
 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
 

від 30.12.2021  № 1602 
м. Краматорськ 
 
Про внесення змін до рішення 

виконавчого  комітету  Краматорської  

міської ради  від  20.10.2021 № 1359 

«Про встановлення тарифів на теплову 

енергію, транспортування, постачання 

теплової енергії та послуги з 

постачання теплової енергії для всіх 

категорій споживачів ТОВ «Крама-
торськтеплоенерго» на опалювальний 

період 2021/2022 років 
 
 
 

Розглянувши звернення ТОВ «КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» від 14.12.2021          

№ 05/1652, враховуючи зміни в структурі тарифів, у відповідності до п. 98 Порядку 

формування тарифів на  теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, 

послуги з постачання теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

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

житлово-комунальні послуги», на підставі  п.п. 2 п. 3 ст. 4,  ст.10  Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги», 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», наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 № 130 
«Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни/цін/тарифів на 

комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», 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  Краматорської  міської ради  від  

20.10.2021 № 1359 «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», 
виклавши п.1 вирішальної частини в новій редакції: 

«1. Встановити для всіх категорій споживачів ТОВ «Краматорськтеплоенерго» 
1.1. тариф на теплову енергію:
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1.1.1. без урахування витрат на утримання та ремонт  центральних  теплових  пунктів,  

без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів: 
- для потреб населення – 1 944,34 грн/Гкал (без ПДВ); 
- для потреб бюджетних установ – 2 812,79 грн/Гкал (без ПДВ); 
- для потреб інших споживачів – 4 150,56 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: 
- для потреб населення – 2 125,24 грн/Гкал (без ПДВ); 
- для потреб бюджетних установ - 2 993,69 грн/Гкал (без ПДВ); 
- для потреб інших споживачів – 4331,46 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: 
- для потреб населення – 2 145,25 грн/Гкал (без ПДВ); 
- для потреб бюджетних установ – 3 013,70 грн/Гкал (без ПДВ); 
- для потреб інших споживачів – 4 351,47 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 – 519,38 грн/Гкал (без ПДВ); 
- для потреб бюджетних установ – 652,69 грн/Гкал (без ПДВ); 
- для потреб інших споживачів – 855,26 грн/Гкал (без ПДВ). 
1.2.2. з урахуванням витрат на утримання та ремонт  центральних  теплових  пунктів: 
- для потреб населення – 700,28 грн/Гкал (без ПДВ); 
- для потреб бюджетних установ – 833,59 грн/Гкал (без ПДВ); 
- для потреб інших споживачів – 1036,16 грн/Гкал (без ПДВ). 
1.3. тариф на постачання теплової енергії: 
1.3.1. без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів: 
- для потреб населення, бюджетних установ та інших споживачів  -  11,42 грн/Гкал (без 

ПДВ). 
1.3.2. з урахуванням витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів: 
- для потреб населення, бюджетних установ та інших споживачів  - 212,33  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: 
- для потреб населення – 2 333,21 грн/Гкал (з ПДВ); 
- для потреб бюджетних установ – 3 375,35 грн/Гкал (з ПДВ); 
- для потреб інших споживачів -  4980,67 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: 
- для потреб населення – 2 550,29 грн/Гкал (з ПДВ); 
- для потреб бюджетних установ – 3 592,43 грн/Гкал (з ПДВ); 
- для потреб інших споживачів – 5 197,75 грн/Гкал (з ПДВ). 
1.4.3. без урахування витрат на утримання та ремонт  центральних  теплових пунктів,  з 

урахуванням витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів: 
- для потреб населення – 2 574,30 грн/Гкал (з ПДВ); 
- для потреб бюджетних установ – 3 616,44 грн/Гкал (з ПДВ); 
- для потреб інших споживачів – 5 221,76 грн/Гкал (з ПДВ). 
Структура тарифів на теплову енергію, транспортування, постачання та послуги  з 

постачання теплової енергії наведені у додатках 1-8 (додаються).» 
 

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

01.01.2022. 
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3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконкому Краматорської  міської 

ради від 06.12.2021 № 1510 «Про внесення змін до рішення  виконавчого комітету 

Краматорської міської ради  від 20.10.2021 № 1359 «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». 
 

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

згідно з розподілом повноважень. 
 
 
 
 
 

Міський голова                                                                         Олександр ГОНЧАРЕНКО 
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Додаток 1 
до рішення виконкому міської ради  

                                                                                              30.12.2021  № 1602 
 

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 
 

(без податку на додану вартість) 

№ 

з/п 
Найменування 

показника 
Одиниці 

виміру 

Сумарні та 

середньозважені 

показники 

На потреби споживачів 

населення 
бюджетних 

установ 

інших 

споживачі

в 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Тариф на 

виробництво 

теплової енергії, 

зокрема: 

грн/Гкал 2 008,64 1 413,54 2 148,68 3 283,88 

1.1 повна планована 

собівартість 

виробництва 

теплової енергії 

грн/Гкал 2 008,64 1 413,54 2 148,68 3 283,88 

1.2 витрати на 

відшкодування 

втрат 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 планований 

прибуток 
грн/Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Тариф на 

транспортування 

теплової енергії, 

зокрема: 

грн/Гкал 626,42 519,38 652,69 855,26 

2.1 повна планована 

собівартість 

транспортування 

теплової енергії 

грн/Гкал 253,43 253,43 253,43 253,43 

2.2 витрати на 

відшкодування 

втрат 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 планований 

прибуток 
грн/Гкал 10,14 10,14 10,14 10,14 

3 Тариф на 

постачання 

теплової енергії, 

зокрема: 

грн/Гкал 11,42 11,42 11,42 11,42 

3.1 повна планована 

собівартість 

постачання 

теплової енергії 

грн/Гкал 11,00 11,00 11,00 11,00 

3.2 витрати на 

відшкодування 

втрат 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Продовження додатка 1 
 

3.3 планований 

прибуток 
грн/Гкал 0,43 0,43 0,43 0,43 

4 Тариф на 

теплову енергію, 

зокрема: 

грн/Гкал 2 646,48 1 944,34 2 812,79 4 150,56 

4.1 повна планована 

собівартість 

теплової енергії 

грн/Гкал 2 273,06 1 677,96 2 413,10 3 548,30 

4.2 витрати на 

відшкодування 

втрат 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3 планований 

прибуток 
грн/Гкал 10,56 10,56 10,56 10,56 

5 Річні плановані 

доходи від 

виробництва, 

транспортування, 

постачання 

теплової енергії, 

усього, зокрема: 

тис. грн 635 866,41 292 552,18 66 113,63 277 267,24 

5.1 повна планована 

собівартість 

виробництва, 

транспортування, 

постачання 

теплової енергії 

тис. грн 632 924,64 290 721,71 65 825,44 276 444,14 

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 2 941,77 1 830,47 288,19 823,10 

6 Річні плановані 

доходи від 

виробництва, 

транспортування, 

постачання 

теплової енергії 

без 

транспортування 

мережами 

ліцензіата 

теплової енергії 

інших власників, 

усього, зокрема: 

тис. грн 635 866,41 292 552,18 66 113,63 277 267,24 
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Продовження додатка 1 
 
6.1 повна планована 

собівартість 

виробництва, 

транспортування, 

постачання 

теплової енергії 

тис. грн 632 924,64 290 721,71 65 825,44 276 444,1
4 

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 2 941,77 1 830,47 288,19 823,10 

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 
% 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.2 на 

транспортування 

теплової енергії 

% 1,62 1,95 1,55 1,19 

8.3 на постачання 

теплової енергії 
% 3,89 3,89 3,89 3,89 

8.4 на теплову 

енергію 
% 0,46 0,63 0,44 0,30 

 
 
Начальник управління   
житлово-комунального господарства                                                       Андрій ЛІТВІНЕНКО                                                                   
 
 
Заступник міського голови                                                                         Андрій БЕЗСОННИЙ               
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Додаток  2 
до рішення  виконкому  міської ради                                      

                                                                                              30.12.2021  № 1602 
 

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 
 

(без податку на додану вартість) 

№ 

з/п 
Найменування 

показника 
Одиниці 

виміру 

Сумарні та 

середньозважен

і показники 

На потреби споживачів 

населення 
бюджетних 

установ 

інших 

споживачі

в 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Тариф на 

виробництво 

теплової енергії, 

зокрема: 

грн/Гкал 2 008,64 1 413,54 2 148,68 3 283,88 

1.1 повна планована 

собівартість 

виробництва 

теплової енергії 

грн/Гкал 2 008,64 1 413,54 2 148,68 3 283,88 

1.2 витрати на 

відшкодування 

втрат 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 планований 

прибуток 
грн/Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Тариф на 

транспортування 

теплової енергії, 

зокрема: 

грн/Гкал 807,32 700,28 833,59 1 036,16 

2.1 повна планована 

собівартість 

транспортування 

теплової енергії 

грн/Гкал 427,37 427,37 427,37 427,37 

2.2 витрати на 

відшкодування 
втрат 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 планований 

прибуток 
грн/Гкал 17,09 17,09 17,09 17,09 

3 Тариф на 

постачання 

теплової енергії, 

зокрема: 

грн/Гкал 11,42 11,42 11,42 11,42 

3.1 повна планована 

собівартість 

постачання 

теплової енергії 

грн/Гкал 11,00 11,00 11,00 11,00 

3.2 витрати на 

відшкодування 

втрат 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Продовження додатка 2 
 
3.3 планований 

прибуток 
грн/Гкал 0,43 0,43 0,43 0,43 

4 Тариф на 

теплову 

енергію, 

зокрема: 

грн/Гкал 2 827,38 2 125,24 2 993,69 4 331,46 

4.1 повна планована 

собівартість 

теплової енергії 

грн/Гкал 2 447,00 1 851,90 2 587,04 3 722,24 

4.2 витрати на 

відшкодування 

втрат 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3 планований 

прибуток 
грн/Гкал 17,52 17,52 17,52 17,52 

5 Річні плановані 

доходи від 

виробництва, 

транспортування, 

постачання 

теплової енергії, 

усього, зокрема: 

тис. грн 686 237,66 323 894,93 71 048,32 291 361,05 

5.1 повна планована 

собівартість 

виробництва, 

транспортування, 

постачання 

теплової енергії 

тис. грн 681 358,53 320 858,97 70 570,33 289 995,88 

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 4 879,12 3 035,96 477,99 1 365,17 

6 Річні плановані 

доходи від 

виробництва, 

транспортування, 

постачання 

теплової енергії 

без 

транспортування 

мережами 

ліцензіата 

теплової енергії 

інших власників, 

усього, зокрема: 

тис. грн 686 237,66 323 894,93 71 048,32 291 361,05 
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Продовження додатка 2 
 
6.1 повна планована 

собівартість 

виробництва, 

транспортування, 

постачання 

теплової енергії 

тис. грн 681 358,53 320 858,97 70 570,33 289 995,88 

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 4 879,12 3 035,96 477,99 1 365,17 

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 
% 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.2 на 

транспортування 

теплової енергії 

% 2,12 2,44 2,05 1,65 

8.3 на постачання 

теплової енергії 
% 3,89 3,89 3,89 3,89 

8.4 на теплову 

енергію 
% 0,71 0,94 0,67 0,47 

 
 
Начальник управління   
житлово-комунального господарства                                                       Андрій ЛІТВІНЕНКО                                                                   
 
 
Заступник міського голови                                                                         Андрій БЕЗСОННИЙ               
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Додаток  3 
до рішення  виконкому  міської ради                                      
30.12.2021 № 1602 

 
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 

 
(без податку на додану вартість) 

№ 

з/п 
Найменування 

показника 
Одиниці 

виміру 

Сумарні та 

середньозважені 

показники 

На потреби споживачів 

населення 
бюджетних 

установ 

інших 

споживачі

в 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Тариф на 

виробництво 

теплової енергії: 

грн/Гкал 2 008,64 1 413,54 2 148,68 3 283,88 

1.1 повна планована 

собівартість 

виробництва 

теплової енергії 

грн/Гкал 2 008,64 1 413,54 2 148,68 3 283,88 

1.2 витрати на 

відшкодування 

втрат 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 планований 

прибуток 
грн/Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Тариф на 

транспортування 

теплової енергії, 

зокрема: 

грн/Гкал 626,42 519,38 652,69 855,26 

2.1 повна планована 

собівартість 

транспортування 

теплової енергії 

грн/Гкал 253,43 253,43 253,43 253,43 

2.2 витрати на 

відшкодування 

втрат 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 планований 

прибуток 
грн/Гкал 10,14 10,14 10,14 10,14 

3 Тариф на 

постачання 

теплової енергії, 

зокрема: 

грн/Гкал 212,33 212,33 212,33 212,33 

3.1 повна планована 

собівартість 

постачання 

теплової енергії 

грн/Гкал 204,18 204,18 204,18 204,18 

3.2 витрати на 

відшкодування 

втрат 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Продовження додатка 3 

 
3.3 планований 

прибуток 
грн/Гкал 8,15 8,15 8,15 8,15 

4 Тариф на 

теплову 

енергію, 

зокрема: 

грн/Гкал 2 847,39 2 145,25 3 013,70 4 351,47 

4.1 повна планована 

собівартість 

теплової енергії 

грн/Гкал 2 466,24 1 871,15 2 606,29 3 741,49 

4.2 витрати на 

відшкодування 

втрат 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3 планований 

прибуток 
грн/Гкал 18,29 18,29 18,29 18,29 

5 Річні плановані 

доходи від 

виробництва, 

транспортування, 

постачання 

теплової енергії, 

усього, зокрема: 

тис. грн 691 808,39 327 361,24 71 594,06 292 919,73 

5.1 повна планована 

собівартість 

виробництва, 

транспортування, 

постачання 

теплової енергії 

тис. грн 686 716,35 324 192,80 71 095,22 291 494,99 

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 5 092,04 3 168,45 498,85 1 424,75 

6 Річні плановані 

доходи від 

виробництва, 

транспортування, 

постачання 

теплової енергії 

без 

транспортування 

мережами 

ліцензіата 

теплової енергії 

інших власників, 

усього, зокрема: 

тис. грн 691 808,39 327 361,24 71 594,06 292 919,73 
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Продовження додатка 3 
 
6.1 повна планована 

собівартість 

виробництва, 

транспортування, 

постачання 

теплової енергії 

тис. грн 686 716,35 324 192,80 71 095,22 291 494,99 

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 5 092,04 3 168,45 498,85 1 424,75 

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 
% 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.2 на 

транспортування 

теплової енергії 

% 1,62 1,95 1,55 1,19 

8.3 на постачання 

теплової енергії 
% 3,99 3,99 3,99 3,99 

8.4 на теплову 

енергію 
% 0,74 0,97 0,70 0,49 

 
 
Начальник управління   
житлово-комунального господарства                                                       Андрій ЛІТВІНЕНКО                                                                   
 
 
Заступник міського голови                                                                        Андрій БЕЗСОННИЙ               
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Додаток  4 
до рішення  виконкому  міської ради                                      

                                                                                              30.12.2021  № 1602 
 

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 Населенн

я 
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 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 Фінансові витрати грн/Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Повна собівартість грн/Гкал 253,43 253,43 253,43 253,43 
7 Витрати на відшкодування 

втрат 
грн/Гкал 362,86 255,82 389,13 591,69 

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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Продовження додатка 4 
 
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 626,43 519,38 652,69 855,26 

 
 
Начальник управління   
житлово-комунального господарства                                                       Андрій ЛІТВІНЕНКО                                                                   
 
 
Заступник міського голови                                                                        Андрій БЕЗСОННИЙ               
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Додаток  5 
до рішення  виконкому  міської ради                                      

                                                                                              30.12.2021  № 1602 
 

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 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 Фінансові витрати грн/Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Повна собівартість грн/Гкал 427,37 427,37 427,37 427,37 
7 Витрати на 

відшкодування втрат 
грн/Гкал 362,86 255,82 389,13 591,69 

8 Розрахунковий рибуток, 
усього, зокрема: 

грн/Гкал 17,09 17,09 17,09 17,09 

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 
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Продовження додатка 5 
 
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 807,32 700,28 833,59 1 036,16 

 
 
Начальник управління   
житлово-комунального господарства                                                       Андрій ЛІТВІНЕНКО                                                                   
 
 
Заступник міського голови                                                                          Андрій БЕЗСОННИЙ               
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Додаток  6 
до рішення  виконкому  міської ради                                      

                                                                                              30.12.2021  № 1602 
 

Структура тарифів на постачання теплової енергії  
без урахування 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 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 0,00 
5 Фінансові витрати грн./Гкал 0,00 
6 Повна собівартість грн./Гкал 11,00 
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 0,34 
9 Середньозважений тариф на постачання теплової 

енергії 
грн./Гкал 11,42 

 
 
Начальник управління  
житлово-комунального господарства Андрій ЛІТВІНЕНКО 
 
Заступник міського голови Андрій БЕЗСОННИЙ 
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Додаток  7 
до рішення  виконкому  міської ради                                      

                                                                                               30.12.2021  № 1602 
 

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 0,00 
5 Фінансові витрати грн./Гкал 0,00 
6 Повна собівартість грн./Гкал 204,18 
7 Витрати на відшкодування втрат грн./Гкал 0,00 
8 Розрахунковий прибуток, усього, зокрема: грн./Гкал 8,15 

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 6,68 
9 Середньозважений тариф на постачання теплової 

енергії 
грн./Гкал 212,33 

 
 
 
Начальник управління  
житлово-комунального господарства Андрій ЛІТВІНЕНКО 
 
Заступник міського голови                                                                        Андрій БЕЗСОННИЙ 
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Додаток  8 
до рішення  виконкому  міської ради                                      

                                                                                              30.12.2021  № 1602 
 

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), у 

тому числі: 

2 333,21 3 375,35 4 980,67 

1.1 тариф на теплову енергію (без ЦТП, без 

ІТП ) 
1 944,34 2 812,79 4 150,56 

1.2 податок на додану вартість (ПДВ), 20% 388 87 562,56 830,11 

2 Тарифи на послугу з постачання 

теплової енергії (без ЦТП, з ІТП), у 

тому числі: 

2 574,30 3 616,44 5 221,76 

2.1 тариф на теплову енергію (без ЦТП, з 

ІТП) 
2 145,25 3 013,70 4 351,47 

2.2 податок на додану вартість (ПДВ), 20% 429,05 602,74 870,29 
3 Тарифи на послугу з постачання 

теплової енергії (з ЦТП, без ІТП), у 

тому числі: 

2 550,29 3 592,43 5 197,75 

3.1 тариф на теплову енергію (з ЦТП, без 

ІТП) 
2 125,24 2 993,69 4 331,46 

3.2 податок на додану вартість (ПДВ), 20% 425,05 598,74 866,29 
 
 
Начальник управління   
житлово-комунального господарства                                                       Андрій ЛІТВІНЕНКО                                                                   
 
 
Заступник міського голови                                                                        Андрій БЕЗСОННИЙ               
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Пояснювальна записка  
Одноставкові тарифи на теплову енергію, що реалізується споживачам, є сумою 

тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. 

Тарифи на виробництво теплової енергії, відповідно до положень Методики 

формування, розрахунку тарифів на теплову енергію, що виробляється на 

теплоелектроцентралях, затвердженої постановою НКРЕКП від 01 серпня 2017 року                   

№ 991 (далі-Методика), формуються на період тривалістю 12 місяців з 01 січня 2022 по 31 

грудня 2022 року. 

Тарифи на виробництво теплової енергії на 2022 рік, відповідно до проекту Постанови 

НКРЕКП наступні: 

Вид діяльності 
Одиниці 

виміру 

Діючий тариф 

відповідно до  

Постанови 

НКРЕКП від 

17.11.2021 № 2185   
(без ПДВ) 

Тариф (проект) 

на виробництво 

з 01.01.2022р., 

(без ПДВ) 

% 
зростання 

1 2 3 4 5(4/3) 

Виробництво т/енергії 

для населення 
грн/Гкал 1 083,79 1 413,54 30,4% 

Виробництво т/енергії 

для бюджетних установ 
грн/Гкал 1 452,99 2 148,68 47,9% 

Виробництво т/енергії 

для інших споживачів 

(крім населення) 
грн/Гкал 1 775,31 3 283,88 85,0% 

 

У тарифі на виробництво теплової енергії на 2022 рік враховано річні плани 

виробництва теплової енергії, поточні та планові витрати, що розраховані на базі виробничої 

програми підприємства, з урахуванням прогнозних макроекономічних показників на 2022 

рік, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року  № 586 

«Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки». 

До повної собівартості виробництва теплової енергії включено витрати операційної 

діяльності, а саме: 

- Матеріальні витрати (витрати на виконання ремонтів, паливно-мастильні 

матеріали, хімреагетни, комплектуючі матеріали, вода, електрична енергія, інші матеріали та 

послуги на підставі цін, які склалися на ринку України, комерційних пропозицій, договорів, з 

урахуванням зростання в межах прогнозного індексу цін виробників промислової продукції). 

- Витрати на придбання палива та його транспортування 

В тарифах на виробництво теплової енергії, що виробляється на 

теплоелектроцентралях, враховано наступні ціни на природний газ: 

– для потреб виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та 

постачання гарячої води населенню на рівні 6 183,33 грн/тис. куб. м (без урахування витрат 

на транспортування та без ПДВ); 
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– для потреб виробництва теплової енергії для надання послуг установам, що 

фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів/релігійним організаціям на рівні 

13 658,42 грн/тис. куб. м (без урахування витрат на транспортування та без ПДВ); 

– для потреб виробництва теплової енергії для надання послуг іншим споживачам на 

рівні 24 118,41 грн/тис. куб. м (без урахування витрат на транспортування та без ПДВ). 

Слід зазначити, що дані ціни відповідають фіксованим цінам, що визначені 

Меморандумом про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері 

постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 

рр. від 30.09.2021р. 

Вартість транспортування природного газу територією України враховано відповідно 

до встановлених НКРЕКП тарифів на послуги з транспортування природного газу. 

Ціна на енергетичне вугілля та його транспортування врахована відповідно до 

Методики НКРЕКП.  

Зміна цін на вугілля у розрахунках тарифів на виробництво теплової  енергії на 2022 

рік в першу чергу пов’язана зі зміною індикативних цін на енергетичне вугілля, а також 

зміною офіційного курсу гривні до одного долара США.  

- Амортизаційні відрахування основних засобів, інших необоротних матеріалів і 

нематеріальних активів виробничого та адміністративного призначення, екологічний податок 

та рентна плата за спеціальне використання води розраховані відповідно до положень 

Податкового кодексу України. 

- Витрати на оплату праці з урахуванням положень чинного законодавства України.  

- Витрати на охорону праці враховані згідно з Законом України «Про охорону праці» 

від 14.10.1992 № 2694-XII. 

- Інші витрати (виробничі послуги, витрати на оренду та страхування майна) 

враховані відповідно до Методики НКРЕКП. 

Оскільки змінюються тарифи на виробництво, то змін зазнають і витрати на покриття 

втрат теплової енергії в теплових мережах, що входять до складу тарифів на 

транспортування і розраховуються як добуток обсягу втрат теплової енергії та тарифів на 

виробництво теплової енергії за категоріями споживачів. Всі інші показники та витрати 

залишаються без змін. 

В результаті розрахунків тарифи на послугу з постачання теплової енергії матимуть 

наступний вигляд: 

Тариф на послугу з постачання теплової 

енергії (з ПДВ), грн/Гкал, % 
Населення Бюджетні 

установи 
Інші 

споживачі 
Діючий тариф відповідно до Меморандуму 1 526,70 - - 
Затверджений тариф Рішенням від 06.12.21 

№1510 (діючий) 
1 865,89 2 389,33 2 844,20 

Проект тарифу без ІТП, без ЦТП 2 333,21 3 375,35 4 980,67 
% зростання до Меморандуму 53% - - 

% зростання до  діючого тарифу  25% 41% 75% 
Діючий тариф відповідно до Меморандуму 1 526,70 - - 
Затверджений тариф Рішенням від 06.12.21 

№1510 (діючий) 
2 106,98 2 630,42 3 085,30 
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Проект тарифу з ІТП, без ЦТП 2 574,30 3 616,44 5 221,76 
% зростання до Меморандуму 69% - - 

% зростання до діючого тарифу  22% 37% 69% 
Діючий відповідно до Меморандуму 1 526,70 - - 
Затверджений Рішенням від 06.12.21 №1510 

(діючий) 
2 082,97 2 606,41 3 061,28 

Проект тарифу без ІТП, з ЦТП 2 550,29 3 592,43 5 197,75 
% зростання до Меморандуму 67% - - 

% зростання до  діючого тарифу  22% 37% 70% 
  

 

 

 


