
 

 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «  »                          2021 року №  

м. Олександрія 
 

Про регулювання та встановлення тарифів  
КП «Теплокомуненерго» на теплову  
енергію, її виробництво, транспортування  
та постачання , тарифів на послугу з постачання  
теплової енергії для потреб бюджетних  
установ, організацій та інших споживачів 

Відповідно до ст.ст. 28, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст.ст. 13, 20 Закону України «Про теплопостачання», ст.ст. 4, 21  Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги», Порядку формування тарифів на 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 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні 
послуги», наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – 
комунального господарства України від 05.06.2018 року № 130 «Про затвердження Порядку 
інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з 
обґрунтуванням такої необхідності», від 12.09.2018 року № 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»,рішення виконавчого комітету Олександрійської 
міської ради від 06.09.2018 № 562 «Про Порядок затвердження тарифів на житлово-
комунальні послуги в м. Олександрії, селищах Олександрійське, Пантаївка, селах 
Звенигородка, Марто-Іванівка», розглянувши заяву КП «Теплокомуненерго» щодо 
встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, 
тарифів на послугу з постачання теплової енергії для потреб всіх споживачів від 09.09.2021,  
враховуючи висновок управління економіки міської ради вихідний від 23.11.2021  №1166 
«Про розрахунки тарифів на теплову енергію» та управління житлово – комунального 
господарства та архітектури міської ради вихідний від 19.11.2021 № 07-895 «Щодо 
розрахунку тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, 
тарифів на послугу з постачання теплової енергії для потреб всіх споживачів  КП 
«Теплокомуненерго», з метою  встановлення економічно обґрунтованих тарифів та 
недопущення збиткової господарської діяльності КП «Теплокомуненерго», 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Встановити КП «Теплокомуненерго» тариф на послугу з постачання теплової 

енергії, вироблену котельнями з використанням природного газу: 
1) для потреб  бюджетних установ та організацій у розмірі 4536,41 грн/Гкал (з ПДВ), 

в тому числі: 
- виробництво теплової енергії – 3747,02 грн/Гкал ; 
- транспортування теплової енергії – 768,59 грн/Гкал; 
- постачання теплової енергії – 20,80 грн/Гкал; 
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2) для потреб інших споживачів у розмірі 7087,22 грн/Гкал (з ПДВ), в тому числі: 
- виробництво теплової енергії – 5965,88 грн/Гкал ; 
- транспортування теплової енергії – 1100,53 грн/Гкал; 
- постачання теплової енергії – 20,81 грн/Гкал; 
 
2. Встановити КП «Теплокомуненерго» тариф на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, вироблену котельнями з використанням природного газу: 
 1) для потреб  бюджетних установ та організацій у розмірі 3780,34 грн/Гкал (без 
ПДВ), в тому числі: 

- виробництво теплової енергії – 3122,52 грн/Гкал ; 
- транспортування теплової енергії – 640,49 грн/Гкал; 
- постачання теплової енергії – 17,33 грн/Гкал; 
2) для потреб інших споживачів у розмірі 5906,02 грн/Гкал (без ПДВ), в тому числі: 
- виробництво теплової енергії – 4971,57 грн/Гкал ; 
- транспортування теплової енергії – 917,11 грн/Гкал; 
- постачання теплової енергії – 17,34 грн/Гкал; 
 
3. Встановити тариф на теплову енергію, вироблену на котельнях, які працюють з 

використанням нетрадиційних джерел енергії, яку надає для бюджетних установ, у розмірі 
4082,77 грн/Гкал (з ПДВ), у тому числі: на виробництво теплової енергії – у розмірі 3293,38 
грн/Гкал (з ПДВ), на транспортування теплової енергії – у розмірі 768,59 грн/Гкал (з ПДВ), 
на постачання теплової енергії – у розмірі 20,80 грн/Гкал (з ПДВ). 

 
4. Затвердити структуру витрат КП «Теплокомуненерго»:  

1) на послугу з постачання теплової енергії, вироблену котельнями з використанням 
природного газу для потреб бюджетних установ, організацій та інших споживачів згідно з 
додатком 1;  
2) на теплову енергію, вироблену котельнями з використанням природного газу для потреб 
бюджетних установ, організацій та інших споживачів згідно з додатком 2; 
3) на виробництво теплової енергії, виробленої котельнями з використанням природного 
газу для потреб бюджетних установ, організацій та інших споживачів згідно з додатком 3; 
4) на транспортування теплової енергії, виробленої котельнями з використанням природного 
газу для потреб бюджетних установ, організацій та інших споживачів згідно з додатком 4; 
5) на постачання теплової енергії, виробленої котельнями з використанням природного газу                      
для потреб бюджетних установ, організацій та інших споживачів згідно з додатком 5; 
6) на теплову енергію, вироблену на котельнях, які працюють з використанням 
нетрадиційних джерел енергії для бюджетних установ, згідно з додатком 6. 
 

5. Управлінню інформаційної політики та цифрової трансформації міської ради 
оприлюднити дане рішення на офіційному сайті міської ради не пізніше ніж п’ять робочих 
днів із дати його прийняття, КП «Теплокомуненерго» інформує споживачів про зміну 
тарифів на комунальні послуги (з посиланням на рішення органу місцевого самоврядування) 
відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги». 

 
6. Встановити, що дане рішення набирає чинності з дати його офіційного 

оприлюднення. 
 
7. Після завершення опалювального періоду ліцензіату провести аналіз витрат на 

придбання природного газу (без урахування тарифів на послуги з транспортування та 
розподілу природного газу) та електричної енергії, врахованих у тарифах, та відповідних  
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витрат, які фактично ним понесені протягом опалювального періоду та подати на розгляд до 
Олександрійської міської ради в термін до 01.06.2022. 

 
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю.О.  
 
 

Міський голова Сергій Кузьменко  
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету                                                                      Сергій Завалій 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       Додаток 1  
       до рішення виконавчого комітету 
       від                       2021 року №   
 

Структура тарифів на послугу з постачання теплової енергії, вироблену котельнями з використанням природного газу для потреб бюджетних 
установ, організацій та інших споживачів  (з ПДВ) 

 
Показники Для потреб бюджетних установ Для потреб інших споживачів 

тис. грн. на рік грн/Гкал тис. грн. на рік грн/Гкал 
1 2 3 4 5 

1. Повна планова собівартість, 
всього: 

67734,42 3552,46 12643,53 5582,31 

1.1 Прямі витрати, в тому числі: 67586,79 3544,81 12626,03 5574,66 
1.1.1 Матеріальні витрати: 53452,1 2743,21 10419,23 4508,90 
- природний газ 50570,87 2591,75 10077,73 4357,45 
- електрична енергія 2158,08 110,60 255,79 110,60 
- вода і водовідведення 267,98 15,37 31,76 15,37 
- матеріали для забезпечення  
технологічного процесу 

455,17 25,48 53,95 25,49 

1.2 Інші прямі витрати: 14134,69 801,60 2206,80 1065,76 
- оплата праці 5026,04 272,62 595,74 272,62 
- відрахування на соціальні заходи 1105,73 59,98 131,07 59,99 
- амортизаційні відрахування 214,93 11,62 25,48 11,62 
- витрати на покриття втрат 
теплової енергії в теплових 
мережах (у тому числі 
понаднормативних втрат) 

7567,96 445,88 1428,44 710,03 

- інші прямі витрати 220,03 11,51 26,07 11,51 
2. Загальновиробничі витрати, 
всього: 

147,63 7,65 17,50 7,66 

- оплата праці 110,44 5,73 13,09 5,73 
- відрахування на соціальні заходи 24,30 1,26 2,88 1,26 
- інші витрати 12,89 0,68 1,53 0,67 
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      Продовження додатка 1 
1 2 3 4 5 

3. Адміністративні витрати всього, 
в тому числі: 

1084,07 56,22 128,50 56,23 

- оплата праці 845,86 43,87 100,26 43,87 
- відрахування на соціальні заходи 186,08 9,65 22,06 9,65 
- інші витрати 52,13 2,70 6,18 2,71 
4. Повна собівартість 68818,49 3608,68 12772,03 5638,54 
5. Витрати на покриття втрат 0,00 0,00 0,00 0,00 
6. Розрахунковий прибуток (інше 
використання прибутку) 

2752,75 144,35 510,88 225,54 

7. Розрахунковий прибуток на 
розвиток виробництва (виробничі 
інвестиції інші) 

22,12 1,13 2,62 1,13 

8. Розрахунковий прибуток на 
розвиток виробництва (виробничі 
інвестиції ВКО) 

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

9. Податок на прибуток 499,47 26,18 92,44 40,81 
10. Вартість теплової енергії за 
відповідними тарифами 

72092,83  13377,97  

11. Тариф на теплову енергію  3780,34  5906,02 
12. Податок на додану вартість  756,07  1181,20 
13. Тариф на послугу з постачання 
теплової енергії з ПДВ 

 4536,41  7087,22 

14. Рентабельність  4,76%  4,74% 
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету                                                                                 Сергій Завалій 

 
 
 



 
 

 
       Додаток 2  
       до рішення виконавчого комітету 
       від                       2021 року №   
 

Структура тарифів на теплову енергію, вироблену котельнями з використанням природного газу для потреб бюджетних установ, організацій та 
інших споживачів (без ПДВ) 

 
Показники Для потреб бюджетних установ Для потреб інших споживачів 

тис. грн. на рік грн/Гкал тис. грн. на рік грн/Гкал 
1 2 3 4 5 

1. Повна планова собівартість, 
всього: 

67734,42 3552,46 12643,53 5582,31 

1.1 Прямі витрати, в тому числі: 67586,79 3544,81 12626,03 5574,66 
1.1.1 Матеріальні витрати: 53452,10 2743,21 10419,23 4508,90 
- природний газ 50570,87 2591,75 10077,73 4357,45 
- електрична енергія 2158,08 110,60 255,79 110,60 
- вода і водовідведення 267,98 15,37 31,76 15,37 
- матеріали для забезпечення  
технологічного процесу 

455,17 25,48 53,95 25,49 

1.2 Інші прямі витрати: 14134,69 801,60 2206,80 1065,76 
- оплата праці 5026,04 272,62 595,74 272,62 
- відрахування на соціальні заходи 1105,73 59,98 131,07 59,99 
- амортизаційні відрахування 214,93 11,62 25,48 11,62 
- витрати на покриття втрат теплової 
енергії в теплових мережах (у тому 
числі понаднормативних втрат) 

7567,96 445,88 1428,44 710,03 

- інші прямі витрати 220,03 11,51 26,07 11,51 
2. Загальновиробничі витрати, 
всього: 

147,63 7,65 17,50 7,66 

- оплата праці 110,44 5,73 13,09 5,73 
- відрахування на соціальні заходи 24,30 1,26 2,88 1,26 
- інші витрати 12,89 0,68 1,53 0,67 
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       Продовження додатка 2 
1 2 3 4 5 

3. Адміністративні витрати, всього в 
тому числі: 

1084,07 56,22 128,50 56,23 

- оплата праці 845,86 43,87 100,26 43,87 
- відрахування на соціальні заходи 186,08 9,65 22,06 9,65 
- інші витрати 52,13 2,70 6,18 2,71 
4. Повна собівартість 68818,49 3608,68 12772,03 5638,54 
5. Витрати на покриття втрат 0,00 0,00 0,00 0,00 
6. Розрахунковий прибуток (інше 
використання прибутку) 

2752,75 144,35 510,88 225,54 

7. Розрахунковий прибуток на 
розвиток виробництва(виробничі 
інвестиції інші) 

22,12 1,13 2,62 1,13 

8. Розрахунковий прибуток на 
розвиток виробництва (виробничі 
інвестиції ВКО) 

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

9. Податок на прибуток 499,47 26,18 92,44 40,81 
10. Вартість теплової енергії за 
відповідними тарифами 

72092,83  13377,97  

11. Тариф на теплову енергію  3780,34  5906,02 
12. Рентабельність  4,76%  4,74% 
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету                                                                Сергій Завалій



 
       Додаток 3  
       до рішення виконавчого комітету 
       від                        2021 року №   
 

Структура тарифів на виробництво теплової енергії, виробленої котельнями з використанням природного газу для потреб бюджетних установ, 
організацій та інших споживачів(без ПДВ) 

 
Показники Для потреб бюджетних установ Для потреб інших споживачів 

тис. грн. на рік грн/Гкал тис. грн. на рік грн/Гкал 
1 2 3 4 5 

1. Повна планова собівартість, всього: 57159,16 2929,40 10858,64 4695,10 
1.1 Прямі витрати, в тому числі: 57023,35 2922,44 10842,54 4688,14 
1.1.1 Матеріальні витрати: 52957,97 2714,09 10360,67 4479,79 
- природний газ 50570,87 2591,75 10077,73 4357,45 
- електрична енергія 2158,08 110,60 255,79 110,60 
- вода і водовідведення 55,09 2,82 6,53 2,82 
- матеріали для забезпечення  
технологічного процесу 

173,93 8,91 20,62 8,92 

1.2 Інші прямі витрати: 4065,38 208,35 481,87 208,35 
- оплата праці 3064,65 157,06 363,25 157,06 
- відрахування на соціальні заходи 674,22 34,55 79,92 34,56 
- амортизаційні відрахування 136,67 7,00 16,20 7,00 
- витрати на покриття втрат теплової 
енергії в теплових мережах (у тому числі 
понаднормативних втрат) 

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

- інші прямі витрати 189,84 9,73 22,50 9,73 
2. Загальновиробничі витрати, всього: 135,81 6,96 16,10 6,96 
- оплата праці 101,60 5,21 12,04 5,21 
- відрахування на соціальні заходи 22,35 1,15 2,65 1,15 
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        Продовження додатка 3 
1 2 3 4 5 

- інші витрати 11,86 0,61 1,41 0,61 
3. Адміністративні витрати, всього в 
тому числі: 

997,23 51,11 118,20 51,11 

- оплата праці 778,10 39,88 92,23 39,88 
- відрахування на соціальні заходи 171,18 8,77 20,29 8,77 
- інші витрати 47,95 2,46 5,68 2,46 
4. Повна собівартість 58156,39 2980,51 10976,84 4746,21 
5. Витрати на покриття втрат 0,00 0,00 0,00 0,00 
6. Розрахунковий прибуток (інше 
використання прибутку) 

2326,26 119,22 439,07 189,85 

7.Розрахунковий прибуток на розвиток 
виробництва (виробничі інвестиції інші) 

22,12 1,13 2,62 1,13 

8. Розрахунковий прибуток на розвиток 
виробництва (виробничі інвестиції ВКО) 

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

9. Податок на прибуток 422,71 21,66 79,51 34,38 
10. Вартість виробництва теплової 
енергії за відповідними тарифами 

60927,48  11498,04  

11. Тариф на виробництво теплової 
енергії 

 3122,52  4971,57 

12. Рентабельність  4,76%  4,75% 
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету                                                                     Сергій Завалій 



 
 

Додаток 4  
       до рішення виконавчого комітету 
       від                        2021 року №  
 

Структура тарифів на транспортування теплової енергії, виробленої котельнями з використанням природного газу для потреб бюджетних 
установ, організацій та інших споживачів  

(без ПДВ) 
 

Показники Для потреб бюджетних установ Для потреб інших споживачів 
тис. грн. на рік грн/Гкал тис. грн. на рік грн/Гкал 

1 2 3 4 5 
1. Повна планова собівартість, всього: 10302,20 606,97 1752,52 871,12 
1.1 Прямі витрати, в тому числі: 10291,45 606,34 1751,25 870,49 
1.1.1 Матеріальні витрати: 493,18 29,06 58,45 29,05 
- природний газ 0,00 0,00 0,00 0,00 
- електрична енергія 0,00 0,00 0,00 0,00 
- вода і водовідведення 211,94 12,49 25,12 12,49 
- матеріали для забезпечення  
технологічного процесу 

281,24 16,57 33,33 16,57 

1.2 Інші прямі витрати: 9798,27 577,28 1692,80 841,44 
- оплата праці 1742,49 102,66 206,54 102,66 
- відрахування на соціальні заходи 383,35 22,59 45,44 22,59 
- амортизаційні відрахування 77,50 4,57 9,19 4,57 
- витрати на покриття втрат теплової 
енергії в теплових мережах (у тому числі 
понаднормативних втрат) 

7567,96 445,88 1428,44 710,03 

- інші прямі витрати 26,97 1,59 3,19 1,59 
2. Загальновиробничі витрати, всього: 10,75 0,63 1,27 0,63 

 
 
 
 



 
 

2 
        Продовження додатка 4 

1 2 3 4 5 
- оплата праці 8,04 0,47 0,95 0,47 
- відрахування на соціальні заходи 1,77 0,10 0,21 0,10 
- інші витрати 0,94 0,06 0,11 0,05 
3. Адміністративні витрати, всього в 
тому числі: 

78,96 4,65 9,36 4,65 

- оплата праці 61,61 3,63 7,30 3,63 
- відрахування на соціальні заходи 13,55 0,80 1,61 0,80 
- інші витрати 3,80 0,22 0,45 0,22 
4. Повна собівартість 10381,16 611,62 1761,88 875,77 
5. Витрати на покриття втрат 0,00 0,00 0,00 0,00 
6. Розрахунковий прибуток (інше 
використання прибутку) 

415,25 24,47 70,48 35,03 

7.Розрахунковий прибуток на розвиток 
виробництва (виробничі інвестиції інші) 

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

8. Розрахунковий прибуток на розвиток 
виробництва (виробничі інвестиції ВКО) 

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

9. Податок на прибуток 74,74 4,40 12,69 6,31 
10. Вартість транспортування теплової 
енергії за відповідними тарифами 

10871,15  1845,05  

11. Тариф на транспортування теплової 
енергії, грн/Гкал 

 640,49  917,11 

12. Рентабельність  4,72%  4,72% 
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету                                                                          Сергій Завалій 

 



 
 

Додаток 5  
       до рішення виконавчого комітету 
       від                        2021 року №  
 

Структура тарифу на постачання теплової енергії, виробленої котельнями з використанням природного газу для потреб бюджетних установ, 
організацій та інших споживачів 

(без ПДВ) 
 

Показники Для потреб бюджетних установ Для потреб інших споживачів 
тис. грн. на рік грн/Гкал тис. грн. на рік грн/Гкал 

1 2 3 4 5 
1. Повна планова собівартість, всього: 273,06 16,088 32,37 16,090 
1.1 Прямі витрати, в тому числі: 271,99 16,025 32,24 16,025 
1.1.1 Матеріальні витрати: 0,95 0,056 0,11 0,055 
- природний газ 0,00 0,000 0,00 0,000 
- електрична енергія 0,00 0,000 0,00 0,000 
- вода і водовідведення 0,95 0,056 0,11 0,055 
- матеріали для забезпечення  
технологічного процесу (х/р) 

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

1.2 Інші прямі витрати: 271,04 15,969 32,13 15,971 
- оплата праці 218,90 12,897 25,95 12,899 
- відрахування на соціальні заходи 48,16 2,837 5,71 2,838 
- амортизаційні відрахування 0,76 0,045 0,09 0,045 
- витрати на покриття втрат теплової 
енергії в теплових мережах (у тому числі 
понаднормативних втрат) 

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

- інші прямі витрати 3,22 0,190 0,38 0,189 
2. Загальновиробничі витрати, всього: 1,07 0,063 0,13 0,065 
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        Продовження додатка 5 

1 2 3 4 5 
- оплата праці 0,80 0,047 0,10 0,050 
- відрахування на соціальні заходи 0,18 0,011 0,02 0,010 
- інші витрати 0,09 0,005 0,01 0,005 
3. Адміністративні витрати, всього в 
тому числі: 

7,88 0,464 0,94 0,467 

- оплата праці 6,15 0,362 0,73 0,363 
- відрахування на соціальні заходи 1,35 0,080 0,16 0,080 
- інші витрати 0,38 0,022 0,05 0,025 
4. Повна собівартість 280,94 16,552 33,31 16,557 
5. Витрати на покриття втрат 0,00 0,000 0,00 0,000 
6. Розрахунковий прибуток (інше 
використання прибутку) 

11,24 0,662 1,33 0,661 

7.Розрахунковий прибуток на розвиток 
виробництва (виробничі інвестиції інші) 

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

8. Розрахунковий прибуток на розвиток 
виробництва (виробничі інвестиції ВКО) 

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

9. Податок на прибуток 2,02 0,119 0,24 0,119 
10. Вартість постачання теплової енергії 
за відповідними тарифами 

294,20  34,88  

11. Тариф на постачання теплової енергії, 
грн/Гкал 

 17,33  17,34 

12. Рентабельність  4,72%  4,71% 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету                                                                          Сергій Завалій 
 



 
 

Додаток 6 
       до рішення виконавчого комітету 
       від                        2021 року №  

 
Структура тарифу на теплову енергію, вироблену на котельнях, 
які працюють з використанням нетрадиційних джерел енергії,  

для бюджетних установ 
 

Показник Тариф, грн/Гкал 

1 2 

1. Тариф на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу для бюджетних установ (з ПДВ) 4 536,41 

2. Тариф на теплову енергію для потреб бюджетних установ, вироблену на котельнях універсальних модульних (з 
ПДВ) -90% від п.1, в тому числі: 4 082,77 

3. Тариф на виробництво теплової енергії (з ПДВ) 3 293,38 

4. Тариф на транспортування теплової енергії (з ПДВ) 768,59 

5. Тариф на постачання теплової енергії (з ПДВ) 20,80 

 
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету                                                                          Сергій Завалій 
 
 


