
Додаток 41
до постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг
31 березня 2015 року № 1171
(у редакції постанови Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах

Структура одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що 
надаються населенню КОНЦЕРНОМ "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"

№з/п Назва показника

Послуга з централізованого опалення Послуга з централізованого 
постачання гарячої води

для абонентів 
житлових будинків 
з будинковими та 

квартирними 
приладами обліку 
теплової енергії

для абонентів 
житлових будинків 
без будинкових та 

квартирних 
приладів обліку 
теплової енергії

за умови 
підключення 

рушникосушиль 
ників д о системи 

гарячого 
водопостачання

за умови відсутності 
рушникосушиль 

ників

грн/Гкал грн/м2 на рік грн/м3 грн/м3
1 2 3 4 5 6

1
Собівартість власної теплової енергії, врахована у 
встановлених тарифах на теплову енергію для 
потреб населення

1025,79 135,92 54,72 50,16

1.1 у тому числі паливна складова 869,75 115,25 46,39 42,53

2 Витрати на утримання абонентської служби, 
усього, у тому числі:

6,04 0,80 0,36 0,34

2.1 витрати на оплату праці із відрахуваннями на 
соціальні заходи

6,04 0,80 0,36 0,34

2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Витрати з проведення періодичної повірки, 
обслуговування і ремонту квартирних засобів 
обліку, у тому числі їх демонтажу, 
транспортування та монтажу після повірки

0,00 X 0,00 0,00

4 Витрати на придбання води на послугу з 
централізованого постачання гарячої води

X X 6,90 6,90

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,42 0,06 0,03 0,02

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 1032,25 136,78 62,01 57,42

7 Послуги банку 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням 
послуг банку

1032,25 136,78 62,01 57,42

9 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1 чистий прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2 податок на прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Тарифи на послуги 1032,25 136,78 62,01 57,42

11 Податок на додану вартість 206,45 27,36 12,40 11,48

12 Тарифи на послуги з ПДВ, усього, у тому числі: 1238,70 164,14 74,41 68,90

12.1 паливна складова з ПДВ 1043,70 138,30 55,67 51,03
у тому числі у відсотках від пункту 12 84,26 % 84,26% 74,82 % 74,07 %

12.2 решта витрат, крім паливної складової, з ПДВ 195,00 25,84 18,73 17,87

у тому числі у відсотках від пункту 12 15,74 % 15,74 % 25,18 % 25,93 %

13
Тариф на послугу з централізованого опалення, 
грн/м3 за місяць протягом опалювального періоду, 
з ПДВ, усього, у тому числі:

X 28,91 X X

13.1 паливна складова з ПДВ X 24,36 X X

у тому числі у відсотках від пункту 13 X 84,26 % X X

13.2 решта витрат, крім паливної складової, з ПДВ X 4,55 X X

у тому числі у відсотках від пункту 13 X 15,74 % X X

14 Планована тривалість опалювального 
періоду, діб

172 172 X X

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері теплопостачання (■%> С. Черних



Додаток 45
до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг
31 березня 2015 року № Ц71
(у редакції постанови Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах

Структура одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що 
надаються населенню КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

"БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРПЯ"

№ і'п Назва показника

Послуга з централізованого опалення Послуга з централізованого 
постачання гарячої вод и

для абонентів 
житлових будинків 
з будинковими та 

квартирними 
приладами обліку 
теплової енергії

для абонешів 
житлових будинків 
без будинкових та 

квартирних 
приладів обліку 
теплової енергії

за умови 
підключення 

рушникосупшль 
ників до системи 

гарячого 
водопостачання

за умови відсутності 
рушникосупшль 

ників

грн/Гкал грн/м2 нарік грн/м3 грн/м3
1 2 3 4 5 б

1
Собівартість власної теплової енергії, врахована у 
встановлених тарифах на теплову енергію для 
потреб населення

1026,63 142,00 55,18 50,59

1.1 у тому числі паливна складова 863,69 119,47 46,42 42,56

2 Витрати на утримання абонентської служби, 
усього, у тому числі:

5,41 0,75 0,33 0,30

2.1 витрати на оплату пращ із відрахуваннями на 
соціальні заходи

5,41 0,75 0,33 0,30

2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Витрати з проведення періодичної повірки, 
обслуговування і ремонту квартирних засобів 
обліку, у тому числі їх демонтажу, 
транспортування та монтажу після повірки

0,00 X 0,00 0,00

4 Витрати на придбання води на послугу з 
централізованого постачання гарячої води X X 6,73 6,73

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,10 0,01 0,01 0,01

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 1032,14 142,77 62,24 57,63

7 Послуги банку 2,73 0,38 0,16 0,15

8
Повна планова собівартість послуг з урахуванням 
послуг банку

1034,86 143,14 62,40 57,78

9 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1 чистий прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2 податок на прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Тарифи на послуги 1034,86 143,14 62,40 57,78

11 Податок на додану вартість 206,97 28,63 12,48 11,56

12 Тарифи на послуги з ПДВ, усього, у тому числі: 1241,83 171,77 74,88 69,34

12.1 паливна складова з ПДВ 1036,43 143,36 55,70 51,08
у тому числі у відсотках від пункту 12 83,46 % 83,46 % 74,39 % 73,66 %

12.2 решта витрат, крім паливної складової, з ПДВ 205,41 28,41 19,18 18,26

у тому числі у відсотках від пункту 12 16,54 % 16,54 % 25,61 % 26,34 %

13
Тариф на послугу з централізованого опалення, 
грн/м2 за місяць протягом опалювального періоду, 
з ПДВ, усього, у тому числі:

X 29,40 X X

13.1 паливна складова з ПДВ X 24,54 X X

у тому числі у відсотках від пункту 13 X 83,46 % X X

13.2 решта витрат, крім паливної складової, з ПДВ X 4,86 X X

у тому числі у відсотках від пункту 13 X 16,54% X X

14 Планована тривалість опалювального 
періоду, діб

177 177 X X

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері теплопостачання 0 С. Черних



Додаток 66
до постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг
31 березня 2015 року № 1171
(у редакції постанови Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах

Структура одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що 
надаються населенню ОБЛАСНИМ КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО"

№ з/п Назва показника

Послуга з централізованого опалення Послуга з централізованого 
постачання гарячої води

для абонентів 
житлових будинків 
з будинковими та 

квартирними 
приладами обліку 
теплової енергії

для абонентів 
житлових будинків 
без будинкових та 

квартирних 
приладів обліку 
теплової енергії

за умови 
підключення 

рушникосушиль 
ників до системи 

гарячого 
водопостачання

за умови відсутності 
рушникосушиль

ників

грн/Гкал грн/м2 на рік грн/м3 грн/м3
1 2 3 4 5 6

1
Собівартість власної теплової енергії, врахована у 
встановлених тарифах на теплову енергію для 
потреб населення

1034,09 148,07 54,76 50,20

1.1 у тому числі паливна складова 857,86 122,84 45,43 41,64

2
Витрати на утримання абонентської служби, 
усього, у тому числі: 9,23 1,32 0,55 0,51

2.1 витрати на оплату праці із вирахуваннями па 
соціальні заходи 9,23 1,32 0,55 0,51

2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Витрати з проведення періодичної повірки, 
обслуговування і ремонту квартирних засобів 
обліку, у тому числі їх демонтажу, 
транспортування та монтажу після повірки

0,00 X 0,00 0,00

4 Витрати на придбання води на послугу з 
централізованого постачання гарячої води X X 7,22 7,22

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,23 0,03 0,01 0,01

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 1043,55 149,43 62,55 57,94

7 Послуги банку 4,04 0,58 0,24 0,22

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням 
послуг банку 1047,59 150,00 62,79 58,17

9 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1 чистий прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00
9.2 податок на прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Тарифи на послуги 1047,59 150,00 62,79 58,17
11 Податок на додану вартість 209,52 30,00 12,56 11,63
12 Тарифи на послуги з ПДВ, усього, у тому числі: 1257,11 180,01 75,35 69,80

12.1 паливна складова з ПДВ 1029,43 147,40 54,52 49,97
у тому числі у відсотках від пункту 12 81,89 % 81,89 % 72,35 % 71,59%

12.2 решта витрат, крім паливної складової, з ПДВ 227,68 32,60 20,83 19,83
у тому числі у відсотках від пункту 12 18,11 % 18,11 % 27,65 % 28,41 %

13
Тариф на послугу з централізованого опалення, 
грн/м2 за місяць протягом опалювального періоду, 
з ПДВ, усього, у тому числі:

X 33,25 X X

13.1 паливна складова з ПДВ X 27,23 X X
у тому числі у відсотках від пункту 13 X 81,89% X X

13.2 решта витрат, крім паливної складової, з ПДВ X 6,02 X X

у тому числі у відсотках від пункту 13 X 18,11 % X X

14 Планована тривалість опалювального 
періоду, діб

164 164 X X

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері теплопостачання & С. Черних


