
тис.грн. на рік на 1 Гкал
1 3 4
1 972,57           1 428,14     

1.1 685,96           1 007,29     

1.1.1 515,24           756,59        
1.1.1.1. 409,59           601,45        
1.1.1.2. 12,56             18,45          
1.1.1.3. 93,09             136,69        

1.1.2 51,12             75,06          
1.1.3 -              

1.1.3.1 -              
1.1.4 -              
1.1.5 15,38             22,58          
1.1.6 104,23           153,05        
1.2 161,04           236,48        
1.3 96,68             141,96        

1.3.1 82,80             121,59        
1.3.2 13,88             20,37          
1.4 28,89             42,42          

1.4.1 25,89             38,01          
1.4.2 3,00               4,41            

2 46,36             68,08          
2.1 46,36             68,08          
2.2 -              
3 -              

3.1 -              
3.2 -              
4 -              
5 1 018,93       1 496,22     
6 -              
7 -              

7.1 -              
7.2 -              
7.3 -              
7.4 -              
8 1 018,93       1 496,22     
9 1 451,19     

9.1 515,24           756,59        
9.2 503,69           739,63        
10 51,00             51,00          
11 49,00             49,00          
12 681,00           
13
14 1 795,46     

№п/п Найменування показників

2
Виробнича собівартість, у т.ч.:
прямі матеріальні витрати, у т.ч.:
витрати на паливо для виробництва теплової енергії котельнями в тому 
числі:
газ
траспортування газу
розподіл газу
витрати на електроенергію
собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС,АЕС, КГУ, у т.ч.:
витрати на паливо у собівартості теплової енергії власних ТЕЦ, 
витрати на покупну теплову енергію, у т.ч.:
вода для технологічних потреб та водовідведення
матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси
прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи
інші прямі витрати, у т.ч.:
амортизаційні відрахування
інші прямі витрати
загальновиробничі витрати, у т.ч.:
витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи
інші витрати
Адміністративні витрати, у т.ч.:
витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи
інші витрати

інше використання прибутку(прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, КГУ)

Витрати на збут, у т.ч.:
витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи
інші витрати
Фінансові витрати
Повна собівартість

Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал.
Тариф на теплову енергію, грн./Гкал, у т.ч.:
Тариф на теплову енергію, грн./Гкал, з ПДВ

для потреб населення

Структура тарифу на послугу постачання теплової енергії комунального підприємства по експлуатації 
теплового господарства "Тепловик" Старокостянтинівської міської ради для багатоквартирного будинку з 

автономною системою опалення по вул.Попова, 6

Вартість теплової енергії за відповідним тарифом
Тариф на теплову енергію, гнр./Гкал, у т.ч.:
паливна складова
решта витрат, крім паливної складової
Паливна складова, %
решта витрат, крім паливної складової, %

Витрати на покриття втрат
Розрахунковий прибуток, у т.ч.:
податок на прибуток
резервний фонд (капітал) та девіденти
на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)



тис.грн. на 
рік 

на 1 Гкал

1 2 3 4
1 Виробнича собівартість, у т.ч.: 943,49       1 385,45    

1.1 прямі матеріальні витрати, у т.ч.: 684,85       1 005,65    

1.1.1
витрати на паливо для виробництва теплової енергії котельнями в тому 
числі: 515,24       756,59       

1.1.1.1. газ 409,59       601,45       
1.1.1.2. траспортування газу 12,56         18,45         
1.1.1.3. розподіл газу 93,09         136,69       
1.1.2 витрати на електроенергію 50,00         73,42         

1.1.3 собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС,АЕС, КГУ, у т.ч.: -             

1.1.3.1
витрати на паливо у собівартості теплової енергії власних ТЕЦ, 
ТЕС,АЕС, КГУ -             

1.1.4 витрати на покупну теплову енергію, у т.ч.: -             
1.1.5 вода для технологічних потреб та водовідведення 15,38         22,58         
1.1.6 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 104,23       153,05       

1.2 прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 147,38       216,42       
1.3 інші прямі витрати, у т.ч.: 96,68         141,97       
1.3.1 амортизаційні відрахування 82,80         121,59       
1.3.2 інші прямі витрати 13,88         20,38         
1.4 загальновиробничі витрати, у т.ч.: 28,01         41,13         
1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 25,11         36,86         
1.4.2 інші витрати 2,90           4,26           
2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 44,77         65,74         
2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 44,77         65,74         
2.2 інші витрати -             
3 Витрати на збут, у т.ч.: -             
3.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи -             
3.2 інші витрати -             
4 Фінансові витрати -             
5 Повна собівартість 988,26       1 451,19    
6 Витрати на покриття втрат -             
7 Розрахунковий прибуток, у т.ч.: -             
7.1 податок на прибуток -             
7.2 резервний фонд (капітал) та девіденти -             
7.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) -             

7.4 інше використання прибутку(прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, КГУ) -             
8 Вартість теплової енергії за відповідним тарифом 988,26       1 451,19    
9 Тариф на теплову енергію, гнр./Гкал, у т.ч.: 1 451,19    
9.1 паливна складова 515,24       756,59       
9.2 решта витрат, крім паливної складової 503,69       739,63       
10 Паливна складова, % 51,00         51,00         
11 решта витрат, крім паливної складової, % 49,00         49,00         
12 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал. 681,00       
13 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал, у т.ч.:
14 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал, з ПДВ 1 741,43    

Структура тарифу на виробництво теплової енергії комунального підприємства по експлуатації 
теплового господарства "Тепловик" Старокостянтинівської міської ради для багатоквартирного 

будинку з автономною системою опалення по вул.Попова, 6

Найменування показників
для потреб населення

№п/п



тис.грн. на рік на 1 Гкал
1 2 3 4

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: 29,08             42,69             
1.1 прямі матеріальні витрати, у т.ч.: 1,11               1,63               

1.1.1
витрати на паливо для виробництва теплової енергії котельнями в 
тому числі:

-                 

1.1.1.1. газ -                 
1.1.1.2. траспортування газу -                 
1.1.1.3. розподіл газу -                 
1.1.2 витрати на електроенергію 1,12               1,64               

1.1.3 собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС,АЕС, КГУ, у т.ч.:
-                 

1.1.3.1
витрати на паливо у собівартості теплової енергії власних ТЕЦ, 
ТЕС,АЕС, КГУ

-                 

1.1.4 витрати на покупну теплову енергію, у т.ч.: -                 
1.1.5 вода для технологічних потреб та водовідведення -                 
1.1.6 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси -                 

1.2
прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні 
заходи

13,66             20,06             

1.3 інші прямі витрати, у т.ч.: -                 
1.3.1 амортизаційні відрахування -                 
1.3.2 інші прямі витрати -                 
1.4 загальновиробничі витрати, у т.ч.: 0,88               1,29               

1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи
0,78               1,15               

1.4.2 інші витрати 0,10               0,15               
2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 1,59               2,33               

2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи
1,59               2,33               

2.2 інші витрати -                 
3 Витрати на збут, у т.ч.: -                 

3.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи
-                 

3.2 інші витрати -                 
4 Фінансові витрати -                 
5 Повна собівартість 30,67             45,03             
6 Витрати на покриття втрат -                 
7 Розрахунковий прибуток, у т.ч.: -                 
7.1 податок на прибуток -                 
7.2 резервний фонд (капітал) та девіденти -                 
7.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) -                 

7.4 інше використання прибутку(прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, КГУ)
-                 

8 Вартість теплової енергії за відповідним тарифом 30,67             45,03             
9 Тариф на теплову енергію, гнр./Гкал, у т.ч.: 45,03             
9.1 паливна складова
9.2 решта витрат, крім паливної складової
10 Паливна складова, %
11 решта витрат, крім паливної складової, %
12 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал. 681,00           
13 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал, у т.ч.:
14 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал, з ПДВ 54,03             

Структура тарифу на  постачання теплової енергії комунального підприємства по експлуатації 
теплового господарства "Тепловик" Старокостянтинівської міської ради для багатоквартирного 

будинку з автономною системою опалення по вул.Попова, 6

№п/п Найменування показників
для потреб населення
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