
     Пояснювальна  записка  

щодо необхідності встановлення тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування, постачання, послуги з постачання 
теплової енергії і постачання гарячої води для всіх категорій споживачів, 
що надаються Комунальним підприємством по експлуатації теплового 
господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради на період з 
01.10.2022р. по 30.09.2023р. 

  
 КП «Тепловик» створене розпорядженням Старокостянтинівської 

районної ради 02.04.1992 р. шляхом реорганізації Старокостянтинівської 
дільниці «Хмельницьктеплокомуненерго». Підприємство належить до 
комунальної власності територіальної громади м. Старокостянтинів.  

Відповідно до статуту метою діяльності є задоволення соціально-
економічних потреб членів територіальної громади міста в централізованому 
опаленні та подачі гарячої води. 

Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02 
березня 2015 року № 222-VIII визначено, що суб’єкт господарювання може 
здійснювати види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, 
після видачі йому ліцензії.  

КП «Тепловик» отримало такі ліцензії: 
 
- ліцензія НКРЕКП на виробництво теплової енергії (крім діяльності з 

виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, 
теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних 
установках та установках з використанням нетрадиційних або 
поновлюваних джерел енергії), № 1280 від 23.09.2010 (переоформлено 
рішенням від 27.11.2015 № 2881) 

 
- ліцензія НКРЕКП на транспортування теплової енергії магістральними 

та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, № 1280 від 
23.09.2010 (переоформлено рішенням від 27.11.2015 № 2881) 

 
- ліцензія НКРЕКП на постачання теплової енергії № 1280 від 23.09.2010 

(переоформлено рішенням від 27.11.2015 № 2881) 
 

- ліцензія НКРЕКП на виробництво теплової енергії на 
теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та 
установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел 
енергії № 473, дата видачі 24.03.2016 

 



        Комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства 
«Тепловик» забезпечує теплом багатоповерхові будинки, бюджетні та 
госпрозрахункові установи загальною площею 384 тис. м2. 

Встановлена  потужність об’єктів теплопостачання підприємства 
становить: 
Qкотлів = 72,44 Гкал/год. 

       Довжина теплових мереж в двотрубному вимірі становить 20,7 км.  

Для КП «Тепловик» необхідно встановити тариф на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування та постачання, на послуги з постачання 
теплової енергії і постачання гарячої води у відповідності з визначеними 
Законом України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 №2189-
VIII (далі – Закон) новою класифікацію житлово-комунальних послуг, новою 
системою взаємовідносин, що виникатимуть у процесі надання та споживання 
цих послуг, а також внесених змін до Порядку №869 на період з 01.10.2022 по 
30.09.2023рр..  

Підприємством розраховані планові тарифи на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування та постачання, на послуги з постачання 
теплової енергії і постачання гарячої води відповідно до законодавства, де 
основною складовою структури тарифу на теплову енергію є природний газ.  

Відповідно до повідомлення ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз 
Трейдинг» та за умовами трирічних договорів для підприємств ТКЕ 
встановлюються наступні ціни на природний газ за 1000 куб м: 
Обсяг І (фіксований) на період з 01.06.2022 до 31.05.2023 (включно) - 24 
356,38грн. без ПДВ. Всього ціна газу з урахуванням тарифу на послуги 
транспортування та коефіцієнту, який застосовується при замовленні 
потужності на добу наперед, становить 29 391,55 грн. з ПДВ. Але у структуру 
тарифу для населення планова вартість природного газу застосовувалась ціна 
на рівні попереднього року у розмірі  6183,33грн. без ПДВ, за фактично 
спожиті об’єми, що зменшені на 10%, а за різницю об’ємів природного газу 
для виробництва теплової енергії населенню по ціні  Обсягу ІІ Розраховуючи 
вартість усього природного газу підприємством застосовувалась комбінована 
ціна. 
Обсяг ІІ на червень 2022 року – 31937,92 грн. без ПДВ. Всього ціна газу з 
урахуванням тарифу на послуги транспортування та коефіцієнту, який 
застосовується при замовленні потужності на добу наперед, становить 29 
485,50 грн. з ПДВ. На наступні періоди ціна визначається за формулою, 
наведеною в договорі. Ця ціна застосовувалась для розрахунку вартості 
природного газу для інших споживачів та для розрахунку вартості природного 
газу потрібного понад визначені обсяги газу договором для інших категорій 
споживачів. 



Обсяг ІІІ (фіксований) на період з 01.06.2022 до 31.12.2022 (включно)   
13 658,42грн. без ПДВ. Всього ціна газу з урахуванням тарифу на послуги 
транспортування та коефіцієнту, який застосовується при замовленні 
потужності на добу наперед, становить 16 554,00 грн. з ПДВ. Ця ціна 
застосовувалась для розрахунку вартості природного газу для бюджетних 
установ і організацій. 

В структурі тарифу на теплову енергію природний газ складає: 
 для населення                     60 308,74 тис. грн., або 60,27%; 
 для бюджетних установ    22 024,69 тис. грн., або 71,08%; 
для інших споживачів          3 197,16 тис. грн., або 80,54%. 

Визначення розрахункової ціни природного газу з транспортуванням та 
розподілом його  для проведення планових розрахунків тарифів на теплову 
енергію КП "Тепловик" м.Старокостянтинів  на період 2022-2023рр.  

 

№п
/п Зміст 

Обсяг природного газу, тис.куб.м 

всього по 
підприємству 

в т.ч. 

Обсяг І 
(фіксований

) 

Обсяг ІІІ 
(фіксований) 

Обсяг ІІ 
(змінний) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Обсяг природного газу для 
виробництва теплової 
енергії в планових 
розрахунках тарифів на  
опалювальний період 
2022-2023рр. 6929,000 5627,000 1207,000 95,000 

в тому числі: 

2 

Обсяг природного газу, 
передбачений умовами 
договору з ТОВ "Нафтогаз 
Трейдинг", зменшені на 10 
% відповідно до постанови 6 890,96 5 002,42 1 014,59 95,00 

  
ціна природного газу, грн. 
без ПДВ  6 183,33 13 658,42 31 937,92 

  

ціна транспортування 
природного газу, грн. без 
ПДВ  136,58 136,58 136,58 

  

ціна за розподіл 
природного газу, грн. без 
ПДВ  1 540,00 1 540,00 1 540,00 

  
загальна ціна, грн. без 
ПДВ  7 859,91 15 335,00 33 614,50 

3 Вартість природного газу  39 318 570,98 15 558 779,47 3 193 377,50 

4 
Різниця нестачі обсягів 
природного газу 38,04 624,58 192,41 - 

  
ціна природного газу, грн. 
без ПДВ  31 937,92 31 937,92 31 937,92 

  

ціна транспортування 
природного газу, грн. без 
ПДВ  136,58 136,58 136,58 

  

ціна за розподіл 
природного газу, грн. без 
ПДВ  1 540,00 1 540,00 1 540,00 

  загальна ціна, грн. без   33 614,50 33 614,50 33 614,50 



ПДВ 

5 Вартість природного газу   20 994 944,41 6 467 674,27 - 

6 
Вартість природного газу 
по категорія по міксованій 
ціні, грн без ПДВ 

      85 533 346,63   60 313 515,39 22 026 453,74 3 193 377,50 

       населення   бюджетні 
установи  

 інші 
установи  

7 

Ціна за природний газ з 
транспортуванням та 

розподілом його за 1000 
куб.м., грн.без ПДВ 

  10 718,592 18 248,926 33 614,500 

 

      

При розрахунку газової складової за  послугу з розподілу природного 
газу застосовувався тариф що встановлений для АТ «Оператор 
газорозподільної системи «Хмельницькгаз» відповідно до постанови НКРЕКП 
складає 1, 54 грн. за 1 м3 на місяць без ПДВ.    

Інші складові тарифу. 
Електроенергія.  
В структуру тарифу вартість електроенергії з її розподілом 

розраховувалась за ціною 4,59172  за 1 кВт/год без ПДВ. 
Водопостачання та водовідведення. 
Ціна на водопостачання та водовідведення в діючому тарифі та 

планованому не змінилась та складає: 
Водопостачання  22,40833  грн/1 м3, без ПДВ 
Водовідведення   20,51667  грн/1 м3, без ПДВ 

Витрати на оплату праці.  

В структуру тарифів закладалась заробітна плата працівникам визначена 
відповідно до законодавства із врахуванням положень Галузевої угоди 
укладеної між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України, Територіальної угоди між 
Старокостянтинівською міською  радою та Хмельницькою обласною 
організацією профспілки працівників житлово-комунального господарства, 
місцевої промисловості, побутового обслуговування населення та 
Колективного договору КП «Тепловик». Загальні планові витрати на заробітну 
плату працівникам в структурі закладені у розмірі 20 448,649 тис. грн., та  
податки і  збори пов’язані із зарплатою  4 498,702 тис. грн.. 

Матеріали, послуги та  роботи. 

В структурі тарифів витрати на ці складові  закладені у розмірі  8 155,95 
тис. грн., які сплановані по фактичних витратах попереднього періоду без 
застосування індексу інфляції 

Амортизація 
В структурі тарифів загальна амортизація складає 3 842,10тис. грн.. 



 
Витрати на зменшення енергоресурсів  по інвестиційній програмі . 

Витрати на проведення заходів які призведуть до зменшення витрат на 
енергоресурси по Інвестиційній програмі на період з 01.10.2022р. по 
30.09.2023р. складають 2 334,73 тис. грн., які закладені в загальну структуру 
тарифів. 

Загальна планова середня вартість складає 135 020,20тис. грн.. 
Підприємство впродовж багатьох років є збитковим. 
Головна причина збитковості підприємства – недостатній рівень 

відшкодування фактичних витрат підприємства діючими тарифами на послуги 
з теплопостачання для всіх категоріях споживачів. Так, за підсумками роботи 
станом на 01.07.2022р. збитки підприємства з основної діяльності (теплова 
енергія) склали      896 тис. грн..  

Умовою стабільної роботи підприємства є приведення тарифів у 
відповідність до економічно-обґрунтованих витрат, що дасть можливість 
підприємству забезпечити стабільну, беззбиткову діяльність та поліпшити 
розрахунки з кредиторами за використані енергоносії. 

 
Розмір планових тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і 
постачання гарячої води на період з 01.10.2022р. по 30.09.2023р. враховуючи 

податок на додану вартість, складає: 
 

Плановий тариф на теплову енергію для населення 
(населення від котелень та із САО) за 1 Гкал. грн.  3643,19 

 
Плановий тариф на теплову енергію для бюджетних 

установ за 1 Гкал. грн. 5258,41 

Плановий тариф на теплову енергію для інших 
споживачів за 1 Гкал. грн. 8590,38 

Плановий тариф на послугу з централізованого 
постачання гарячої води за умови підключення 

рушникосушильників до системи гарячого 
водопостачання, грн/м3.  

235,61 
 

Плановий тариф на послугу з централізованого 
постачання гарячої води за умови відсутності 

рушникосушильників, грн/м3.  
196,61 

 
 
 
 
 



Порівняльна інформація тарифів  

Найменування показників діючий плановий Зменшення (-), 
зростання  (+) 

Плановий тариф на теплову 
енергію для населення  (населення 
від котельнь та із САО)за 1 Гкал. грн. 

з ПДВ 

 

 

1747,57 3643,19 

 

 

1895,62 
Плановий тариф на теплову 

енергію для бюджетних установ 
за 1 Гкал. грн. 

 

4810,12 5258,41 

 

448,29 
Плановий тариф на теплову 

енергію для інших споживачів за 
1 Гкал. грн. 

 

7978,34 8590,38 

 

612,04 

Плановий тариф на послугу з 
централізованого постачання 

гарячої води за умови 
підключення 

рушникосушильників до системи 
гарячого водопостачання, 

грн/м3.  

 

 

 

 

115,45 235,61 

 

 

 

 

120,16 
Плановий тариф на послугу з 
централізованого постачання 

гарячої води за умови відсутності 
рушникосушильників, грн/м3.  

 

 

106,69 196,61 

 

 

89,92 

 

 
 

Директор              Олександр ДУШЕНКО   


