86466,70 
1.1.1 природний газ тис. грн 69275,54 

1.1.1.1 
послуга з транспортування природного газу для 

внутрішньої точки виходу з газотранспортої системи 
тис. грн 1372,78 

1.1.1.2 послуга з розподілу природного газу  тис. грн 8482,20 
1.1.2 вугілля тис. грн 0,00 
1.1.3 електрична енергія тис. грн 6657,68 
1.1.4 покупна теплова енергія* тис. грн 0,00 

1.1.5 
холодна вода для технологічних потреб та 

водовідведення 
тис. грн 661,92 

1.1.6  інші прямі матеріальні витрати тис. грн 16,59 
1.2 прямі витрати на оплату праці тис. грн 7974,71 
1.3 інші прямі витрати, зокрема: тис. грн 17480,41 

1.3.1 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування 
тис. грн 1711,15 

1.3.2 амортизація тис. грн 1246,31 
1.3.3 інші прямі витрати тис. грн 994,21 

1.3.4 
витрати на покриття втрат теплової енергії в 

теплових мережах 
тис. грн 13528,74 

1.4 загальновиробничі витрати, зокрема: тис. грн 11879,08 
1.4.1 витрати на оплату праці тис. грн 8532,38 

1.4.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування 
тис. грн 1826,53 

1.4.3 інші витрати  тис. грн 1520,18 
2 Адміністративні витрати, зокрема: тис. грн 6491,35 

2.1 витрати на оплату праці тис. грн 3552,37 

2.2 
единий внесок на загальнообов"язкове державне 
соціальне страхування 

тис. грн 664,33 

2.3 інші витрати тис. грн 2274,66 
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 

3.3 інші витрати  0 
4 Інші операційні витрати** тис. грн 0 
5 Фінансові витрати тис. грн 0 
6 Повна собівартість** тис. грн 130292,27 
7 Витрати на відшкодування втрат тис. грн 0,00 
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1 2 3 4 
8 Розрахунковий прибуток, усього**, зокрема: тис. грн 3887,21 

8.1 податок на прибуток тис. грн 592,97 
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 688,39 
8.5 інше використання прибутку тис. грн 2605,85 

9 
Вартість послуги з постачання теплової енергії за 

відповідними тарифами 
тис. грн 134179,48 

10 Тарифи на послугу з постачання теплової енергії грн/Гкал 1863,90 
11 Реалізація теплової енергії власним споживачам Гкал 64730,19 

 
 
 
 
Директор КВП  
«Краматорська тепломережа» міськради                                        Григорій БЕЗКОРОВАЙНИЙ 
 
 
 
 
 
Заступник міського голови                                                                            Андрій БЕЗСОННИЙ 
 
 
 
 
 
 



Додаток  19 
до рішення  виконкому  міської ради                                      
                                          №  

Структура тарифів на послугу  
з постачання теплової енергіїдля споживачів з системою автономного опалення 

    (без податку на додану вартість) 

№ з/п Показники 
Одиниці 

виміру 

будинок 

по 

Металіс

тів, 60 

 
будинок по. 

Парникова,4 
 

будинок по 

вул. 

Свободи,4 

1 2 3 4 5 6 

1 
Виробнича собівартість, 

зокрема: 
тис. грн 92,73 140,66 948,00 

1.1 
прямі матеріальні витрати, 

зокрема: 
тис. грн 72,63 109,66 384,52 

1.1.1 природний газ тис. грн 55,35 93,52 0,00 

1.1.1.1 

послуга з транспортування 

природного газу для 

внутрішньої точки виходу з 

газотранспортої системи 

тис. грн 1,20 2,01 0,00 

1.1.1.2 
послуга з розподілу 

природного газу  
тис. грн 11,85 10,05 0,00 

1.1.2 вугілля тис. грн 0,00 0,00 365,58 
1.1.3 електрична енергія тис. грн 2,18 2,64 17,52 
1.1.4 покупна теплова енергія* тис. грн 0,00 0,00 0,00 

1.1.5 
холодна вода для 

технологічних потреб та 

водовідведення 
тис. грн 0,32 0,31 1,42 

1.1.6 
 інші прямі матеріальні 

витрати 
тис. грн 1,73 0,00 0,00 

1.2 
прямі витрати на оплату 

праці 
тис. грн 0,55 0,91 236,80 

1.3 
інші прямі витрати, 

зокрема: 
тис. грн 6,16 15,31 98,42 

1.3.1 

единий внесок на 

загальнообов"язкове 

державне соціальне 

страхування 

тис. грн 0,11 0,17 52,02 

1.3.2 амортизація тис. грн 6,03 13,14 40,20 
1.3.3 інші прямі витрати тис. грн 0,02 2,00 6,20 

1.3.4 
витрати на покриття втрат 

теплової енергії в теплових 

мережах 
тис. грн 0,00 0,00 0,00 

1.4 
загальновиробничі витрати, 

зокрема: 
тис. грн 13,39 15,91 228,26 

1.4.1 витрати на оплату праці тис. грн 6,88 10,82 62,42 

1.4.2 

единий внесок на 

загальнообов"язкове 

державне соціальне 

страхування 

тис. грн 1,47 2,32 13,36 

 



Продовження додатка 19 
 

1 2 3 4 5 6 
1.4.3 інші витрати  тис. грн 5,04 2,78 152,48 

2 
Адміністративні витрати, 

зокрема: 
тис. грн 4,16 6,01 40,47 

2.1 витрати на оплату праці тис. грн 2,99 4,53 30,54 

2.2 

единий внесок на 

загальнообов"язкове 

державне соціальне 

страхування 

тис. грн 0,75 0,85 5,71 

2.3 інші витрати тис. грн 0,43 0,62 4,21 

3 
Витрати на збут, 

зокрема: 
тис. грн 0,00 0,00 0,00 

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

3.2 

единий внесок на 

загальнообов"язкове 

державне соціальне 

страхування 

тис. грн 0 0 0 

3.3 інші витрати  0 0 0 

4 
Інші операційні 

витрати** 
тис. грн 0 0 0 

5 Фінансові витрати тис. грн 0 0 0 
6 Повна собівартість** тис. грн 96,89 146,67 988,47 

7 
Витрати на 

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

8 
Розрахунковий 

прибуток, усього**, 

зокрема: 
тис. грн 2,30 3,48 23,33 

8.1 податок на прибуток тис. грн 0,35 0,54 3,56 
8.2 дивіденди тис. грн 0,00 0,00 0,00 
8.3 резервний фонд (капітал) тис. грн 0,00 0,00 0,00 

8.4 
на розвиток виробництва 

(виробничі інвестиції) 
тис. грн 0,00 0,00 0,00 

8.5 
інше використання 

прибутку 
тис. грн 1,95 2,94 19,77 

9 

Вартість послуги з 

постачання теплової 

енергії за відповідними 

тарифами 

тис. грн 99,19 150,15 1011,80 

10 
Тарифи на послугу з 

постачання теплової 

енергії 
грн/Гкал 1628,82 1491,51 3847,59 

11 
Реалізація теплової 

енергії власним 

споживачам 
Гкал 60,90 100,67 262,97 
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