
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2022 року № ___ 

м. Олександрія 
 

Про затвердження примірних форм  
розрахунків тарифів на теплову енергію,  
її виробництво, транспортування та  
постачання та послугу з постачання  
теплової енергії 
 
 Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України «Про житлово – комунальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів 
України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до 
формування тарифів на комунальні послуги» та на виконання наказу Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України    
№ 239 від 12 вересня 2018 «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», 
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1.Затвердити форми розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання, послугу з постачання теплової енергії: 
1) Заява про встановлення тарифів, згідно додатка 1; 
2) Примірний перелік документів, що подаються для встановлення тарифів на теплову 
енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової 
енергії, згідно додатка 2; 
3) Примірна форма розрахунку втрат суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, 
які виникли протягом періоду розгляду розрахунків тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування та постачання для відповідних категорій споживачів, 
встановлення та їх оприлюднення органом місцевого самоврядування, згідно додатка 3; 
4) Примірна форма річного плану виробництва, транспортування та постачання теплової 
енергії/надання послуг з постачання теплової енергії, згідно додатка 4; 
5) Примірна форма розрахунку тарифів на виробництво теплової енергії, згідно додатка 5; 
6) Примірна форма розрахунку тарифів на транспортування теплової енергії, згідно 
додатка 6; 
7) Примірна форма розрахунку тарифів на постачання теплової енергії, згідно додатка 7; 
8) Примірна форма розрахунку тарифів на теплову енергію, згідно додатка 8; 
9) Примірна форма розрахунку вартості технологічного палива на виробництво теплової 
енергії котельнями, згідно додатка 9; 
10) Примірна форма розрахунку вартості технологічних витрат електроенергії на 
виробництво , транспортування та постачання теплової енергії, згідно додатка 10. 
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11) Примірна форма надання інформації щодо планових обсягів теплової енергії для 
надання послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для відповідної 
категорії споживачів, опалюваної площі та відповідних питомих норм на опалення 
будинків (будівель) у розрізі поверхів та кліматичних показників, згідно додатка 11;  
12) Примірна форма інформації про суб’єкта господарювання, що здійснює виробництво/ 
транспортування/ постачання теплової енергії, надає послуги з постачання теплової 
енергії (загальна характеристика), згідно додатка 12; 
13) Заява про встановлення тарифів на теплову енергію, на виробництво теплової енергії, 
що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії, згідно 
додатка 13; 
14) Примірна форма інформації щодо переліку житлових та нежитлових приміщень, 
теплопостачання яких здійснює суб’єкт господарювання, згідно додатка 14. 

 
2. Суб’єктам господарювання під час подачі розрахунків тарифів на теплову енергію, 

її виробництво, транспортування та постачання, послугу з постачання теплової енергії 
поданих для їх встановлення  дотримуватись Наказу Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово – комунального господарства України від 12.08.2018 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» та 
затверджених форм. 

 
3. Управлінню інформаційної політики та цифрової трансформації міської ради 

опублікувати дане рішення у 5-денний термін з дати його прийняття. 
 

4. Встановити, що дане рішення набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування. 
 

5. 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                       2022 року №        

Виконавчий комітет 
_____________________________________ 

міської ради 
_____________________________________ 

 

ЗАЯВА 
про встановлення тарифів 

на 
_____________________________________________________________________________ 

(види діяльності) 
 

_____________________________________________________________________________ 
(найменування, місцезнаходження суб’єкта господарювання) 

 
_____________________________________________________________________________ 

(назва, серія, номер та дата видачі ліцензії суб’єкта господарювання (за наявності) 
 

Прошу розглянути заяву про встановлення тарифів на  
_____________________________________________________________________________ 

(види діяльності) 
 

та додані до неї матеріали і розрахунки тарифів, здійснені за результатами 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(зазначити форму (спосіб) зміни тарифів) 
 

Заява та документи, що додаються до неї, містять достовірну інформацію. 
До заяви додаються документи згідно з переліком на _____ арк. 
 

______________________________ 
(керівник) 

_________________ 
(підпис) 

_________________________ 
(ініціали, прізвище) 

 
«____» ____________ 20___ року 

Дата вхідної реєстрації __________________________ № ______ 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету                                                                Сергій ЗАВАЛІЙ 

 
 
 
 

 



Додаток 2 
                                                                                             до рішення виконавчого комітету 
                                                                                             від                       2022 року №        

 ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,  
що подаються для встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії  
на __________ рік 

№  
з/п 

Зміст Посилання на 
документ 

1 2 3 

1 Заява за встановленою формою (стор. __ - __) 

2 Пояснювальна записка (обґрунтування потреби встановлення 
тарифів) 

(стор. __ - __) 

3 Інформація про суб'єкта господарювання (заявника) (стор. __ - __) 

4 Інформація про середньооблікову чисельність персоналу 
суб'єкта господарювання (заявника) 

(стор. __ - __) 

5 Копія штатного розпису суб'єкта господарювання (стор. __ - __) 

6 Копія колективного договору суб'єкта господарювання (за 
наявності) 

(стор. __ - __) 

7 Інвестиційна програма суб'єкта господарювання (за наявності) (стор. __ - __) 

8 Копії установчих документів (статуту, витягу з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань тощо) 

(стор. __ - __) 

9 Копії розпорядчих документів про облікову політику 
підприємства з визначенням бази розподілу понесених витрат 

(стор. __ - __) 

10 Копії договорів, укладених з організаціями, підприємствами та 
суб'єктами господарювання для забезпечення виробництва, 
транспортування та постачання теплової енергії, надання 
комунальних послуг 

(стор. __ - __) 

11 Інформація щодо балансової вартості основних засобів, інших 
необоротних матеріальних і нематеріальних активів 

(стор. __ - __) 

12 Розрахунки тарифів на теплову енергію (виробництво, 
транспортування, постачання) 

(стор. __ - __) 

 
 



2 
Продовження додатка 2 

1 2 3 

13 Розрахунок втрат суб'єкта господарювання, які виникли 
протягом періоду розгляду розрахунків тарифів на теплову 
енергію, її виробництво, транспортування та постачання для 
відповідної категорії споживачів, встановлення та їх 
оприлюднення органом місцевого самоврядування, або копія 
рішення органу місцевого самоврядування про 
відшкодування таких втрат із місцевого бюджету 

(стор. __ - __) 

14 Річний план виробництва, транспортування та постачання 
теплової енергії, надання послуг із постачання теплової 
енергії  

(стор. __ - __) 

15 Розрахунки та документи, передбачені підпунктами 5-
6 пункту 3 розділу II Порядку 

(стор. __ - __) 

16 Копія погоджених в установленому порядку норм питомих 
витрат паливно-енергетичних ресурсів 

(стор. __ - __) 

17 Розрахунок палива, технологічних витрат електроенергії, 
води та відповідні підтвердні документи, 
передбачені підпунктом 8 пункту 3 розділу II Порядку 

(стор. __ - __) 

18 Копія графіка планово-запобіжних ремонтних робіт та 
дефектні акти 

(стор. __ - __) 

19 Копія проектно-кошторисної документації на проведення 
ремонтних робіт 

(стор. __ - __) 

20 Копії рішень власника щодо користування майном, що 
використовується під час виробництва, транспортування та 
постачання теплової енергії (користування, оренда тощо), та 
акти приймання - передавання зазначеного майна 

(стор. __ - __) 

21 Копія наказу про встановлення норм витрат палива та 
мастильних матеріалів на автомобільному транспорті 
суб'єкта господарювання 

(стор. __ - __) 

22 Довідка щодо сумарної встановленої потужності джерел 
теплової енергії, зокрема у розрізі джерел, та довідка щодо 
сумарної протяжності теплових мереж у розрізі діаметрів 
трубопроводів 

(стор. __ - __) 

23 Розрахунок вартості технологічного палива на виробництво 
теплової енергії котельнями 

(стор. __ - __) 

24 Розрахунок вартості технологічних витрат електроенергії на 
виробництво, транспортування та постачання теплової 
енергії 

(стор. __ - __) 



3 
Продовження додатка 2 

1 2 3 

25 Інформація про суб'єкта господарювання, що здійснює 
виробництво/транспортування/постачання теплової енергії, 
надає послуги з постачання теплової енергії (загальна 
характеристика) 

(стор. __ - __) 

26 Звітність, передбачена підпунктом 17 пункту 3 розділу II 
Порядку 

(стор. __ - __) 

27 Розрахунки тарифів на послуги з постачання теплової енергії  (стор. __ - __) 

28 Перелік житлових та нежитлових приміщень, 
теплопостачання яких здійснює суб'єкт господарювання 

(стор. __ - __) 

29 Інформація щодо планових обсягів теплової енергії на 
надання комунальних послуг: послуг із постачання теплової 
енергії, постачання гарячої води для відповідної категорії 
споживачів, щодо опалюваної площі та відповідних питомих 
норм на опалення будинків (будівель) 

(стор. __ - __) 

 
 
 

Керуючий справами 
виконавчого комітету                                                                         Сергій ЗАВАЛІЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 3 
                                                                                             до рішення виконавчого комітету 
                                                                                             від                       2022 року №        

ПРИМІРНА ФОРМА РОЗРАХУНКУ  
втрат суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, які виникли протягом періоду 
розгляду розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання для відповідної категорії споживачів, встановлення та їх оприлюднення органом 
місцевого самоврядування 

№ 
з/п 

Складові тарифу, 
вартість яких 
змінюється на 

загальнодержавному 
рівні 

Втрати 
всього, 

грн 

зокрема: 
виробництво 

теплової 
енергії 

транспортування 
теплової енергії 

постачання 
теплової 
енергії 

1 2 3 4 5 6 
            
            

РАЗОМ         

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 

1. Зміна вартості складових тарифу: 

Складова тарифу Вартість складової у 
відповідному тарифі на 
дату подання суб'єктом 

господарювання 
розрахунків до органу 

місцевого 
самоврядування 

(грн) 

Вартість складової у 
відповідному тарифі на 

дату введення в дію 
тарифу (грн) 

Різниця 
(п.3 - п.2) 

1 2 3 4 
        
        

2. Обсяги виробництва/транспортування/постачання теплової енергії 

Тривалість періоду розгляду розрахунків 
тарифів, встановлення та їх оприлюднення 

(днів) 

Обсяги виробництва/транспортування/постачання 
теплової енергії за відповідний період: 

виробництва 
теплової 
енергії 
(Гкал) 

транспортування 
теплової енергії 

(Гкал) 

постачання 
теплової енергії 

(Гкал) 

1 2 3 4 
        
        

________________ 
(керівник) 

_____________________ 
(підпис) 

___________________________ 
(ініціали, прізвище) 

 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету                                                                           Сергій ЗАВАЛІЙ 
 
 
 



  
  

          
Додаток 4                                                                                    
до рішення виконавчого комітету                                    
від ______________2022 року №               

ПРИМІРНА ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ВИРОБНИЦТВА, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА  ПОСТАЧАННЯ  ТЕПЛОВОЇ  ЕНЕРГІЇ/ 
НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ  НА 20___ РІК 

________________________________________________ 
(найменування суб’єкта господарювання)  

  
              

№ 
з/п Показники Одиниці 

виміру 
Річний 
план 

Зокрема за місяць 

01 02 03 04 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Відпуск теплової енергії з колекторів власних 
генерувальних джерел, усього,зокрема: Гкал                 

1.1  на установках, що використовують нетрадиційні або 
поновлювані джерела енергії Гкал                 

 1.2 котельні Гкал                 

2  
Надходження в мережу суб’єкта господарювання теплової 
енергії, яка вироблена іншими виробниками, усього, 
зокрема: 

Гкал                 

2.1 покупна теплова енергія Гкал                 

 2.2 теплова енергія інших власників для транспортування 
мережами суб’єкта господарювання Гкал                 

3  Надходження теплової енергії в мережу суб’єкта 
господарювання, усього (пункт2+пункт1) Гкал                 

 4 Втрати теплової енергії в теплових мережах суб’єкта 
господарювання, усього: Гкал                 

 те саме у відсотках від пункту 3 %                 

4.1  зокрема втрати в теплових мережах суб’єкта господарювання 
теплової енергії інших власників Гкал                 

  те саме у відсотках від пункту 2.2 %                 
 
 
 



2 
                 Продовження додатка 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
5 Надходження теплової енергії суб’єкта господарювання в 

мережу інших теплотранспортувальних організацій 
Гкал         

6 Витрати теплової енергії суб’єкта господарювання в 
теплових мережах інших теплотранспортувальних 
організацій 

Гкал 
        

 те саме у відсотках від пункту 3 %         
7 Корисний відпуск теплової енергії з мереж суб’єкта 

господарювання, усього, зокрема: Гкал         

7.1 теплова енергія інших власників Гкал         
7.2 господарські потреби ліцензованої діяльності суб’єкта 

господарювання 
Гкал         

7.3 корисний відпуск теплової енергії власним споживачам 
субєкта господарювання, усього, зокрема на потреби: 

Гкал         

7.3.1 населення: Гкал         
 те саме у відсотках від пункту 7.3 %         

7.3.2 релігійні організації Гкал         
 те саме у відсотках від пункту 7.3 %         

7.3.3 бюджетних установ та організацій Гкал         
 те саме у відсотках від пункту 7.3 %         

7.3.4 інших споживачів Гкал         
 те саме у відсотках від пункту 7.3 %         
8 Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання власних 

споживачів суб’єкта господарювання, усього, зокрема на 
потреби: 

Гкал/год         

8.1 населення Гкал/год         
8.2 релігійних організацій Гкал/год         
8.3 бюджетних установ та організацій Гкал/год         
8.4 інших споживачів Гкал/год         
9 Відпуск теплової енергії суб’єкта господарювання на 

надання комунальних послуг споживачам, зокрема: 
Гкал         

9.1 постачання теплової енергії, зокрема на потреби: Гкал         
 
 
 



3 
                 Продовження додатка 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
9.1.1 населення Гкал         
9.1.2 релігійних організацій Гкал         
9.1.3 бюджетних установ та організацій Гкал         
9.1.4 інших споживачів Гкал         
9.2 постачання гарячої води, зокрема на потреби: Гкал         

9.2.1 населення Гкал         
9.2.2 релігійних організацій Гкал         
9.2.3 бюджетних установ та організацій Гкал         
9.2.4 інших споживачів Гкал         

 
 
 

________________ 
(керівник) 

_____________________ 
(підпис) 

___________________________ 
(ініціали, прізвище) 

М.П. 
 
 
 

 
             Керуючий справами 
             виконавчого комітету                                                                           Сергій ЗАВАЛІЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Додаток 5 
до рішення виконавчого комітету 

                                                                                                                                                                                       від                        2022 року №       
ПРИМІРНА ФОРМА РОЗРАХУНКУ ТАРИФІВ НА ВИРОБНИЦТВО ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ  

без ПДВ  
№ 
з/п 

Показники Одиниця 
виміру 

Сумарні та 
середньозважені 

показники 

Виробництво теплової 
енергії для потреб 

населення 

Виробництво теплової 
енергії для потреб 

бюджетних установ 

Виробництво теплової 
енергії для потреб 
інших споживачів 

Передба-
чено 

діючим 
тарифом 

Плановий 
період 

Передба-
чено 

діючим 
тарифом 

Плановий 
період 

Передба-
чено 

діючим 
тарифом 

Плановий 
період 

Передба-
чено 

діючим 
тарифом 

Плановий 
період 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Виробнича собівартість, 

у т. ч.: 
тис. грн         

1.1 прямі матеріальні 
витрати, у т. ч. 

тис. грн         

1.1.1 паливо тис. грн         
1.1.2 електроенергія тис. грн         
1.1.3 вода для технологічних 

потреб та водовідведення 
тис. грн         

1.1.4 матеріали, запасні частини 
та інші матеріальні 
ресурси 

тис. грн         

1.2 прямі витрати на оплату 
праці 

тис. грн         

1.3 інші прямі витрати, у 
т.ч.: 

тис. грн         

1.3.1 відрахування на соціальні 
заходи 

тис. грн         

1.3.2 амортизаційні 
відрахування 

тис. грн         

1.3.3 інші прямі витрати тис. грн         
1.4 Загальновиробничі 

витрати, у т. ч.: 
тис. грн         

1.4.1 витрати на оплату праці тис. грн         
 



2 
                Продовження додатка 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.4.2 відрахування на соціальні 

заходи 
тис. грн         

1.4.3 інші витрати у тому числі: тис. грн         
2 Адміністративні 

витрати, у т. ч.: 
тис. грн         

2.1 витрати на оплату праці тис. грн         
2.2 відрахування на соціальні 

заходи 
тис. грн         

2.3 інші витрати у тому числі: тис. грн         
2.3.1 - амортизаційні 

відрахування 
тис. грн         

3 Витрати на збут, у т. ч.: тис. грн         
3.1 витрати на оплату праці тис. грн         
3.2 відрахування на соціальні 

заходи 
тис. грн         

3.3 інші витрати  тис. грн         
4 Інші операційні 

витрати* 
тис. грн         

5 Фінансові витрати тис. грн         
6 Витрати на покриття 

втрат 
тис. грн         

7 Повна собівартість* тис. грн         
8 Розрахунковий 

прибуток*, усього, у 
тому числі: 

тис. грн         

8.1 податок на прибуток тис. грн         
8.2 дивіденди тис. грн         
8.3 резервний фонд (капітал) тис. грн         
8.4 на розвиток виробництва 

(виробничі інвестиції) 
тис. грн         

8.5 інше використання 
прибутку 

тис. грн         

 
 



3 
                Продовження додатка 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
9 Вартість виробництва 

теплової енергії за 
відповідними тарифами 

тис. грн         

10 Тариф на виробництво 
теплової енергії, 
зокрема: 

грн/Гкал         

10.1 паливна складова грн/Гкал         
10.2 решта витрат, крім 

паливної складової 
         

11 Реалізація теплової 
енергії власним 
споживачам 

Гкал         

12 Обсяг покупної теплової 
енергії 

Гкал         

13 Ціна покупної теплової 
енергії 

грн/Гкал         

14 Відпуск теплової енергії 
з колекторів власних 
котелень 

Гкал         

15 Собівартість 
виробництва теплової 
енергії власними 
котельнями 

грн/Гкал         

 
 

 *Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів. 
 ________________ 

(керівник) 
_____________________ 

(підпис) 
___________________________ 

(ініціали, прізвище) 

М.П. 
 

             Керуючий справами 
             виконавчого комітету                                                                       Сергій ЗАВАЛІЙ 
 
 



                Додаток 6 
               до рішення виконавчого комітету 
               від                       2022 року № 

ПРИМІРНА ФОРМА РОЗРАХУНКУ ТАРИФІВ НА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ 
без ПДВ 

№ 
з/п 

Показники Одиниця 
виміру 

Сумарні та 
середньозважені 

показники 

Транспортування 
теплової енергії для 
потреб населення 

Транспортування 
теплової енергії для 
потреб бюджетних 

установ 

Транспортування 
теплової енергії 

для потреб інших 
споживачів 

Передба-
чено 

діючим 
тарифом 

Плано-
вий 

період 

Передба-
чено 

діючим 
тарифом 

Плано-
вий 

період 

Передба-
чено 

діючим 
тарифом 

Плано-
вий 

період 

Передба
-чено 

діючим 
тарифом 

Плано-
вий 

період 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Виробнича собівартість, у 

тому числі: 
тис. грн         

1.1 Прямі матеріальні витрати, у 
тому числі: 

тис. грн         

1.1.1 електроенергія тис. грн         
1.1.2 транспортування теплової 

енергії тепловими мережами 
інших підприємств 

тис. грн         

1.1.3 вода для технологічних потреб 
та водовідведення 

тис. грн         

1.1.4 матеріали, запасні частини та 
інші матеріальні ресурси 

тис. грн         

1.2 Прямі витрати на оплату 
праці 

тис. грн         

 
1.3 

Інші прямі витрати, у тому 
числі: 

тис. грн         

1.3.1 відрахування на соціальні 
заходи 

тис. грн         

1.3.2 амортизаційні відрахування тис. грн         
1.3.3 витрати на покриття втрат 

теплової енергії в теплових 
мережах(у тому числі 
понаднормативних втрат) 

тис. грн         



2 
                Продовження додатка 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.3.4 інші прямі витрати тис. грн         
1.4 Загальновиробничі витрати, у 

тому числі: 
тис. грн         

1.4.1 витрати на оплату праці тис. грн         
1.4.2 відрахування на соціальні 

заходи 
тис. грн         

1.4.3 інші витрати тис. грн         
2 Адміністративні витрати, у 

тому числі: 
тис. грн         

2.1 витрати на оплату праці тис. грн         
2.2 відрахування на соціальні 

заходи 
тис. грн         

2.3 інші витрати тис. грн         
3 Витрати на збут, у тому числі: тис. грн         

3.1 витрати на оплату праці тис. грн         
3.2 відрахування на соціальні 

заходи 
тис. грн         

3.3 інші витрати* тис. грн         
4 Інші операційні витрати* тис. грн         
5 Фінансові витрати тис. грн         
6 Витрати на покриття втрат тис. грн         
7 Повна собівартість* тис. грн         
8 Розрахунковий прибуток*, 

усього, у тому числі: 
тис. грн         

8.1 податок на прибуток тис. грн         
8.2 дивіденди тис. грн         
8.3 резервний фонд (капітал) тис. грн         
8.4 на розвиток виробництва 

(виробничі інвестиції) 
тис. грн         

8.5 інше використання прибутку тис. грн         
9 Вартість транспортування 

теплової енергії за 
відповідними тарифами 

тис. грн         
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                Продовження додатка 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
10 Середньозважений тариф на 

транспортування теплової 
енергії 

грн/Гкал         

11 Обсяги надходження теплової 
енергії до мережі ліцензіата, 
зокрема: 

Гкал         

11.1 власної теплової енергії Гкал          
11.2 теплової енергії інших 

власників для транспортування 
мережами ліцензіата 

Гкал         

12 Витрати теплової енергії в 
мережах ліцензіата, усього, 
зокрема: 

Гкал          

12.1 Власної теплової енергії Гкал         
12.2 Теплової енергії інших 

власників для транспортування 
мережами ліцензіата 

Гкал          

13 Корисний відпуск теплової 
енергії з мереж ліцензіата, 
усього, зокрема: 

Гкал         

13.1 господарські потреби 
ліцензованої діяльності 

Гкал         

13.2 корисний відпуск теплової 
енергії інших власників 

Гкал         

13.3 Корисний відпуск теплової 
енергії власним споживачам, 
зокрема на потреби: 

Гкал         

13.3.1 населення Гкал         
13.3.2 релігійних організацій Гкал         
13.3.3 бюджетних установ та 

організацій 
Гкал         

13.3.4 інших споживачів Гкал         
 
 



4 
                Продовження додатка 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
14 Обсяги транспортування 

теплової енергії ліцензіата 
мережами іншого (их) 
транспортувальника (ів) 

Гкал         

15 Тариф (и) іншого(их) 
транспортувальника (ів) на 
транспортування теплової 
енергії 

грн/Гкал         

 
 *-Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів. 

 
 
 
 

________________ 
(керівник) 

_____________________ 
(підпис) 

___________________________ 
(ініціали, прізвище) 

М.П. 
 
 
 

             Керуючий справами 
             виконавчого комітету                                                                  Сергій ЗАВАЛІЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                Додаток 7 
                до рішення виконавчого комітету 
                від                      2022 року № 

ПРИМІРНА ФОРМА РОЗРАХУНКУ ТАРИФІВ НА ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ 
 без ПДВ 

№ 
з/п 

Показники Одиниця 
виміру 

Сумарні та 
середньозважені 

показники 

Постачання теплової 
енергії для потреб 

населення 

Постачання теплової 
енергії для потреб 

бюджетних установ 

Постачання теплової 
енергії для потреб 
інших споживачів 

Передба-
чено 

діючим 
тарифом 

Плано-
вий 

період 

Передба-
чено 

діючим 
тарифом 

Плано-
вий 

період 

Передба-
чено 

діючим 
тарифом 

Плано-
вий 

період 

Передба-
чено 

діючим 
тарифом 

Плано-
вий 

період 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Виробнича собівартість, у тому 

числі: 
тис. грн         

1.1 прямі матеріальні витрати тис. грн         
1.2 прямі витрати на оплату праці тис. грн         
1.3 інші прямі витрати, зокрема: тис. грн         

1.3.1 відрахування на соціальні заходи тис. грн         
1.3.2 амортизаційні відрахування тис. грн         
1.3.3 інші прямі витрати тис. грн         
1.4 Загальновиробничі витрати, у 

тому числі: 
тис. грн         

1.4.1 витрати на оплату праці тис. грн         
1.4.2 відрахування на соціальні заходи тис. грн         
1.4.3 інші витрати: тис. грн         

2 Адміністративні витрати, у 
тому числі: 

тис. грн         

2.1 витрати на оплату праці тис. грн         
2.2 відрахування на соціальні заходи тис. грн         
2.3 інші витрати тис. грн         
3 Витрати на збут, у тому числі: тис. грн         

3.1 витрати на оплату праці тис. грн         
3.2 відрахування на соціальні заходи тис. грн         
3.3 інші витрати* тис. грн         
4 Інші операційні витрати* тис. грн         
5 Фінансові витрати тис. грн         



2 
                           Продовження додатка 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
6 Повна собівартість* тис. грн         
7 Витрати на відшкодування 

втрат 
тис. грн         

8 Розрахунковий прибуток, 
усього, у тому числі: 

тис. грн         

8.1 податок на прибуток тис. грн         
8.2 дивіденди тис. грн         
8.3 резервний фонд (капітал) тис. грн         
8.4 на розвиток виробництва 

(виробничі інвестиції) 
тис. грн         

8.5 інше використання прибутку тис. грн         
9 Вартість постачання теплової 

енергії за відповідними 
тарифами 

тис. грн         

10 Середньозважений тариф на 
постачання теплової енергії 

грн/Гкал         

11 Обсяги реалізованої теплової 
енергії власним споживачам 

Гкал         

11.1 населення Гкал         
11.2 релігійних організацій Гкал         
11.3 бюджетних установ та 

організацій 
Гкал         

11.4 інших споживачів Гкал         
 *Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів. 

 
________________ 
(керівник) 

_____________________ 
(підпис) 

___________________________ 
(ініціали, прізвище) 

М.П. 
 
 
 

             Керуючий справами 
             виконавчого комітету                                                                      Сергій ЗАВАЛІЙ 

 



         Додаток 8 
         до рішення виконавчого комітету 
         від                      2022 року № 

 
ПРИМІРНА ФОРМА РОЗРАХУНКУ ТАРИФІВ НА ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ 

            без ПДВ 
№ 
з/п 

Найменування показника Одиниця 
виміру 

Сумарні та 
середньо-
зважені 

показники 

На потреби споживачів: 
Населе-

ння 
Бюдже-

тних 
установ 

Інших 
спожи-
вачів 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Тарифи на виробництво 

теплової енергії, зокрема: 
грн/Гкал     

1.1 повна планова собівартість 
виробництва теплової енергії 

грн/Гкал     

1.2 витрати на відшкодування втрат тис. грн     
1.3 плановий прибуток грн/Гкал     
2 Тариф на транспортування 

теплової енергії, зокрема: 
грн/Гкал     

2.1 повна планова собівартість 
транспортування теплової 
енергії 

грн/Гкал     

2.2 витрати на відшкодування втрат тис. грн     
2.3 плановий прибуток грн/Гкал     
3 Тариф на постачання теплової 

енергії, зокрема: 
грн/Гкал     

3.1 повна планова собівартість 
постачання теплової енергії 

грн/Гкал     

3.2 витрати на відшкодування втрат тис. грн     
3.3 плановий прибуток грн/Гкал     
4 Тариф на теплову енергію, у 

тому числі: 
грн/Гкал     

4.1 повна планова собівартість 
теплової енергії 

грн/Гкал     

4.2 витрати на відшкодування втрат тис. грн     
4.3 плановий прибуток грн/Гкал     
5 Річні планові доходи від 

виробництва, 
транспортування, постачання 
теплової енергії, усього, 
зокрема: 

тис. грн     

5.1 повна планова собівартість 
виробництва, транспортування, 
постачання теплової енергії 

тис. грн     

5.2 витрати на відшкодування втрат тис. грн     
5.3 плановий прибуток від 

виробництва, транспортування, 
постачання теплової енергії 

тис. грн     
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1 2 3 4 5 6 7 
6 Річні планові доходи від 

виробництва, 
транспортування, постачання 
теплової енергії без 
транспортування мережами 
ліцензіата теплової енергії 
інших власників, 
усього,зокрема: 

тис. грн     

6.1 Повна планова собівартість 
виробництва, транспортування, 
постачання теплової енергії  

тис. грн     

6.2 витрати на відшкодування втрат тис. грн     
6.3 плановий прибуток від 

виробництва, транспортування, 
постачання теплової енергії 

тис. грн     

7 Плановий корисний відпуск з 
мереж ліцензіата теплової 
енергії власним споживачам та 
теплової енергії інших 
власників, зокрема: 

Гкал     

7.1 Корисний відпуск теплової 
енергії власним споживачам 

Гкал     

7.2 Корисний відпуск теплової 
енергії інших власників 

Гкал     

8 Рівень рентабельності тарифів:      
8.1 на виробництво теплової енергії %     
8.2 на транспортування теплової 

енергії 
%     

8.3 на постачання теплової енергії %     
8.4 на теплову енергію %     

         

  ________________ 
             (керівник) 

 

       _____________________ 
     (підпис) 

     

___________________________ 
   (ініціали, прізвище) 

 
 
 

Керуючий справами  
виконавчого комітету                                                                              Сергій ЗАВАЛІЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Додаток 9 
         до рішення виконавчого комітету 
         від                            2022 року № 

ПРИМІРНА ФОРМА РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПАЛИВА НА 
ВИРОБНИЦТВО ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ КОТЕЛЬНЯМИ НА  ____ РІК 

            без ПДВ 
№ 
з/
п 

Вид палива Відпуск 
теплової 
енергії з 
колек-
торів, 
Гкал 

Норма 
пито-
мих 

витрат 
палива, 

кг 
у.п./Гк

ал 

Витрати 
умовно-

го 
палива, 

тонн 

Калорій-
ність 

натураль-
ного 

палива, 
ккал/м3, 
ккал/кг 

Витрати 
натура-
льного 
палива, 
тис.м3, 

тонн 

Ціна 
натураль-

ного 
палива, 
грн/тис. 

м3, 
грн/тонну 

Вар-
тість 
пали-

ва, 
тис.грн 

Ціна 1 
тонни 

умовно-
го 

палива, 
грн./тон

ну 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Газ у тому 

числі для 
потреб: 

        

 населення         
 бюджетних 

установ 
        

 релігійні 
організації 

        

 інших 
споживачів 

        

2 Мазут, у 
тому числі 
для 
потреб: 

        

 населення         
 бюджетних 

установ 
        

 релігійні 
організації 

        

 інших 
споживачів 

        

3 Вугілля у 
тому числі 
для 
потреб: 

        

 населення         
 бюджетних 

установ 
        

 релігійні 
організації 

        

 інших 
споживачів 

        

4 Інше 
технологіч
не паливо, 
у тому 
числі для 
потреб: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 населення         
 бюджетних 

установ 
        

 релігійні 
організації 

        

 інших 
споживачів 

        

5 Сумарні 
та 
середньозв
ажені 
показники
, у тому 
числі для 
потреб: 

        

 населення         
 бюджетних 

установ 
        

 релігійні 
організації 

        

 інших 
споживачів 

        

 
 
 

________________ 
(керівник) 

_____________________ 
(підпис) 

___________________________ 
(ініціали, прізвище) 

М.П. 
 
 
 

             Керуючий справами 
             виконавчого комітету                                                       Сергій ЗАВАЛІЙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Додаток 10 
         до рішення виконавчого комітету 
         від                        2022 року № 

 
ПРИМІРНА ФОРМА РОЗРАХУНКУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 

НА ВИРОБНИЦТВО ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ КОТЕЛЬНЯМИ 
           без ПДВ 

Найменування показника Одиниц
я виміру 

Плано-
вий рік 

Сі
че

нь
  

Л
ю

ти
й 

 

Бе
ре

зе
нь

  

Кв
іт

ен
ь 

 

Тр
ав

ен
ь 

Че
рв

ен
ь 

Л
ип

ен
ь 

Се
рп

ен
ь 

Ве
ре

се
нь

 
 

Ж
ов

те
нь

  

Л
ис

то
па

д 
 

Гр
уд

ен
ь 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Виробництво теплової енергії котельнями 

Відпуск теплової енергії 
з колекторів котелень 

Гкал              

Норма питомих витрат 
електроенергії на 
виробництво теплової 
енергії 

кВт 
год/Гкал 

             

Обсяг споживання 
активної електроенергії, 
усього 

тис.кВт 
год 

             

Споживання 
електроенергії (I клас 
напруги) 

тис.кВт 
год 

             

Тариф без ПДВ (I клас 
напруги) 

коп./кВт 
год 

             

Вартість електроенергії 
(I клас напруги) 

тис. грн              

Споживання 
електроенергії (II клас 
напруги) 

тис.кВт 
год 

             

Тариф без ПДВ (II клас 
напруги) 

коп./кВт 
год 

             

Вартість електроенергії 
(II клас напруги) 

тис. грн              

Вартість активної 
електроенергії, усього 

тис. грн              

Обсяг споживання 
реактивної 
електроенергії 

тис. 
кВАр 
год  

             

Тариф на споживання 
реактивної 
електроенергії без ПДВ 

коп./кВ
Ар год 

             

Вартість споживання 
реактивної 
електроенергії 

тис. грн              

Вартість активної та 
реактивної 
електроенергії на 
виробництво теплової 
енергії котельнями 

тис. грн              
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Транспортування теплової енергії власними тепловими мережами 

Обсяг надходження 
теплової енергії у власні 
теплові мережі 

Гкал              

Норма питомих витрат 
електроенергії на 
транспортування 
теплової енергії 

кВт 
год/Гкал 

             

Обсяг споживання 
активної електроенергії, 
усього 

тис.кВт 
год 

             

Споживання 
електроенергії (I клас 
напруги) 

тис.кВт 
год 

             

Тариф без ПДВ (I клас 
напруги) 

коп./кВт 
год 

             

Вартість електроенергії 
(I клас напруги) 

тис. грн              

Споживання 
електроенергії (II клас 
напруги) 

тис.кВт 
год 

             

Тариф без ПДВ (II клас 
напруги) 

коп./кВт 
год 

             

Вартість електроенергії 
(II клас напруги) 

тис. грн              

Вартість активної 
електроенергії, усього 

тис. грн              

Обсяг споживання 
реактивної 
електроенергії 

тис. кВАр 
год  

             

Тариф на споживання 
реактивної 
електроенергії без ПДВ 

коп./кВАр 
год 

             

Вартість споживання 
реактивної 
електроенергії 

тис. грн              

Вартість активної та 
реактивної 
електроенергії на 
транспортування 
теплової енергії 
власними мережами 

тис. грн              

Постачання теплової енергії 
Відпуск теплової енергії Гкал              
Норма питомих витрат 
електроенергії на 
постачання теплової 
енергії 

кВт 
год/Гкал 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Обсяг споживання 
активної електроенергії, 
усього 

тис.кВт 
год 

             

Споживання 
електроенергії (I клас 
напруги) 

тис.кВт 
год 

             

Тариф без ПДВ (I клас 
напруги) 

коп./кВт 
год 

             

Вартість електроенергії 
(I клас напруги) 

тис. грн              

Споживання 
електроенергії (II клас 
напруги) 

тис.кВт 
год 

             

Тариф без ПДВ (II клас 
напруги) 

коп./кВт 
год 

             

Вартість електроенергії 
(II клас напруги) 

тис. грн              

Вартість активної 
електроенергії, усього 

тис. грн              

Обсяг споживання 
реактивної 
електроенергії 

тис. кВАр 
год  

             

Тариф на споживання 
реактивної 
електроенергії без ПДВ 

коп./кВАр 
год 

             

Вартість споживання 
реактивної 
електроенергії 

тис. грн              

Вартість активної та 
реактивної 
електроенергії на 
постачання теплової 
енергії власними 
мережами 

тис. грн              

 
 
 

________________ 
         (керівник) 

_____________________ 
(підпис) 

___________________________ 
(ініціали, прізвище) 

М.П. 
 
 
 

             Керуючий справами 
             виконавчого комітету                                                                  Сергій ЗАВАЛІЙ 
 

 
 
 
 



         Додаток 11 
         до рішення виконавчого комітету 
         від                 2022 року № 

 
ПРИМІРНА ФОРМА  

надання інформації щодо планових обсягів теплової енергії для надання послуги з 
постачання теплової енергії та постачання гарячої води для відповідної категорії 

споживачів, опалювальної площі та відповідних питомих норм на опалення будинків 
(будівель) у розрізі поверхів та кліматичних показників 

_________________________________________________________ 
(найменування суб’єкта господарювання- виконавця послуг) 

№ 
з/п 

Показник Усього Зокрема 
з будинковими 

приладами 
обліку теплової 

енергії 

без будинкових 
приладів обліку 

1 2 3 4 5 
1 Кількість абонентів, яким надається 

послуга з постачання теплової енергії 
   

2 Загальна опалювана площа житлових 
будинків станом на початок планового 
періоду без площі квартир з автономним 
опаленням, м 2 , усього, зокрема: 

   

2.1 1-2-поверхових будинків    
2.2 3-4-поверхових будинків    
2.3 5 і більше поверхів    
3 Річний обсяг теплової енергії для 

забезпечення послугою з постачання 
теплової енергії у житлових 
будинках(пункт 2), Гкал, усього, 
зокрема: 

   

3.1 1-2-поверхових будинків    
3.2 3-4-поверхових будинків    
3.3 5 і більше поверхів    
4 Питоме споживання теплової енергії для 

забезпечення послугою з постачання 
теплової енергії у житлових будинках 
(пункт 2), Гкал/м 2 на рік, зокрема: 

   

4.1 1-2-поверхових будинків    
4.2 3-4-поверхових будинків    
4.3 5 і більше поверхів    
5 Обсяги теплової енергії для надання 

послуги з постачання гарячої води для 
населення, Гкал 

   

6 Сума рядків 3 і 5, Гкал    
7 Максимальне теплове навантаження 

житлових будинків (пункт 2), Гкал/год 
   

8 Дані, що плануються для розрахунку 
тарифів на послугу з постачання 
теплової енергії 

х 

8.1 кількість діб опалювального періоду  
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1 2 3 4 5 
8.2 розрахункова температура для  

проектування системи опалення, о С 
 

8.3 середня температура зовнішнього повітря 
опалювального періоду, о С 

 

9 Дані згідно з додатком 1 до КТМ 204 
України 244-94 

х 

9.1 кількість діб опалювального періоду  
9.2 розрахункова температура для  

проектування системи опалення, о С 
 

9.3 середня температура зовнішнього повітря 
опалювального періоду, о С 

 

10 Дані згідно з додатком ДСТУ – Н Б 
В.1.1- 27:2010 Будівельна кліматологія: 

х 
 

10.1 кількість діб опалювального періоду  
10.2 розрахункова температура для  

проектування системи опалення, о С 
 

10.3 середня температура зовнішнього повітря 
опалювального періоду, о С 

 

 
Примітка: Інформація за наведеною формою заповнюється окремо для кожної категорії 
споживачів. 
 
 

________________ 
         (керівник) 

_____________________ 
(підпис) 

___________________________ 
(ініціали, прізвище) 

М.П. 
 
 
 

             Керуючий справами 
             виконавчого комітету                                                                  Сергій ЗАВАЛІЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



         Додаток 12 
         до рішення виконавчого комітету 
         від                         2022 року № 

 
ПРИМІРНА ФОРМА 

Інформації про суб’єкта господарювання, що здійснює 
виробництво/транспортування/постачання теплової енергії, надає послуги з постачання 

теплової енергії 
(загальна характеристика) 

№ 
з/п 

Показники Одиниці 
виміру 

Передбачено 
чинними 
тарифами 

Плановий 
період 

1 2 3 4 5 
Виробництво теплової енергії 

1 Встановлена потужність джерел теплопостачання 
(генерувальних джерел) 

Гкал/год   

2 Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання 
власних споживачів 

Гкал/год   

3 Питоме використання палива (газу) до обсягу 
відпуску в мережу теплової енергії з колекторів 
генерувальних джерел 

м3/Гкал   

3.1 інше паливо (зазначити)    
4 Фактичне питоме використання умовного палива на 

відпуск теплової енергії з колекторів генерувальних 
джерел 

кг 
у.п/Гкал 

  

5 Встановлений норматив використання умовного 
палива на відпуск теплової енергії з колекторів 
генерувальних джерел 

   

6 Обсяг виробленої теплової енергії Гкал   
7 Обсяг використання теплової енергії на власні 

потреби джерел теплопостачання (генерувальних 
джерел) 

Гкал   

8 Обсяг відпущеної в мережу теплової енергії з 
колекторів генерувальних джерел 

Гкал   

9 Середньооблікова чисельність персоналу 
ліцензованої діяльності 

осіб   

10 Середньомісячна заробітна плата персоналу 
ліцензованої діяльності 

грн   

11 Витрати на оплату праці у повній собівартості, усього тис. грн   
12 Витрати на ремонт та інше поліпшення основних 

засобів у повній собівартості, усього 
тис. грн   

12.1 зокрема без заробітної плати з нарахуваннями тис. грн   
13 Амортизаційні відрахування у повній собівартості, 

усього 
тис. грн   

14 Витрати на електроенергію у повній собівартості, 
усього 

тис. грн   

Транспортування теплової енергії 
1 Загальна довжина теплових мереж у двотрубному 

обчисленні станом на кінець року 
км   

2 Середньооблікова чисельність персоналу 
ліцензованої діяльності 

осіб   
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1 2 3 4 5 
3 Середньомісячна заробітна плата персоналу 

ліцензованої діяльності  
грн   

4 Річний обсяг надходження теплової енергії в мережу 
ліцензіата 

Гкал   

5 Фактичні витрати теплової енергії у власних 
мережах: 

Гкал   

5.1 у відсотках %   
6 Нормативні витрати теплової енергії у власних 

мережах: 
   

6.1 у відсотках %   
7 Річний обсяг транспортування теплової енергії 

мережами, зокрема: 
Гкал   

7.1 власної теплової енергії мережами сторонніх 
підприємств 

Гкал   

7.2 власними тепловими мережами усього, у тому числі: Гкал   
7.2.1 власної теплової енергії Гкал   
7.2.2 теплової енергії інших власників Гкал   

8 Витрати на оплату праці у повній собівартості, 
усього 

тис. грн   

9 Витрати на ремонт та інше поліпшення основних 
засобів у повній собівартості, усього: 

тис. грн   

9.1 зокрема без заробітної плати з нарахуваннями тис. грн   
10 Амортизаційні відрахування у повній собівартості, 

усього 
тис. грн   

11 Витрати на електроенергію у повній собівартості, 
усього 

тис. грн   

12 Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання 
споживачів інших власників теплової енергії*, яка 
транспортується мережами ліцензіата, зокрема на 
потреби: 

Гкал/год   

12.1 населення Гкал/год   
12.2 релігійних організацій Гкал/год   
12.3 бюджетних установ та організацій Гкал/год   
12.4 інших споживачів Гкал/год   

Постачання теплової енергії 
1 Кількість споживачів (абонентів) ліцензіата, усього, 

зокрема: 
од.   

1.1 населення – фізичні особи од.   
1.2 виконавці комунальних послуг (з постачання 

теплової енергії та постачання гарячої води) 
од.   

1.3 релігійні організації од.   
1.4 бюджетні установи та організації од.   
1.5 інші споживачі од.   
2 Середньооблікова чисельність персоналу 

ліцензованої діяльності 
осіб   

3 Середньомісячна заробітна плата персоналу 
ліцензованої діяльності 

грн   

4 Річний обсяг постачання теплової енергії 
споживачам, зокрема на потреби: 

Гкал   
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1 2 3 4 5 
4.1 населення – фізичних осіб Гкал   

4.1.1 зокрема, що обліковується приладами обліку Гкал   
4.2 Виконавці комунальних послуг для населення з 

централізованого опалення та централізованого 
постачання гарячої води 

Гкал   

4.2.1 зокрема, що обліковується приладами обліку Гкал   
4.3 релігійних організацій Гкал   

4.3.1 зокрема, що обліковується приладами обліку Гкал   
4.4 бюджетних установ та організацій Гкал   

4.4.1 зокрема, що обліковується приладами обліку Гкал   
4.5 інших споживачів Гкал   

4.5.1 зокрема, що обліковується приладами обліку Гкал   
5 Витрати на оплату праці у повній собівартості, 

усього 
тис. грн   

6 Витрати на ремонт та інше поліпшення основних 
засобів у повній собівартості, усього 

тис. грн   

6.1 зокрема без заробітної плати з нарахуваннями тис. грн   
7 Амортизаційні відрахування у повній собівартості, 

усього 
тис. грн   

8 Витрати на електроенергію у повній собівартості, 
усього 

тис. грн   

Надання послуги з постачання теплової енергії 
1 Кількість споживачів (абонентів) виконавця послуг, 

яким надається послуга з постачання теплової 
енергії усього, зокрема: 

од.   

1.1 населення – фізичні особи од.   
1.2 релігійні організації од.   
1.3 бюджетні установи та організації од.   
1.4 інші споживачі од.   
2 Середньооблікова чисельність персоналу, що 

забезпечує надання послуги з постачання теплової 
енергії (без персоналу за ліцензованими видами 
діяльності) 

осіб   

3 Середньомісячна заробітна плата персоналу, що 
забезпечує надання послуги з постачання теплової 
енергії (без персоналу за ліцензованими видами 
діяльності) 

грн   

4 Річний обсяг надання послуги з постачання теплової 
енергії споживачам, зокрема: 

Гкал   

4.1 населенню – фізичним особам Гкал   
4.1.1 зокрема, що обліковуються приладами обліку Гкал   
4.2 релігійним організаціям Гкал   

4.2.1 зокрема, що обліковуються приладами обліку Гкал   
4.3 бюджетним установам та організаціям Гкал   

4.3.1 зокрема, що обліковуються приладами обліку Гкал   
4.4 іншим споживачам Гкал   

4.4.1 зокрема, що обліковуються приладами обліку Гкал   
5 Витрати на оплату праці у повній собівартості 

послуг, усього 
тис. грн   
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1 2 3 4 5 
6 Витрати на ремонт та інше поліпшення основних 

засобів у повній собівартості послуг, усього 
тис. грн   

6.1 зокрема без заробітної плати з нарахуваннями тис. грн   
7 Амортизаційні відрахування у повній собівартості 

послуг, усього 
тис. грн   

8 Витрати на електроенергію у повній собівартості 
послуг, усього 

тис. грн   

 Заповнюється у разі встановлення двоставкових тарифів. 
 
 

________________ 
         (керівник) 

_____________________ 
(підпис) 

___________________________ 
(ініціали, прізвище) 

М.П. 
 
 
 

             Керуючий справами 
             виконавчого комітету                                                                  Сергій ЗАВАЛІЙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Додаток 13 
         до рішення виконавчого комітету 
         від                     2022 року № 
 
         Виконавчий комітет 
         __________________ 
         сільської/селищної/міської ради 
         __________________ 
         обласна/районна рада* 

ЗАЯВА 
про встановлення тарифів на теплову енергію, на виробництво теплової енергії, що 

виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії 
 

_____________________________________________________________________________ 
(повне найменування, місцезнаходження суб’єкта господарювання ) 

_____________________________________________________________________________ 
(види господарської діяльності, серії, номери та дати видачі ліцензій суб’єкта господарювання) 

 
Прошу розглянути заяву щодо встановлення розрахованого відповідно до частини четвертої – 
п’ятої статті 20 Закону України «Про теплопостачання» тарифу на теплову енергію, тарифу на 
виробництво теплової енергії (потрібне підкреслити), яка виробляється на 
______________________________________________________________________________ 

(вказати вид установки з використанням альтернативних джерел енергії) 
______________________________________________________________________________ 
на рівні 90% від чинного тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного 
газу, та/або середньозваженого (потрібне підкреслити) для потреб:  
 
1)населення: 
на теплову енергію, у розмірі:      ______________ грн за Гкал (без ПДВ),  
                                                         ______________ грн за Гкал (з ПДВ), 
 
на виробництво теплової енергії, у розмірі:            _______________ грн за Гкал (без ПДВ), 
           _______________ грн за Гкал (з ПДВ), 
 
2) установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету: 
на теплову енергію, у розмірі:      _______________ грн за Гкал (без ПДВ), 
              _______________ грн за Гкал (з ПДВ), 
 
на виробництво теплової енергії, у розмірі:               ______________ грн за Гкал (без ПДВ) 
             ______________ грн за Гкал (з ПДВ) 
 
До заяви додається розрахунок тарифів та підтвердні матеріали. 
 
Додатки:__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Заява та документи, що додаються, містять достовірну інформацію. 
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       ________________ 
                  (керівник) 

     _____________________ 
(підпис) 

___________________________ 
(ініціали, прізвище) 

     М.П. 
 
«___» _________________20__ року 
 
Дата вхідної реєстрації ________________№_________________ 
 
*До обласної чи районної ради заява про встановлення тарифів подається лише підприємствами 
(суб’єктами господарювання), що перебувають у спільній власності територіальних громад. 
 
 

             Керуючий справами 
             виконавчого комітету                                                                  Сергій ЗАВАЛІЙ 
 

 
 
 



              Додаток 14 
              до рішення виконавчого комітету 
              від                    2022 року № 

ПРИМІРНА ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПЕРЕЛІКУ ЖИТЛОВИХ ТА НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ 
теплопостачання яких здійснює ___________________________________________________________________ 

(найменування суб’єкта господарювання) 
на території_____________________________________________________________________________________ 

(найменування територіальної громади) 
№ 
з/п 

Адреса житлового та 
нежитлового 

приміщення (вулиця, 
будинок, корпус) 
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Зокрема 
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За
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пл
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іщ
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ь 
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м2

 

1 2 3 4 5 6 6.1 7 7.1 7.2 7.3 8 
1            
2            
3            
4            
 Усього, зокрема: х х х        
 З будинковими приладами 

обліку теплової енергії на 
послугу з постачання 
теплової енергії, зокрема: 

х х х        

 1-2- поверхових будинків х х х        
 3-4- поверхових будинків х х х        
 5 і більше поверхів х х х        
 Без будинкових приладів 

обліку теплової енергії на 
послугу з постачання 
теплової енергії, усього, 
зокрема: 

х х х        

 1-2- поверхових будинків, 
зокрема: 

х х х        
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1 2 3 4 5 6 6.1 7 7.1 7.2 7.3 8 
 споруджених до 1930 р. х х х        
 споруджених з 1930  по 

1958 рр. 
х х х        

 споруджених з 1959 по 
1970 рр. 

х х х        

 споруджених з 1971 по 
1980 рр. 

х х х        

 споруджених з 1981 по 
1985 рр. 

х х х        

 споруджених з 1986 по 
1999 рр. 

х х х        

 споруджених з 2000 р. х х х        
 3-4- поверхових будинків, 

зокрема: 
х х х        

 споруджених до 1930 р. х х х        
 споруджених з 1930  по 

1958 рр. 
х х х        

 споруджених з 1959 по 
1970 рр. 

х х х        

 споруджених з 1971 по 
1980 рр. 

х х х        

 споруджених з 1981 по 
1985 рр. 

х х х        

 споруджених з 1986 по 
1999 рр. 

х х х        

 споруджених з 2000 р. х х х        
 5 і більше поверхів, 

зокрема: 
х х х        

 споруджених до 1930 р. х х х        
 споруджених з 1930  по 

1958 рр. 
х х х        

 споруджених з 1959 по 
1970 рр. 

х х х        
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1 2 3 4 5 6 6.1 7 7.1 7.2 7.3 8 
 споруджених з 1971 по 

1980 рр. 
х х х        

 споруджених з 1981 по 
1985 рр. 

х х х        

 споруджених з 1986 по 
1999 рр. 

х х х        

 споруджених з 2000 р. х х х        
 
 

________________ 
(керівник) 

_____________________ 
(підпис) 

___________________________ 
(ініціали, прізвище) 

М.П. 
 
 
 

             Керуючий справами 
             виконавчого комітету                                                                      Сергій ЗАВАЛІЙ 

 
 


