
                                                                                                                                

                                                                                                                                  
                                                    

УКРАЇНА 
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

Н І Ж И Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А 
В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т 

 
                                   Р І Ш Е Н Н Я                              

 
від __________ 2021 р.         м. Ніжин                       № ____ 
 
Про  встановлення скоригованих тарифів 
на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування, постачання  
та послуги з постачання теплової енергії 
і  постачання гарячої  води 
по товариству з обмеженою  
відповідальністю «НіжинТеплоМережі» 
для потреб бюджетних установ. 
 

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28, статей 40,42,53,59,73  
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», статей 3,4,5, 10 
Закону  України  «Про  житлово-комунальні  послуги», ст. 20 Закону України 
«Про теплопостачання»,  п. 11 постанови Кабінету Міністрів «Про внесення 
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869»  від 
03.04.2019 р. № 291, наказу Міністерства регіонального розвитку будівництва 
та житлово-комунального господарства України від 05 червня 2018 року № 130  
«Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни 
цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності»,  та 
розглянувши лист ТОВ «НіжинТеплоМережі» від 02.11.2021 року  №01-07/1549 
та заяву про встановлення тарифів з метою коригування тарифу на теплову 
енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послугу з постачання 
теплової енергії і послугу з постачання гарячої води для ТОВ 
«НіжинТеплоМережі» в частині зміни на державному рівні вартості 
природного газу та електричної енергії та приведення цих тарифів для 
бюджетних установ у відповідність до економічно обґрунтованих витрат, 
виконавчий комітет Ніжинської міської ради вирішив: 
    
1. Встановити товариству з обмеженою відповідальністю 

«НіжинТеплоМережі» скориговані тарифи на:  
 

 
 

 



1.1.Теплову енергію, її виробництво, транспортування без урахування 
витрат на  утримання та ремонт  ЦТП, постачання  (з  ПДВ): 
 
 для потреб бюджетних установ  
тариф  на теплову енергію 4 502,90 грн/Гкал за такими складовими:  
тариф  на виробництво теплової енергії      3 374,46 грн/Гкал ; 
тариф  на транспортування теплової енергії  
без урахування витрат на  утримання та ремонт ЦТП   1 117,30 грн/Гкал; 
тариф  на постачання теплової енергії          11,14 грн/Гкал; 

  
Структура тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування без 
урахування витрат на утримання та ремонт ЦТП та постачання  згідно з 
додатками 1,2,4,5 до цього рішення (додаються) 
 
1.2. Теплову енергію, її виробництво, транспортування з урахуванням 
витрат на утримання та ремонт  ЦТП, постачання (з  ПДВ): 

 
 для потреб бюджетних установ    
 тариф  на теплову енергію 4 533, 88 грн./Гкал за такими складовими:  
тариф  на виробництво теплової енергії        3 374,46 грн/Гкал ; 
тариф  на транспортування теплової енергії  
з урахуванням витрат на  утримання та ремонт ЦТП      1 148,28 грн/Гкал; 
тариф  на постачання теплової енергії             11,14 грн/Гкал; 

 
 
Структура тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування з 
урахуванням витрат на утримання та ремонт ЦТП та постачання  згідно з 
додатками 1,3,4,6 до цього рішення (додаються) 
 

 
1.3. Послуги з постачання теплової енергії без урахування витрат на 
утримання та ремонт ЦТП  (з  ПДВ): 
 
 для потреб бюджетних установ   -   4 502,90 грн./Гкал 

 
 Структура тарифів на послугу з постачання теплової енергії без урахування 
витрат на утримання та ремонт ЦТП  згідно з додатком 7 до цього рішення 
(додається) 
 

1.4. Послуги з постачання теплової енергії з урахуванням витрат на 
утримання та ремонт ЦТП  (з  ПДВ): 
 
 для потреб бюджетних   установ           -   4 533,88 грн./ Гкал      
 
Структура тарифів на послугу з постачання теплової енергії з урахуванням 
витрат на утримання та ремонт ЦТП  згідно з додатком 8 до цього рішення 
(додається) 

 



1.5. Послуги з постачання гарячої води без урахування витрат на 
утримання та ремонт ЦТП  (з  ПДВ): 
 

для потреб бюджетних установ   -      236,24  грн за 1 куб. м. 
 

Структура тарифів на послугу з постачання гарячої води  без урахування 
витрат на утримання та ремонт ЦТП згідно з додатком 9 до цього рішення 
(додається). 
                            

1.6. Послуги з постачання гарячої води з урахуванням витрат на 
утримання та ремонт ЦТП  (з  ПДВ): 

 
для потреб бюджетних установ            -     237,76  грн за 1 куб. м. 
     
Структура тарифів на послугу з постачання гарячої води  з урахуванням 
витрат на утримання та ремонт ЦТП згідно з додатком 10 до цього рішення 
(додається). 
 

2. Тарифи  вводяться в дію з початку опалювального періоду 2021/2022 року 
і діють до 30 вересня 2022 року. 
 
3. Тарифи для бюджетних установ, зазначені в пункті 1 рішення  
виконавчого комітету  Ніжинської міської ради від 07 жовтня 2021 року № 380 
«Про  встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування, постачання та послуги з постачання теплової енергії та  
постачання гарячої  води по товариству з обмеженою відповідальністю 
«НіжинТеплоМережі» для потреб бюджетних установ та інших споживачів 
(крім населення)»,  вважати такими, що втратили чинність з моменту введення 
пункту 1 рішення в дію. 

 
4. Т.в.о. директора ТОВ «НіжинТеплоМережі» (Ісаєнко Л.М.) забезпечити 
оприлюднення даного рішення на сайті Ніжинської міської ради. 
 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника  
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Федора Вовченка 
 
   
        Міський голова                                                 Олександр КОДОЛА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Візують: 
 
Т.в.о. директора ТОВ «НіжинТеплоМережі»                             Любов  ІСАЄНКО 
 
Перший заступник міського голови з питань  
організації діяльності 
виконавчих  органів ради                                                       Федір ВОВЧЕНКО 
міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради                                                        Федір ВОВЧЕНКО 
Керуючий справами виконавчого комітету 
Ніжинської міської ради                                                               Валерій  САЛОГУБ 
 
 
Начальник відділу                                                                         В’ячеслав  ЛЕГА 
юридично-кадрового  
забезпечення            
 
 
Начальник відділу економіки 
та інвестиційної діяльності                                                      Тетяна  ГАВРИШ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту рішення Ніжинської міської ради «Про  встановлення скоригованих 
тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання  та 
послуги з постачання теплової енергії та  постачання гарячої  води  по 
товариству з обмеженою відповідальністю «НіжинТеплоМережі» для потреб 
бюджетних установ»    від «__»_________20__ року №___ 

 

Проект рішення Ніжинської міської ради «Про  встановлення 
скоригованих тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 
постачання  та послуги з постачання теплової енергії та  постачання гарячої  
води  по товариству з обмеженою відповідальністю «НіжинТеплоМережі» для 
потреб бюджетних установ:  

1.Передбачає встановлення економічно обґрунтованих тарифів на 
теплову енергію її виробництво, транспортування, постачання  та 
послуги з постачання теплової енергії та  постачання гарячої  води 
для бюджетних установ. 
2. Підстави для підготовки даного проекту рішення є: 
- зміна ціни на газ для бюджетних установ; 
- зростання ціни на елктроенергію. 
3. Проект рішення підготовлений з дотриманням норм Конституції 

України, Законів України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  «Про  житлово-комунальні  послуги», «Про 
теплопостачання»,  постанови Кабінету Міністрів «Про внесення 
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. 
№ 869» від 03.04.2020 р. № 291 зі змінами та доповненнями. 
 

4. Порівняльна таблиця тарифів на теплову енергію та послугу з 
постачання теплової енергії без урахування витрат на 
утримання та ремонт ЦТП. 

Категорія споживачів 
Діючі тарифи на 
теплову енергію, 
грн./Гкал з ПДВ 

Скориговані тарифи на 
теплову енергію, 
грн./Гкал. з ПДВ  

Рост 
тарифів, % 

 бюджетні установи  4 579,00 4 502,90 -1,7 

 
 
 
 
Порівняльна таблиця тарифів на теплову енергію та послугу з 
постачання теплової енергії з урахуванням витрат на утримання 
та ремонт ЦТП. 

Категорія споживачів 
Діючі тарифи на 
теплову енергію, 
грн./Гкал з ПДВ 

Скориговані тарифи на 
теплову енергію, 
грн./Гкал. з ПДВ  

Рост 
тарифів, % 

 бюджетні установи  4 609,99 4 533,88 -1,7 



 
Порівняльна таблиця тарифів на послугу з постачання гарячої води 

Категорія 

спожитвачів 

  

Діючі тарифи, 

грн. за 1 куб.м. з 

ПДВ 

Скориговані 

тарифи, 

 грн. за 1 куб.м. з 

ПДВ 

Ріст 

бюджетні установи 
без ЦТП 239,99 236,24 -1,6 

з ЦТП 241,52 237,76 -1,6 

 
 

5. Прийняття економічно обґрунтованих тарифів дозволить стабільно 
забезпечувати споживачів міста послугами з постачання теплової 
енергії та постачання гарячої води в умовах ринку газу та зменшити 
збитковість підприємства. Економічно і фінансово забезпечить 
платежоспроможність підприємства для ведення господарської 
діяльності. 
 

6. Тарифи для бюджетних установ, зазначені в пункті 1 рішення  
виконавчого комітету  Ніжинської міської ради від 07 жовтня 2021 року 
№ 380 «Про  встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування, постачання та послуги з постачання теплової енергії та  
постачання гарячої  води по товариству з обмеженою відповідальністю 
«НіжинТеплоМережі» для потреб бюджетних установ та інших 
споживачів (крім населення)»,  втрачають чинність з моменту введення 
пункту 1 рішення в дію. 

  
7. Т.в.о. директора Ісаєнко Любов  Миколаївна. 

 
 
 
 
 

Т.в.о. директора                                                              Ісаєнко Л.М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту рішення Ніжинської міської ради  

«Про внесення змін до рішення Ніжинської міської ради від «___» ___________ 
20__ року №______ «______(назва рішення)________» 

від «__» _________ 20__ року №___ 
 

Проект рішення Ніжинської міської ради «_____» передбачає 
___(розкривається коротка суть проекту рішення (суть змін до прийнятого 
рішення ради), з якою метою підготовлений проект рішення, вказується 
підстави для підготовки (наприклад, звернення фізичної чи юридичної особи, 
дата та номер звернення)_____. 

Проект рішення підготовлений з дотриманням норм Конституції України, 
Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», _____(перелік 
профільнихнормативно-правових актів, які визначають повноваження 
Ніжинської міської ради прийняти рішення)____. 

Для проектів рішень, що передбачають витрати з бюджету громади, 
вказується сума коштів, на яку збільшується/зменшується видатки на 
фінансування (наприклад, фінансування програми). 

 
Порівняльна таблиця змін до рішення Ніжинської міської ради від «__» 

______ 20__ року №_____ «___(назва рішення)___» додається: 
 

Чинна редакція Зміни, що пропонуються 
  
  

 
Відповідальний за підготовку проекту рішення – назва посади, прізвище, 

ім’я. 
 
 
 

Назва посади  
суб’єкта подання проекту рішенняІм’я, Прізвище 



Тарифи, грн/Гкал

для потреб бюджетних установ

1 2 3 4

І Тарифи на виробництво теплової енергії 61 727,75 3 374,46
(п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п7)

ІІ

1 Виробнича собівартість, у т.ч. 46 307,45 2 510,39

1.1 прямі матеріальні витрати, у т.ч. 41 396,83 2 244,18

1.1.1 витрати на паливо 40 471,22 2 194,00

1.1.2 витрати на електроенергію 884,81 47,97

1.1.3

вода  для технологічних потреб та водовідведення
0,00 0,00

1.1.4
матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

40,79 2,21

1.2 прямі витрати на оплату праці 2 947,58 159,79

1.3 інші прямі витрати 1 440,41 78,09

1.3.1. відрахування на соціальні заходи 605,67 32,83

1.3.2 амортизація 373,12 20,23
1.3.3 інші прямі витрати 461,62 25,03

1.4 загальновиробничі витрати, у т.ч.: 522,63 28,33

1.4.1. прямі витрати на оплату праці 366,80 19,88

1.4.2 відрахування на соціальні заходи 79,62 4,32

1.4.3 інші витрати 76,21 4,13

2 Адміністративні витрати, у тому числі:  1 288,83 69,87

2.1 прямі витрати на оплату праці 978,37 53,04

2.2 відрахування на соціальні заходи 207,79 11,26

2.3 інші витрати 102,66 5,57
3 Інші операційні витрати* 0,00 0,00

4 Фінансові витрати 0,00 0,00

5 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00

6 Коригування витрат -243,73 -16,24

7

Перерахування вартості теплової енергії за 
опалювальний період 2020/2021 рр.

2 129,87 141,92

8 Розрахунковий прибуток, усього *, зокрема: 1 957,37 106,11

8.1 податок на прибуток 352,33 19,10

8.2 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00

8.3  інше використання  прибутку 1 605,04 87,01

9 Податок на додану вартість 10 287,96 562,41

10
Відпуск теплової енергії з колекторів власних 
котелень, Гкал

18 446,30 18 446,30

2 812,05

Т.в.о. директора ТОВ "НіжинТеплоМережі" Л.М.Ісаєнко

№ пп Найменування показників
Сумарні тарифні витрати, 

тис.грн. на рік

Додаток   1

до рішення виконавчого комітету
Ніжинської міської ради

 №              від                   2021 р.

Структура тарифів на виробництво теплової енергії Товариства з обмеженою 
відповідальністю "НіжинТеплоМережі"

Структура тарифів на виробництво теплової енергії



Тарифи, грн/Гкал

для потреб бюджетних установ

1 2 3 4

І

Тарифи на транспортуання  теплової енергії без 
урахування витрат на обслуговування та 

ремонт ЦТП

13 584,68 1 117,30

(п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п7+п.8)

ІІ

1 Виробнича собівартість, у т.ч. 3 209,39 263,96

1.1 прямі матеріальні витрати, у т.ч. 1 755,17 144,36

1.1.1 витрати на електроенергію 1 484,92 122,13

1.1.2
вода  для технологічних потреб та водовідведення 65,48

5,39

1.1.3

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси
204,77 16,84

1.2 прямі витрати на оплату праці 888,08 73,04

1.3 інші прямі витрати 518,01 42,60

1.3.1. відрахування на соціальні заходи 193,83 15,94

1.3.2 амортизація 101,43 8,34

1.3.3 інші прямі витрати 222,74 18,32

1.4 загальновиробничі витрати, у т.ч.: 48,13 3,96

1.4.1. прямі витрати на оплату праці 33,78 2,78

1.4.2 відрахування на соціальні заходи 7,33 0,60

1.4.3 інші витрати 7,02 0,58

2 Адміністративні витрати, у тому числі:  118,68 9,76

2.1 прямі витрати на оплату праці 90,09 7,41

2.2 відрахування на соціальні заходи 19,13 1,57

2.3 інші витрати 9,45 0,78

3 Інші операційні витрати * 0,00 0,00

4
Витрати на теплову енергію  для компенсації втрат 
власної теплової енергії  підприємства в теплових 
мережах,  усього.

7 484,04 615,54

5 Фінансові витрати 0,00 0,00
6 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00
7 Коригування витрат -65,17 -5,36

8
Перерахування вартості теплової енергії за 
опалювальний період 2020/2021 рр.

453,03 37,26

9 Розрахунковий прибуток*, усього,  зокрема: 120,60 9,92

9.1 податок на прибуток 21,71 1,79

9.2 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00

9.3  інше використання  прибутку 98,89 8,13

10 Податок на додану вартість 2 264,11 186,22

11
Обсяг реалізації теплової енергії власним 
споживачам, Гкал

12 158,52 12 158,52

899,18

Т.в.о. директора ТОВ "НіжинТеплоМережі" Л.М.Ісаєнко

Додаток  2

до рішення виконавчого комітету
Ніжинської міської ради

 №              від                   2021 р.

Структура тарифів на транспортування  теплової енергії без урахування витрат на 
утримання  та ремонт ЦТП Товариства з обмеженою відповідальністю 

"НіжинТеплоМережі"

№ пп Найменування показників
Сумарні тарифні витрати, 

тис.грн. на рік

Структура тарифів на транспортування теплової енергії без урахування витрат на обслуговування та ремонт 
ЦТП



Тарифи, грн/Гкал

для потреб бюджетних установ

1 2 3 4

І

Тарифи на транспортуання  теплової енергії з 
урахування витрат на обслуговування та 

ремонт ЦТП

3 271,50 1 148,28

(п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п7+п.8)

ІІ

1 Виробнича собівартість, у т.ч. 752,04 263,96

1.1 прямі матеріальні витрати, у т.ч. 411,28 144,36

1.1.1 витрати на електроенергію 347,95 122,13

1.1.2
вода  для технологічних потреб та водовідведення

15,34 5,39

1.1.3
матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

47,98 16,84

1.2 прямі витрати на оплату праці 208,10 73,04

1.3 інші прямі витрати 121,38 42,60

1.3.1. відрахування на соціальні заходи 45,42 15,94

1.3.2 амортизація 23,77 8,34

1.3.3 інші прямі витрати 52,19 18,32

1.4 загальновиробничі витрати, у т.ч.: 11,28 3,96

1.4.1. прямі витрати на оплату праці 7,91 2,78

1.4.2 відрахування на соціальні заходи 1,72 0,60

1.4.3 інші витрати 1,64 0,58

2 Адміністративні витрати, у тому числі:  27,81 9,76

2.1 прямі витрати на оплату праці 21,11 7,41

2.2 відрахування на соціальні заходи 4,48 1,57

2.3 інші витрати 2,22 0,78

3 Інші операційні витрати * 0,00 0,00

4
Витрати на теплову енергію  для компенсації втрат 
власної теплової енергії ліцензіата в теплових 
мережах,  усього.

1 753,70 615,54

5 Витрати на утримання та ремонт ЦТП 70,74 24,83

6 Фінансові витрати 0,00 0,00

7 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00

8 Коригування витрат -15,28 -5,36

9
Перерахування вартості теплової енергії за 
опалювальний період 2020/2021 рр.

106,16 37,26

10 Розрахунковий прибуток*, усього,  зокрема: 31,09 10,91
10.1 податок на прибуток 5,60 1,96

10.2 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00

10.3  інше використання  прибутку 25,49 8,95

11 Податок на додану вартість 545,25 191,38

12
Обсяг реалізації теплової енергії з ЦТП власним 
споживачам , Гкал

2 849,04 2 849,04

956,90073

Т.в.о. директора ТОВ "НіжинТеплоМережі" Л.М.Ісаєнко
191,3801457

1 148,28

до рішення виконавчого комітету

Додаток 3

Ніжинської міської ради
 №              від                   2021 р.

Структура тарифів на транспортування  теплової енергії з урахуванням витрат на 
утримання та ремонт ЦТП  Товариства з обмеженою відповідальністю 

"НіжинТеплоМережі"

№ пп Найменування показників
Сумарні тарифні витрати, 

тис.грн. на рік

Структура тарифів на транспортування теплової енергії  з урахування витрат на обслуговування та ремонт 
ЦТП



Тарифи, грн/Гкал

для потреб бюджетних установ

1 2 3 4

І Тарифи на постачання  теплової енергії 167,15 11,14
(п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п7+п.8)

ІІ

1 Виробнича собівартість, у т.ч. 2,24 0,15

1.1 прямі матеріальні витрати, у т.ч. 0,00 0,00

1.2 прямі витрати на оплату праці 0,00 0,00

1.3 інші прямі витрати 0,00 0,00

1.3.1. відрахування на соціальні заходи 0,00 0,00

1.3.2 амортизація 0,00 0,00

1.3.3 інші прямі витрати 0,00 0,00

1.4 загальновиробничі витрати, у т.ч.: 2,24 0,15

1.4.1. прямі витрати на оплату праці 1,57 0,10

1.4.2 відрахування на соціальні заходи 0,34 0,02

1.4.3 інші витрати 0,33 0,02

2 Адміністративні витрати, у тому числі:  5,52 0,37

2.1 прямі витрати на оплату праці 4,19 0,28

2.2 відрахування на соціальні заходи 0,89 0,06

2.3 інші витрати 0,44 0,03

3 Витрати  на збут, у тому числі: 132,45 8,83
3.1 витрати на оплату праці 102,91 6,86

3.2 відрахування на соціальні заходи 22,64 1,51

3.3 інші витрати* 6,90 0,46

4 Інші  операційні витрати*  0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0,00

6 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00

7 Коригування витрат -2,47 -0,16

8
Перерахування вартості теплової енергії за 
опалювальний період 2020/2021 рр. -4,05 -0,27

9 Розрахунковий прибуток*, усього,  зокрема: 5,61 0,37
9.1 податок на прибуток 1,01 0,07

9.2 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00

9.3  інше використання  прибутку 4,60 0,31

10 Податок на додану вартість 27,86 1,86

11
Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, 
Гкал

15 007,56 15 007,56

9,72

Т.в.о. директора ТОВ "НіжинТеплоМережі" Л.М.Ісаєнко

Додаток 4

до рішення виконавчого комітету
Ніжинської міської ради

 №              від                   2021 р.

Структура тарифів на постачання теплової енергії  Товариства з обмеженою 
відповідальністю "НіжинТеплоМережі"

№ пп Найменування показників
Сумарні тарифні витрати, 

тис.грн. на рік

Структура тарифів на постачання теплової енергії



Витрати, тис.грн. на рік

для потреб бюджетних установ

1 2 3 4

І

1 Тарифи на теплову енергію, у тому числі х 4502,90

1.1. тарифи на виробництво теплової енергії х 3374,46

1.2.

тарифи на транспортування теплової енергії без 
урахування витрат на обслуговування та ремонт 
ЦТП

х 1117,30

1.3. тарифи на постачання теплової енергії х 11,14

1 Виробнича собівартість, у т.ч. 40 727,63 40 727,63

1.1 прямі матеріальні витрати, у т.ч. 35 293,21 35 293,21

1.1.1 витрати на паливо 32 788,15 32 788,15

1.1.2 витрати на електроенергія 2 201,76 2 201,76

1.1.3

вода  для технологічних потреб та водовідведення

65,48 65,48

1.1.4
матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

237,82 237,82

1.2 прямі витрати на оплату праці 3 276,09 3 276,09
1.3 інші прямі витрати 1 684,97 1 684,97

1.3.1. відрахування на соціальні заходи 684,52 684,52

1.3.2 амортизація 403,72 403,72

1.3.3 інші прямі витрати 596,73 596,73

1.4 загальновиробничі витрати, у т.ч.: 473,35 473,35

1.4.1. прямі витрати на оплату праці 332,22 332,22

1.4.2 відрахування на соціальні заходи 72,12 72,12

1.4.3 інші витрати 69,02 69,02

2 Адміністративні витрати, у тому числі:  1 167,31 1 167,31

2.1 прямі витрати на оплату праці 886,12 886,12

2.2 відрахування на соціальні заходи 188,20 188,20

2.3 інші витрати 92,98 92,98

3 Витрати  на збут, у тому числі: 107,31 107,31
3.1 витрати на оплату праці 83,38 83,38

3.2 відрахування на соціальні заходи 18,34 18,34

3.3 інші витрати* 5,59 5,59

4 Інші  операційні витрати*  0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0,00

6 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00

7 Коригування витрат -264,64 -264,64

8
Перерахування вартості теплової енергії за 
опалювальний період 2020/2021 рр.

2 175,28 2 175,28

9 Розрахунковий прибуток*, усього,  зокрема: 1 710,93 1 710,93

9.1 податок на прибуток 307,97 307,97

9.2 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00

9.3  інше використання  прибутку 1 402,96 1 402,96

10 Загальна вартість   теплової енергії 45 623,82 45 623,82

11 Податок на додану вартість 9 124,76 9 124,76

12
Загальна вартість   теплової енергії  з податком на 
додану вартість 54 748,58 54 748,58

13
Обсяг реалізації теплової енергії власним 
споживачам, Гкал 12 158,52 12 158,52

Т.в.о. директора ТОВ "НіжинТеплоМережі" Л.М.Ісаєнко

до рішення виконавчого комітету

Додаток 5

Ніжинської міської ради
 №              від                   2021 р.

Структура тарифів на теплову енергію без урахування витрат на утримання та ремонт 
ЦТП Товариства з обмеженою відповідальністю "НіжинТеплоМережі"

№ пп Найменування показників
Сумарні тарифні витрати, 

тис.грн. на рік

Структура тарифів на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ

Структура витрат на теплову енергію, тис.грн. на рік



Витрати, тис.грн. на рік

для потреб бюджетних установ

1 2 3 4

І

1 Тарифи на теплову енергію, у тому числі х 4533,88

1.1. тарифи на виробництво теплової енергії х 3374,46

1.2.

тарифи на транспортування теплової енергії  з 
урахуванням витрат на обслуговування та ремонт 
ЦТП

х 1148,28

1.3. тарифи на постачання теплової енергії х 11,14

1 Виробнича собівартість, у т.ч. 9 543,48 9 543,48

1.1 прямі матеріальні витрати, у т.ч. 8 270,07 8 270,07

1.1.1 витрати на паливо 7 683,07 7 683,07

1.1.2 витрати на електроенергія 515,93 515,93

1.1.3
вода  для технологічних потреб та водовідведення

15,34 15,34

1.1.4
матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

55,73 55,73

1.2 прямі витрати на оплату праці 767,67 767,67

1.3 інші прямі витрати 394,83 394,83

1.3.1. відрахування на соціальні заходи 160,40 160,40

1.3.2 амортизація 94,60 94,60

1.3.3 інші прямі витрати 139,83 139,83

1.4 загальновиробничі витрати, у т.ч.: 110,92 110,92

1.4.1. прямі витрати на оплату праці 77,85 77,85

1.4.2 відрахування на соціальні заходи 16,90 16,90

1.4.3 інші витрати 16,17 16,17

2 Адміністративні витрати, у тому числі:  273,53 273,53

2.1 прямі витрати на оплату праці 207,64 207,64

2.2 відрахування на соціальні заходи 44,10 44,10

2.3 інші витрати 21,79 21,79

3 Витрати  на збут, у тому числі: 25,15 25,15
3.1 витрати на оплату праці 19,54 19,54
3.2 відрахування на соціальні заходи 4,30 4,30
3.3 інші витрати* 1,31 1,31
4 Інші  операційні витрати*  0,00 0,00

5 Витрати на  утримання та ремонту ЦТП 70,74 70,74

6 Фінансові витрати 0,00 0,00

7 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00

8 Коригування витрат -62,02 -62,02

9
Перерахування вартості теплової енергії за 
опалювальний період 2020/2021 рр.

509,72 509,72

10 Розрахунковий прибуток*, усього,  зокрема: 403,74 403,74
10.1 податок на прибуток 72,67 72,67
10.2 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00

10.3  інше використання  прибутку 331,07 331,07

11 Загальна вартість   теплової енергії  10 764,34 10 764,34

12 Податок на додану вартість 2 152,87 2 152,87

13
Загальна вартість   теплової енергії  з податком на 
додану вартість 12 917,21 12 917,21

14
Обсяг реалізації теплової енергії з ЦТП власним 
споживачам , Гкал

2 849,04 2 849,04

Т.в.о. директора ТОВ "НіжинТеплоМережі" Л.М.Ісаєнко

 №              від                   2021 р.

Додаток 6

до рішення виконавчого комітету
Ніжинської міської ради

Структура тарифів на теплову енергію з урахуванням витрат на утримання  та ремонт 
ЦТП Товариства з обмеженою відповідальністю "НіжинТеплоМережі"

№ пп Найменування показників
Сумарні тарифні витрати, 

тис.грн. на рік

Структура тарифів на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ

Структура витрат на теплову енергію, тис.грн. на рік



Витрати, тис.грн. на рік

для потреб бюджетних установ 

1 2 3 4

1
Тарифи на послугу з постачання теплової енергії без 
урахування витрат на утримання та ремонт ЦТП

х 4502,90

1 Виробнича собівартість, у т.ч. 40 727,63 40 727,63

1.1 прямі матеріальні витрати, у т.ч. 35 293,21 35 293,21

1.1.1 витрати на паливо 32 788,15 32 788,15

1.1.2 витрати на електроенергія 2 201,76 2 201,76

1.1.3
вода  для технологічних потреб та водовідведення

65,48 65,48

1.1.4
матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

237,82 237,82

1.2 прямі витрати на оплату праці 3 276,09 3 276,09

1.3 інші прямі витрати 1 684,97 1 684,97

1.3.1. відрахування на соціальні заходи 684,52 684,52

1.3.2 амортизація 403,72 403,72

1.3.3 інші прямі витрати 596,73 596,73

1.4 загальновиробничі витрати, у т.ч.: 473,35 473,35

1.4.1. прямі витрати на оплату праці 332,22 332,22

1.4.2 відрахування на соціальні заходи 72,12 72,12

1.4.3 інші витрати 69,02 69,02

2 Адміністративні витрати, у тому числі:  1 167,31 1 167,31

2.1 прямі витрати на оплату праці 886,12 886,12

2.2 відрахування на соціальні заходи 188,20 188,20

2.3 інші витрати 92,98 92,98

3 Витрати  на збут, у тому числі: 107,31 107,31
3.1 витрати на оплату праці 83,38 83,38
3.2 відрахування на соціальні заходи 18,34 18,34
3.3 інші витрати* 5,59 5,59
4 Інші  операційні витрати*  0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0,00
6 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00
7 Коригування витрат -264,64 -264,64

8
Перерахування вартості теплової енергії за 
опалювальний період 2020/2021 рр.

2 175,28 2 175,28

9 Розрахунковий прибуток*, усього,  зокрема: 1 710,93 1 710,93
9.1 податок на прибуток 307,97 307,97
9.2 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00

9.3
 інше використання  прибутку (забезпечення обігових 
коштів) 1 402,96 1 402,96

10 Загальна вартість   теплової енергії 45 623,82 45 623,82

11 Податок на додану вартість 9 124,76 9 124,76

12
Загальна вартість   теплової енергії  з податком на 
додану вартість 54 748,58 54 748,58

13
Обсяг реалізації теплової енергії власним 
споживачам, Гкал 12 158,52 12 158,52

Т.в.о. директора ТОВ "НіжинТеплоМережі" Л.М.Ісаєнко

№ пп Найменування показників
Сумарні тарифні витрати, 

тис.грн. на рік

Додаток 7

до рішення виконавчого комітету
Ніжинської міської ради

 №              від                   2021 р.

Структура тарифів на послугу з постачання теплової енергії без урахування витрат на 
утримання та ремонт ЦТП  Товариства з обмеженою відповідальністю 

"НіжинТеплоМережі"

Структура витрат на послугу з постачання теплової енергії, тис.грн. на рік



Витрати, тис.грн. на рік

для потреб бюджетних установ 

1 2 3 4

1
Тарифи на послугу з постачання теплової енергії з 
урахуванням витрат на утримання та ремонт ЦТП х 4533,88

1 Виробнича собівартість, у т.ч. 9 543,48 9 543,48

1.1 прямі матеріальні витрати, у т.ч. 8 270,07 8 270,07

1.1.1 витрати на паливо 7 683,07 7 683,07

1.1.2 витрати на електроенергія 515,93 515,93

1.1.3
вода  для технологічних потреб та водовідведення

15,34
15,34

1.1.4
матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

55,73
55,73

1.2 прямі витрати на оплату праці 767,67 767,67

1.3 інші прямі витрати 394,83 394,83

1.3.1. відрахування на соціальні заходи 160,40 160,40

1.3.2 амортизація 94,60 94,60

1.3.3 інші прямі витрати 139,83 139,83

1.4 загальновиробничі витрати, у т.ч.: 110,92 110,92

1.4.1. прямі витрати на оплату праці 77,85 77,85

1.4.2 відрахування на соціальні заходи 16,90 16,90

1.4.3 інші витрати 16,17 16,17

2 Адміністративні витрати, у тому числі:  273,53 273,53

2.1 прямі витрати на оплату праці 207,64 207,64

2.2 відрахування на соціальні заходи 44,10 44,10

2.3 інші витрати 21,79 21,79

3 Витрати  на збут, у тому числі: 25,15 25,15
3.1 витрати на оплату праці 19,54 19,54
3.2 відрахування на соціальні заходи 4,30 4,30
3.3 інші витрати* 1,31 1,31
4 Інші  операційні витрати*  0,00 0,00

5 Витрати на  утримання та ремонту ЦТП 70,74 70,74

6 Фінансові витрати 0,00 0,00
7 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00
8 Коригування витрат -62,02 -62,02

9
Перерахування вартості теплової енергії за 
опалювальний період 2020/2021 рр.

509,72 509,72

10 Розрахунковий прибуток*, усього,  зокрема: 403,74 403,74
10.1 податок на прибуток 72,67 72,67
10.2 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00
10.3  інше використання  прибутку 331,07 331,07

11 Загальна вартість   теплової енергії  10 764,34 10 764,34

12 Податок на додану вартість 2 152,87 2 152,87

13
Загальна вартість   теплової енергії  з податком на 
додану вартість 12 917,21 12 917,21

14 Обсяг реалізації теплової енергії з ЦТП власним 
споживачам , Гкал

2 849,04 2 849,04

Т.в.о. директора ТОВ "НіжинТеплоМережі" Л.М.Ісаєнко

№ пп Найменування показників
Сумарні тарифні витрати, 

тис.грн. на рік

Структура витрат на послугу з постачання теплової енергії, тис.грн. на рік

Додаток 8

до рішення виконавчого комітету
Ніжинської міської ради

 №              від                   2021 р.

Структура тарифів на послугу з постачання теплової енергії з урахуванням витрат на 
утримання та ремонт ЦТП   Товариства з обмеженою відповідальністю 

"НіжинТеплоМережі"



        Додаток 9

до рішення виконавчого комітету
Ніжинської міської ради
 №              від                   2021 р.

№ пп Найменування показників Для потреб бюджетних установ

грн/куб.м

1 2 3

1.
Собівартість власної теплової енергії, врахована у 
встановлених тарифах на теплову енергію

171,51

2.
Витрати на придбання води для послуги з гарячого 
водопостачання

11,87

3.
Розрахунковий прибуток, 
усього, у т.ч.: 5,74

3.1.
прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб 
відповідної категорії споживачів 4,71

3.2. податок на прибуток 1,03

4. коригування витрат на суму невиконання інвестпрограми -1,07

5. перерахування вартості теплової енергії за опалювальний 
період 2020/2021 рр.

8,82

6. Плановані тарифи на послуги 196,86
7. Податок на додану вартість 39,37

8. Плановані тарифи на послуги з ПДВ 236,24

Т.в.о. директора ТОВ "НіжинТеплоМережі" Л.М.Ісаєнко

Структура тарифів на послугу з  постачання гарячої води  без урахування витрат на утримання 
та ремонт ЦТП Товариства з обмеженою відповідальністю "НіжинТеплоМережі"



        Додаток 10

до рішення виконавчого комітету
Ніжинської міської ради
 №              від                   2021 р.

№ пп Найменування показників Для потреб бюджетних установ

грн/куб.м
1 2 3

1.
Собівартість власної теплової енергії, врахована у 
встановлених тарифах на теплову енергію

172,73

2.
Витрати на придбання води для послуги з гарячого 
водопостачання

11,87

3.
Розрахунковий прибуток, 
усього, у т.ч.:

5,79

3.1.
прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб 
відповідної категорії споживачів

4,75

3.2. податок на прибуток 1,04

4.
коригування витрат на суму невиконання 
інвестпрограми

-1,07

5.
перерахування вартості теплової енергії за 
опалювальний період 2020/2021 рр.

8,82

6. Плановані тарифи на послуги 198,14

7. Податок на додану вартість 39,63

8. Плановані тарифи на послуги з ПДВ 237,76

Т.в.о. директора ТОВ "НіжинТеплоМережі" Л.М.Ісаєнко

Структура тарифів на послугу з  постачання гарячої води  з урахуванняvм витрат на утримання 
та ремонт ЦТП Товариства з обмеженою відповідальністю "НіжинТеплоМережі"


