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К ам ’янець-П одільська міська рада  

VIII скликання 
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22.12.2022 №  188/25

Копія

КП «МІСІ

Û
і

Про встановлення та  застосування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування, постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання 
гарячої води для потреб населення, бюджетних установ та  організацій, інших 
споживачів, релігійних організацій комунальному підприємству 
«Міськтепловоденергія»

Керуючись пунктом 2 частини 3 статті 4, статтею Ю та статтею 21 Закону України 
від 09.11.2017 №  2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги», розглянувши звернення 
заступника генерального директора з економічних та  правових питань 
КП «Міськтепловоденергія» Світлани Лень від 07.10.2022 р. №  01-10/1576 «Про 
встановлення тарифів на теплову енергію, ї ї  виробництво, транспортування та 
постачання, послугу з постачання теплової енергії, послугу з постачання гарячої води 
для всіх категорій споживачів в залежності від схем теплопостачання міста Кам’янця- 
Подільського на 2022-2023 pp.», відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про 
теплопостачання», відповідно до «Порядку формування тарифів теплову енергію, її 
виробництво, транспортування та  постачання, послуги з постачання теплової енергії і 
постачання гарячої води», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
01.06.2011 р. №  869 «П ро забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на 
комунальні послуги», керуючись наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та  житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 р. №  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», наказом 
М іністерства регіонального розвитку, будівництва та  житлово-комунального 
господарства України від 05.06.2018 р. №  130 «Порядок інформування споживачів про 
намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», 
Законом України від 21.05.1997 p. №  280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи вимоги Закону України від 29.07.2022 p. №  2479-ІХ «Про 
особливості регулювання відносин на ринку природного газу та  у сфері 
теплопостачання під час д ії воєнного стану та  подальшого відновлення їх 
функціонування», міська рада вирішила:

1. Встановити комунальному підприємству «М іськтепловоденергія» економічно 
обґрунтовані тарифи:

1.1. на теплову енергію, ї ї  виробництво, транспортування, постачання, без 
використання ЦТП, ІТП на рівні:

1.1.1. для потреб населення :
1.1.1.1. тариф на теплову енергію  2 419,22 грн/Гкал (без ПДВ) за такими 

складовими:
- тариф на виробництво теплової енергії 1 685,62 грн/Г (без ПДВ);
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-тариф  на транспортування теплової енергії 720,33 грн/Гкал (без ПДВ);
- тариф на постачання теплової енергії 13,27 грн/Гкал (без ПДВ).

1.1.2. для потреб бюджетних установ:
1.1.2.1. тариф на теплову енергію 3 122,82 грн/Гкал (без ПДВ) за  такими 

складовими:
-тариф  на виробництво теплової енергії 2 166,98 грн/Гкал (без ПДВ);
- тариф на транспортування теплової енергії 942,57 грн/Г кал (без ПДВ);
- тариф на постачання теплової енергії 13,27 грн/Г кал (без ПДВ).

1.1.3. для потреб інших споживачів:
1.1.3.1. тариф на теплову енергію 5 162,06 грн/Гкал (без ПДВ) за такими 

складовими:
- тариф на виробництво теплової енергії 3 959,01 грн/Г кал (без ПДВ);
- тариф на транспортування теплової енергії 1 189,78 грн/Г кал (без ПДВ);
- тариф на постачання теплової енергії 13,27 грн/Г кал (без ПДВ).

1.1.4. для потреб релігійних організацій:
1.1.4.1. тариф на теплову енергію 3 131,77 грн/Гкал (без ПДВ) за такими 

складовими:
- тариф на виробництво теплової енергії 2 334,11 грн/Г кал (без ПДВ);
- тариф на транспортування теплової енергії 784,39 грн/Г кал (без ПДВ);
- тариф на постачання теплової енергії 13,27 грн/Г кал (без ПДВ).
1.2. на послуї у з постачання теплової енергії на рівні:
1.2.1. для потреб населення без використання ЦТП, ІТП 2 903,06 грн/Г кал (з ПДВ);

для потреб населення з використанням ІТП 3 367,66 грн/Г кал (з ПДВ).
1.2.2. для потреб бюджетних установ без використання ЦТП, ІТП

З 747,38 грн/Г кал (з ПДВ);
для потреб бюджетних установ з використанням ІТП 4 211,98 грн/Гкал (з 
ПДВ).

12.3. для потреб інших споживачів без використання ЦТП, ІТП 6 194,47 грн/Гкал 
(з ПДВ);
для потреб інших споживачів з використанням ІТП 6 659,06 грн/Гкал (з 
ПДВ).

12.4. для потреб релігійних організацій без використання ЦТП, ІТП
З 758,12 ірн/Гкал (з ПДВ).

1.3. на послугу з постачання гарячої води на рівні:
1.3.1. для потреб населення без використання ЦТП, ІТП 147,44 грн/куб. м (з ПДВ);

для потреб населення з використанням ІТП 168,17 грн/куб. м (з ПДВ); 
для потреб населення з використанням ЦТП, з витратами на встановлення 

будинкових засобів обліку гарячої води 176,93 грн/куб. м (з ПДВ);
/ічя потреб населення з використанням ЦТП, без витрат на встановлення 

будинкових засобів обліку гарячої води 155,54 грн/куб. м (з ПДВ).
1.3.2. для потреб бюджетних установ без використання ЦТП, ІТП 185,72 грн/куб. м

(з ПДВ);
для потреб бюджетних установ з використанням ІТП 206,53 грн/куб. м (з

ПДВ);
для потреб бюджетних установ з використанням ЦТП, з витратами на 

встановлення будинкових засобів обліку гарячої води 21525 грн/куб. м (з ПДВ);
для потреб бюджетних установ з використанням ЦТП, без витрат на 

встанс' 'сння будинкових засобів обліку гарячої води 193,86 грн/куб. м (з ПДВ).
1.3.3. . потреб інших споживачів без використання ЦТП, ІТП 3 0 5 2 9  грн/куб. м
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(з ПДВ);
для потреб інших споживачів з використанням ІТП 326,85 грн/куб. м (з ПДВ);
для потреб інших споживачів з використанням ЦТП, з витратами на

встановлення будинкових засобів обліку гарячої води 335,11 грн/куб. м (з ПДВ);
для потреб інших споживачів з використанням Ц ТП, без витрат на

встановлення будинкових засобів обліку гарячої води 313,72 грн/куб. м (з ПДВ).
2. Встановити комунальному підприємству «Міськтепловоденергія» структури 

тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання згідно з 
додатками 1-4 та  структуру тарифів на послугу з постачання гарячої води згідно з 
додатком 5.

3. Застосовувати протягом д ії воєнного стану в Україні та  шести місяців після 
місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, відповідно до вимог 
пункту І статті 1 Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку 
природного газу т а  у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та  подальшого 
відновлення її функціонування» для нарахування плати за теплову енергію, послугу з 
постачання теплової енергії, послугу з постачання гарячої води для усіх категорій 
споживачів в залежності від схем теплопостачання міста тарифи, що діяли станом на 
24 лю того 2022 року, а  саме:

3.1. на теплову енергію, ї ї  виробниіпво, транспортування, постачання бе$ 
використання Ц ТП , ІТП:

3.1.1. для потреб населення -  відомче житло:
3.1.1.1. тариф на теплову енергію 1 989,08 грн/Гкал (без ПДВ) за  такими 

складовими:
- іариф  на виробництво теплової енергії 1 446,94 грн/Гкап (без ПДВ);
- тариф на транспортування теплової енергії 532,99 грн/Г кал (без ПДВ);
- тариф на постачання теплової енергії 9,15 грн/Гкал (без ПДВ).
3.1.2. для потреб бюджетних установ:
3.1.2.1. тариф на теплову енергію 3 118,23 грн/Гкал (без ПДВ) за  такими 

складовими:
- тариф на виробництво теплової енергії 2 376,53 грн/Г кал (без ПДВ);
- тариф на транспортування теплової енергії 732,37 грн/Гкал (без ПДВ);
- тариф на постачання теплової енергії 9,33 грн/Г кал (без ПДВ).
3.1.3. для потреб інших споживачів:
3.1.3.1'. тариф на теплову енергію 3 852,51 грн/Гкал (без ПДВ) за такими 

складовими:
- тариф на виробництво теплової енергії 2 994,73 грн/Г кал (без ПДВ);
- тариф на транспортування теплової енергії 847,44 ірн/Гкал (без ПДВ);
- тариф на постачання теплової енергії 10,34 грн/Г кал (без ПДВ).
3.1.4. для потреб релігійних організацій:
3.1.4.1. тариф на теплову енергію 3 118,23 грн/Гкал (без ПДВ) за такими 

складовими:
- тариф на виробництво теплової енергії 2 376,53 грн/Г кап (без ПДВ);
- тариф на транспортування теплової енергії 732,37 грн/Г кал (без ПДВ);
- тариф на постачання теплової енергії 9,33 грн/Гкал (без ПДВ).
3.2. на послугу з постачання теплової енергії:
3.2.1. для потреб населення -  відомче житло, без використання ЦТП, ІТП

2 386,90 грн/Г кал (з ПДВ);
для потреб населення з використанням ІТП 2 7 18,77 грі іЛ'кал (з ПДВ).

3.2.2. для потреб бю джетних установ без використання ЦТП, ІТП
3 741,88 грн/Гкал (з ПДВ);
для потреб бюджетних установ з використанням ІТП 4 073,75 грн/Г кал (з ПДВ).

3.2.3. для потреб інших споживачів без використання V' \  ІТП 4623,01 грн/Гкал
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(з ПДВ);
для потреб інших споживачів з використанням ІТП 4  954,88 грн/Гкал (з ПДВ). 

З.2.4., для потреб релігійних організацій без використання ЦТП, ІТП 
З 741,88 грн/Г кал (з ПДВ).

3.3. на послугу з постачання гарячої води:
3.3.1. для потреб населення без використання ЦТП, ІТП 120,39 грн/куб. м (з ПДВ);

для потреб населення з використанням ІТП 135,13 грн/куб. м (з ПДВ); 
для потреб населення з використанням ЦТП, з витратами на встановлення 

будинкових засобів обліку гарячої води 144,71 трн/куб. м (з ПДВ).
3.3.2. для потреб бюджетних установ без використання ЦТП, ІТП 181,06 грн/куб. м

(з ПДВ);
для потреб бюджетних установ з використанням ІТП 195,86 грн/куб. м  (з ПДВ); 
для потреб бюджетних установ з використанням ЦТП, з витратами на 

встановлення будинкових засобів обліку гарячої води 205,41 грн/куб. м (з ПДВ);
для потреб бюджетних установ з використанням ЦТП, без витрат на 

встановлення будинкових засобів обліку гарячої води 186,20 грн/куб. м (з ПДВ).
3.3.3. для потреб інших споживачів без використання ЦТП, ГГП 227,79 грн/куб. м 

(з ПДВ);
для потреб інших споживачів з  використанням ІТП 243,12 грн/куб. м (з ПДВ); 
для потреб інших споживачів з використанням ЦТП, з в т р а т а м и  на 

встановлення будинкових засобів обліку гарячої води 252,32 грн/куб. м (з ПДВ);
для потреб інших споживачів з використанням ЦТП, без витрат на 

встановлення будинкових засобів обліку гарячої води 233,11 грн/куб. м (з ЦЦВ).
3.4. на послугу з централізованого опалення:
3.4.1. для потреб населення - будинки з приладами обліку теплової енергії - 

1 597,73 грн/Г кал (з ПДВ);
для потреб населення - будинки без приладів обліку теплової енергії - відповідно 

до п. 20 Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. №  830 «Про 
затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових 
договорів про надання послуги з постачання теплової енергії»

3.5. на послугу з централізованого постачання гарячої води:
3.5.1. для потреб населення - за  умови підключення руш никосушильників до 

системи гарячого водопостачання - 95,32 грн/куб. м;
для потреб населення - за умови відсутності рушникосушильників - 88,38 грн/куб. м.
4. Рішення набирає чинності з 1 жовтня 2022 року.
5. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

Кам’янець-Подільської міської ради від 21 жовтня 2021 №  691 «Про встановлення 
тарифів на теплову енергію, ї ї  виробництво, транспортування, постачання т а  послуги з 
постачання теплової енергії та  послуг з постачання гарячої води для потреб населення, 
бюджетних установ т а  організацій, інших споживачів, релігійних організацій 
КП «Міськтепловоденергія».

6. Контроль 
Михайла Посітка

Міський голова

Згідно з оригіналом 
Завідувач відділу 
з обслуговування міської р

за  виконанням цього рішення покласти на міського голову

(  )

М ихайло ПО СІТКО

Елеонора Л Е В Ч Е Н К О
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Д одаток 1
до р іш ення 25 сесії м іської ради 
22.12 .2022 №  188/25

Структура тарифів на теплову енергію  
комунального підприємства «М іські епловоденергіи»

______________________________  без ПДВ

№ з/і Найменування показників Усього Для потреб 
населення

Для потреб 
бюджетних 

установ

Для потреб 
інших 

споживачів 
(крім населення)

Для
потреб

релігійних
організації

1 2 3 4 5 6 7
1 Структура і.фпфін на теплову енергію, грн/Гкал
1 Тарифи на теплову енергію, у тому числі: X 2 419,22 3122,82 5 162,06 3 131,77

1.1 гарифігна виробництво теплової енергії X 1 685,62 2166,98 3959,01 2 334,11

1.2 іарнфи на ірансноріуваїшн іеплової 
енерпі власним споживачам

X 720,33 942,57 1 189,78 784,39

1.3 тарифи на постачання тепловоїенергії X 13,27 13,27 13,27 13,27
II Структура ви тра т на теплову енергію, іис. грн на рік
1 Виробнича собівартість, у  т о м у  числі: 352 193,01 243 749,13 %  733,63 11 688,18 22,08

II прямі матеріальні витрати, у тому числі: 289 191,47 193 552,35 84816,42 10 804,35 18,36

.1 1.1 виграти на паливо для виробництва теплової 
енергії котельнями

156963,27 101 108,76 48279,57 7558,00 16,94

1.1.2

сумарна вартість виробництва теплової 
енергії власними ТЕЦ, ТЕС, КГУ та 
установками з використанням 
альтернативних джерел енергії

104 552,64 72 565,75 29 143,59 2 843,31 0,00

1.1.3
експлуатаційні виграш  на транспортування 
власної теплової енергії тепловими 
мережами інших суб'єктів господарювання

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4
витрати на придбання теплової енергії в 
інших суб'єктів господарювання

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5
в т р а т и  на електричну енергію для 
технологічних потреб

20610,93 16297,89 4011,88 300,11 1,05

1.1.6 витрати на воду для технологічних потреб та 
водовідведення

1 506,89 1 189,97 294,77 22,08 0,07

1.1.7
матеріали, запасні частини та інші 
матеріальні ресурси

5 557,74 2 389,98 3086,62 80,85 0,29

1.2 прямі витрати на оплату праці 39900,99 ЗІ 799,52 7540,06 559,03 2,37
1.3 інші прямі в тр ат и , у тому числі: 18 808,34 14976,53 3 566,05 264,66 1,10

1 3.1 відрахування на соціальні заходи 8 778,22 6 995,90 1 658,81 122,99 0,52
1.3.2 амортизаційні відрахування 7469,48 5 932,27 1 430,32 106,47 0,42
1.3.3 інші прямі в тр ат  и 2 560,64 2018,37 476,91 35,20 0,16
1.4 загальновиробничі втр ати , утому числі: 4 292,22 3 420,73 811,10 60,14 0,25

1.4.1 в т р а т и  ш  оплату праці 2462,43 1 962,46 465,32 34,50 0,15
1.4.2 вирахування на соціальні заходи 541,74 431,74 102,37 7,59 0,03
1.4.3 аморіизаційні відрахування 106,37 84,77 20,10 1,49 0,01
1.4.4 інші втр ати 1 181,69 941,76 223,30 16,56 0,07

2

Адміністративні витрати виробниціва 
теплової'енергії власними котельнями, у 
т о м у  числі:

2634,63 2 099,70 497,86 36,91 0.16

2.1 в т р а т и  на оплату праці 1 687,47 1 344,85 318,88 23,64 0,10
2.2 відрахування на соціальні заходи 371,24 295,87 70,15 5,20 0,02
2.3 амортизаційні відрахування 75,83 60,44 14,33 1,06 0,00
2.4 інші виграш 500,08 398,55 94,50 7,01 0,03
3 Інші операційні витраш 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Фінансові виграти 997,63 791,10 192.15 14,33 0,05
5 Виїраги на покриття втрат -20 548,40 0,00 -18606,88 -1 938,78 -2,74
6 Коригування в т р а т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(

б

7
Розрахунковий прибуток на теплову 
енергію, усього, утому числі:

18 103,98 13 117,82 4 465,96 518,81 1,39

7.1 податок на прибуток 3 258,72 2 361,21 803,87 93,39 0,25

7.2
на розвиток виробництва (виробничі 
інвестиції)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3 інше використання прибутку 14 845,26 10 756,61 3 662,08 425,43 1,14
8 Загальна вартість теплової енерпі 353 380,86 259 757,74 83 282,72 10319,45 20,94

9 Обсяг реалізації теплової енергії власним 
споживачам, Гкап

136 046,813 107372,045 26 668,987 1 999,094 6,687

Міський голова Михайло ПОСІТКО

Згідно з оригіналом 
Завідувач відділу 
з обслуговування міської Елеонора Л Е В Ч ЕН К О

(
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Д одаток З
до  р іш ення 25 сесії м іської ради 
22 12.2022 №  188/25

Структура тарифів на транспортування теплової енергії власним 
споживачам комунального підприємства «М іськтепловодснергія»

      Без ГІД»

№
з/п

Найменування показників

Сумарні 
тарифні 
витрати, 

тис. грн на 
рік

Тарифи, грнТкал:

для
потреб

населення

для потреб 
бюджетних 

установ

для потреб 
інших 

споживачів 
(крім 

населення)

для потреб 
релігійних 
організацій

1 2 3 4 5 6 7

1
Тарифи на ііїанспоріуванші 
теплової енергії'власним 
споживачам

104 864,91 72033 942,57 1 189,78 784,39

11 Структура тарифів на транспортування теплової енергії власним споживачам

1
Виробнича собівартість, утому 
числі:

46051,628 319,82 413,70 338,50 338,50

1.1
прямі матеріальні витрата, у тому 
числі:

24 247,905 159,55 253,43 178,23 178,23

1.1.1
витрати на електричну енергію для 
технологічних потреб

18012,151 132,40 132,40 132,40 132,40

1.1.2
витрати на воду для технопопчних 
потреб та  водовідведення

1 449,518 10,65 10,65 10,65 10,65

1.1.3
матеріали, запасні частини та інші 
матеріальні ресурси

4 786,236 16,50 110,38 35,18 35,18

1.2 прямі витра т  на оплату праці 12943,113 95,14 95,14 95,14 95,14
1.3 інші прямі віпрати, у тому числі: 7468,297 54,90 54,90 54,90 54,90

1.3.1 відрахування на соціальні заходи 2 847,485 20,93 20,93 20,93 20,93
1.3.2 амортинційні відрахування 4 368,424 32,11 32,11 32,11 32,11
1.3.3 інші прямі віпрати 252,389 1,86 1,86 1,86 1,86

1.4
загальновирооничі витрати, у тому 
числі:

1 392,313 10,23 10,23 10,23 10,23

1.4.1 в т р а т и  на оплату праці 798,763 5,87 5,87 5,87 5,87
1.4.2 відрахування на соціапьні заходи 175,728 1,29 1,29 1,29 1,29
1.4.3 аморттаційні відрахування 34,503 0,25 0,25 0,25 0,25
1.4.4 інші віпрати 383,317 2,82 2,82 2,82 2,82

2 Адміністративні втр ати , у тому 
числі:

854,623 6,28 6,28 6,28 6,28

2.1 виграти на оплату- праці 547,382 4,02 4,02 4,02 4,02
2.2 відрахування на соціальні заходи 120,425 0,89 0,89 0.89 0,89
2.3 амортішціині відраху вання 24,598 0,18 0,18 0,18 ; 0,18
2.4 інші в тр ат и 162.218 1,19 1,19 1,19 1,19
3 [ішп операційні втр ати 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Усього розподілені в т р а т а  па 
утримання, експлуатацію основних 
засобів

46 906,251 326,10 419,98 344,78 344,78

5
В тр а ти  на теплову енергію для 
компенсації втрат власної теплової 
енергії лі цензіата в теплових мережах

50 101,741 337.39 461,17 787 75 381,87

6

Експлуатаційні віпрати на 
транспорту вання власної теплової 
енергії тепловими мережами інших 
суб’єктів господарювання

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Фінансові в тр ат и 685,849 5,04 5.04 5,04 1 5,04
8 Віпрати на покриття втрат 0,000 0,00 0.00 0,00 0,00
9 Коригування витрат 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

10

10
Розрахунковий прибуток 
транспортування теплової енергії, 
усього, у тому числі:

7 171,065 51,80 56,38 52,71 52.70

101 податок на прибуток 1 290,791 9,32 10.15 9,49 9,48

10.2 на розвиток виробііицтва (виробничі 
інвестиції)

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

10.3 інше використання прибутку 5 880,274 42,48 46,23 4322 43,22

11
Річний обсяг реапізаі її і теплової 
енергії власним споживачам, Гкал

136016,813 107372,05 26668,99 1 999,09 6,69

Міський голова

Згідно з оригіналом 
Завідувач відділу 
з обслуговування міської

Михайло ПОСІТКО

Елеонора Л Е В Ч ЕН К О



Д одаток 4
до ріш ення 25 сесії м іської ради 
22.12 2022 №  188/25

С т р у к т у р а  т а р и ф ів  на п о с т а ч а н н я  т е п л о в о ї е н ер г ії 
к о м у н а л ь н о г о  п ід п р и є м с т в а  « М іс ь к т е п л о в о д е н е р г ія »
_______________________________   Без ПДВ

№ »'п Найменування показників

Сумарні 
тарифні 

витрати, тис. 
грн на рік

Тарткі и, грн-Ткал:

для
потреб

населення

■ічя потреб 
бюджетних 

установ

для потреб 
інших 

споживачів 
(крім 

населення)

для потреб 
релігійних 
організацій

1 2 3 4 5 6 7
1 Тарифи на постачання тепловоїенергії 1 805,97 13Д7 13,27 13Л7 13,27
I I Структура тарифів на постачання тепловоїенергії
1 Виробничасобівартість, утому числі: 1 641,472 12,06 12,06 12,06 12,06

11 прямі матеріальні втр ати 1,031 0,01 0,01 0,01 0,01
1.2 прямі вш раіи  на оплату ираш 1 219,182 8,96 8,96 8,96 8,96
1.3 інші прямі виграти, утому числі: 290,111 2,13 2,13 2,13 2.13

1.3.1 відрахування на соціальні заходи 268,220 1,97 1.97 1,97 1,97
1.3.2 амортизаційні відрахування 2,622 0,02 0,02 0,02 0,02
1.3.3 інші прямі виграти 19,269 0,14 0,14 0,14 0,14
1.4 загальновирооничі витрати, у тому числі: 131,149 0,96 0,96 0,% 0,96

1.4.1 витрати на оплату праці 75,240 0,55 0,55 0,55 0,55
1.4.2 відрахування на соціальні заходи 16,553 0,12 0,12 0,12 0,12
1.4.3 амортш атині відрахування 3,250 0,02 0,02 0,02 0,02
1.4.4 інші виграти 36,106 0,27 0 27 0,27 0,27

2 Адміністративні в и трат, У тому числі: 80,503 0,59 0,59 0,59 0,59
2.1 виграти на оплату пращ 51,561 0,38 0,38 0,38 0,38
2.2 відрахування на соціальні заходи 11,344 0,08 0,08 0,08 0,08
2.3 амортизаційні відрахування 2,317 0,02 0,02 0,02 0,02
2.4 інші втрати 15,281 0,11 0,11 0,11 0.11
3 Інші операційні витрати 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Фінансові витрат» 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Виграти на покриття втрат 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Коригування витрат 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Розрахунковий прибуток, усього, у тому 
числі: 83,998 0,62 0,62 0,62 0,62

7.1 податок на прибуток 15,120 0,11 0,11 0,11 0,11

7,2 на розвиток виробниціва (виробничі 
інвестиції)

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3 інше використання прибутку 68,878 0,51 0,51 0,51 0,51

8
Річний обсяг реалізації теплової енергії 
власним споживачам, Гкал 136 046,813 107 372,05 26668,99 1 999,09 6,69

Міський голова

Згідно з оригіналом 
Завідувач відділу 
з обслуговування міської

М ихайло ПОСІТКО

Елеонора Л ЕВЧ ЕН К О

( 12

Д одаток 5
до р іш ення 25 сесії м ісько ї ради 
22 12.2022 №  188/25

Структура тарифів на послугу і постачання гарячої води споживачам, які 
отримують ї ї  бе:) використання індивідуальних теплових пунктів, 

комунального підприємства «М іськтепловоденергія»

№
1ІП

Найменування показників
Для потреб 
населення

Для потреб 
бюджетних 

установ

Для потреб 
інших споживачів 
(крім населення)

грн/м 1 ірн/м 3 грн/м 3
1 2 3 4 5

1
Іовна планована собівартість послуги, усього, у 
гому числі:

122,87 154,77 254,41

1.1 вартість власної теплової енергії 107,% 139,86 239,50

1.2
витрати на придбання холодної води для надання 
послуги

14,91 14,91 14,91

2 Коршування витрат 0,00 0,00 0,00
3 Загалі,ні витрати на послугу 122,87 154,77 254,41
4 1 іодаток на додану вартість 24,57 30,95 50,88
5 Тарифи на послугу з ПДВ 147,44 185,72 305,29


