
Структура одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та 
централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню (де 

підприємство є виконавцем послуг) 

№ 

з/п 
Назва показника 

Послуга з централізованого опалення  
Послуга з централізованого постачання 

гарячої води 

 для абонентів 

житлових 

будинків з 

будинковими та 

квартирними 

приладами 

обліку теплової 

енергії 

 для абонентів 

житлових 

будинків без 

будинкових та 

квартирних 

приладів обліку 

теплової енергії 

за умови 

підключення 

рушникосушил

ь-ників до 

системи 

гарячого 

водопостачанн

я 

за умови відсутності 

рушникосушиль-ників 

грн/Гкал грн/м2 на рік грн/м3 грн/м3 

1 2 3 4 5 6 

1 

Собівартість власної теплової енергії, 

врахована у встановлених тарифах на 

теплову енергію для потреб населення  1340,501 175,740 72,956 66,866 

2 
Витрати на утримання абонентської 

служби,                          усього, у т. ч.: 5,518 0,723 0,328 0,302 

 

2.1 витрати на оплату праці  4,523 0,593 0,268 0,248 

 

2.2 внески на соціальні заходи  0,995 0,130 0,059 0,055 

 

2.3 інші витрати абонентської служби 0,658 0,086 0,039 0,036 

3 

Витрати  з проведення періодичної 

повірки, обслуговування і ремонту 

квартирних засобів обліку, у тому числі їх 

демонтажу, транспортування та монтажу 

після повірки x x 0,686 0,634 

4 
Витрати на придбання води на послуги з 

централізованого постачання гарячої 

води x x 6,610 6,610 

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,754 0,099 0,045 0,041 

6 
Собівартість послуг без урахування 

послуг банку 1347,431 176,648 80,663 74,490 

7 
Послуги банку 2,946 0,386 0,176 0,163 

8 
Повна планова собівартість послуг з 

урахуванням послуг банку 1350,377 177,034 80,839 74,653 

9 Розрахунковий прибуток, усього, у т. ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

9.1 чистий прибуток 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

9.2 податок на прибуток 0,000 0,000 0,000 0,000 

10 Плановані тарифи на послуги 1350,38 177,034 80,839 74,653 

11 Податок на додану вартість 270,08 35,41 16,17 14,93 

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 1620,45 212,44 97,01 89,58 

13 

Планований тариф на послугу з 

централізованого опалення, грн/м.кв за 

місяць протягом опалювального періоду, 

з ПДВ х 34,54 х х 

14 
 Планована тривалість опалювального 

періоду, діб 187 187 х х 


