
для 
абонентів 
житлових 
будинків з 

будинковим
и та 

квартирними 
приладами 

обліку 
теплової 
енергії

для 
абонентів 
житлових 

будинків без 
будинкових 

та 
квартирних 

приладів 
обліку 

теплової 
енергії

за умови 
підключенн

я 
рушникосу
шильників 
до системи 

гарячого 
водопостача

ння

за умови 
відсутності 
рушникосу
шильників

грн/Гкал
грн/кв.м на 

місяць
грн/куб.м грн/куб.м

1 2 7 8 9 10

1
собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених 

тарифах на теплову енергію для потреб населення
1446,81 274,89 83,91 76,68

2
витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому 

числі
4,51 0,85 0,36 0,33

2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 3,96 0,78 0,33 0,3

2.2 інші витрати абонентської служби 0,55 0,07 0,03 0,03

3
витрати з проведенням періодичної повірки, обслуговування і 
ремонту квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, 

транспортування та монтажу після повірки
0 0 0 0

4
витрати на придбання води на послугу з централізованого 

постачання гарячої води
0 0 11,4 11,4

5 решта витрат, крім послуг банку 0 0 0 0
6 собівартість послуг без урахування послуг банку 1451,32 275,74 95,67 88,41

7 послуги банку 4,99 0,94 0,54 0,5

8 повна планова собіівартість послуг з урахуванням послуг банку 1456,31 276,68 96,21 88,91

9 розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0 0 0 0

9.1 чистий прибуток 0 0 0 0
9.2 податок на прибуток 0 0 0 0
10 плановані тарифи на послуги 1456,31 276,68 96,21 88,91
11 податок на додану вартість 291,26       55,34         19,24        17,78      

12 плановані тарифи на послуги з ПДВ 1 747,57    332,02       115,45      106,69    

13
планований тариф на послугу з централізованого опаленя, 
грн/м2 за місяць протягом опалювального періоду, з ПДВ

53,12         

14 планована тривалість опалювального періоду, діб 190

 Планова структура одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого  
постачання гарячої води, що надаються населенню комунальним підприємством по експлуатації теплового 

господарства "Тепловик" Старокостянтиівськолї міської ради

назва показника
№ 
з/п

послуга з 
централізованого 

опалення

послуга з 
централізованого 

постачання гарячої 

проект структури тарифу 


