
 
 
     

 
УКРАЇНА 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 
  РІШЕННЯ 

 

 25   листопада  2021 року                                                                         №386 

 

Про встановлення скоригованих тарифів на 

теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, послугу з 

постачання теплової енергії, які надаються  

комунальним підприємством «Зміїв-тепло» 

Зміївської міської ради Чугуївського району 

Харківської області на території 

Слобожанської селищної  територіальної 

громади 

 

 

Розглянувши заяву КП «Зміїв-тепло» Зміївської міської ради Чугуївського району 

Харківської області від 03.11.2021р. про встановлення скоригованих тарифів та надані  

документи щодо зміни вартості окремих складових чинних тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання, послугу з постачання теплової енергії для 

бюджетних установ та інших споживачів, керуючись Законами України «Про житлово-

комунальні послуги», постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного 

підходу до формування тарифів житлово-комунальної послуги» від 01.06.2011 р. №869, 

Наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України «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» від 12.09.2018р. №239, «Про затвердження Порядку інформування 

споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої 

необхідності» від 05.06.2018 р. №130, на виконання власних (самоврядних) повноважень, 

зазначених у п.п.2 п. «а» ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Слобожанської селищної ради  
 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити скоригований тариф КП «Зміїв-тепло» Зміївської міської ради Чугуївського 

району Харківської області на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання, послугу з постачання теплової енергії для потреб  бюджетних установ та інших 

споживачів, які надаються на території Слобожанської селищної ради в розмірі – 3160,75 

грн./Гкал (без ПДВ) або 3792,90 грн./Гкал (з ПДВ) за такими складовими: 

-тариф на виробництво теплової енергії – 3057,13 грн/Гкал (без ПДВ) або 3668,56 

грн/Гкал (з ПДВ); 

-тариф на транспортування теплової енергії – 5,75 грн./Гкал (без ПДВ) або 6,90 

грн./Гкал (з ПДВ); 



 
 

-тариф на постачання теплової енергії – 97,87 грн./Гкал (без ПДВ) або 117,44 грн./Гкал 

(з ПДВ); 

    2. Установити структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання, згідно з додатком 1-4.  

   3. Визначити, що вартість послуги з постачання теплової енергії є тарифом на теплову 

енергію для споживача відповідної категорії, який визначається як сума тарифів на 

виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. 

   4. Комунальному підприємству «Зміїв-тепло» Зміївської міської ради Чугуївського району 

Харківської області, довести до відома споживачів інформацію про зміну тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання, у строк що не перевищую 15 днів з 

дати введення їх в дію з посиланням на рішення виконавчого комітету Слобожанської 

селищної ради. 

5.Встановити, що тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання, зазначену у п.1 даного рішення, вводяться в дію з  01 грудня 2021 року та діють 

до 30 вересня 2022р.. 

6. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Слобожанської 

селищної ради від 21 жовтня 2021року №353 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, 

її виробництво та постачання, послуг з постачання теплової енергії, які надаються 

комунальним підприємством «Зміїв-тепло» Зміївської міської ради Чугуївського району 

Харківської області на території Слобожанської селищної ради» з  дня введення в дію 

тарифів  встановлених даним рішенням. 

7. Відділу економічного розвитку, комунальної та інвестиційної діяльності оприлюднити 

дане рішення на веб-сайті Слобожанської селищної ради протягом п’яти робочих днів із дати 

його прийняття. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника Слобожанського 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Миколу ДУБНЮКА. 

 

 

Слобожанський селищний голова                          Дмитро ДІХТЯР 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

Слобожанської селищної ради  

від 25  листопада 2021р. №386 

Структура тарифу на теплову енергію  

№ з/п Найменування показників для потреб бюджетних 

установ (без ПДВ) 

тис. грн. на 

рік 

грн/Гкал 

1 2 3 4 

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: 1807,294 2890,35 

1.1 прямі матеріальні витрати, у т.ч.: 1334,946 2134,80 

1.1.1 витрати на паливо для виробництва теплової енергії 

котельнями 

1297,860 2075,48 

1.1.2 витрати на електроенергію 33,500 53,57 

1.1.3 собівартість теплової енергії ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ, у т.ч.:   

1.1.3.1 витрати на паливо у собівартості теплової енергії ТЕЦ, ТЄС, 

АЕС 

0 0 

1.1.4 витрати на покупну теплову енергію у т.ч.: 0 0 

1.1.4.1 витрати на паливо у витратах на покупну теплову енергію 0 0 

1.1.5 витрати на покриття втрат теплової енергії в мережах 3,586 5,75 

1.1.6 вода для технологічних потреб та водовідведення 0 0,00 

1.1.7 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,000 0,00 

1.2 прямі витрати на оплату праці 284,290 454,76 

1.3  інші прямі витрати, у т.ч.: 62,301 99,66 

1.3.1 амортизаційні відрахування 0  

1.3.2 відрахування на соціальні заходи 62,301 99,66 

1.3.3 інші прямі витрати 0  

1.4 загальновиробничі витрати, у т.ч.: 125,763 201,13 

1.4.1 витрати на оплату праці 86,790 138,80 

1.4.2 відрахування на соціальні заходи 19,007 30,39 

1.4.3 інші витрати 19,966 31,94 

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 97,676 156,21 

2.1 витрати на оплату праці 75,148 120,18 

2.2 відрахування на соціальні заходи 16,533 26,44 

2.3 інші витрати 5,995 9,59 

3 Інші операційні витрати 0,000 0,00 

4 Фінансові витрати 0,000 0 

5 Повна собівартість 1904,970 3046,56 

6 Витрати на покриття втрат   

7 Розрахунковий прибуток, у т.ч.: 71,404 114,19 

7.1 податок на прибуток 10,892 17,42 

7.2 резервний фонд (капітал) та дивіденди 0 0,00 

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

7.4 інше використання прибутку (прибуток у тарифах ТЕЦ, ТКС, 

КГУ) 

60,512 96,77 

8 Вартість теплової енергії за відповідним тарифом 1976,374 3160,75 

9 Тариф на теплову енергію з ПДВ, грн/Гкал 3792,90 

12 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, 

Гкал 

624,081 

13 Відпуск теплової  енергії з колекторів, Гкал 625,33 

13 Рівень рентабельності, % 4,0 4,0 

Структура тарифів розрахована КП «Зміїв-тепло» Зміївської міської ради Чугуївського 

району Харківської області 

 

 



 
 

Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету  

Слобожанської селищної ради  

від 25  листопада 2021р. №386 

 

Структура тарифу на виробництво теплової енергії 

№ з/п Найменування показників для потреб бюджетних 

установ та інших споживачів 

(без ПДВ) 

тис. грн. на рік грн/Гкал 

1 2 3 4 

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: 1748,211 2795,66 

1.1 прямі матеріальні витрати, у т.ч.: 1331,360 2129,05 

1.1.1 витрати на паливо для виробництва теплової енергії 

котельнями 

1297,86 2075,48 

1.1.2 витрати на електроенергію 33,500 53,57 

1.1.3 собівартість теплової енергії ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ, у т.ч.: 0 0,00 

1.1.3.1 витрати на паливо у собівартості теплової енергії ТЕЦ, 

ТЄС, АЕС 

0 0,00 

1.1.4 витрати на покупну теплову енергію у т.ч.: 0 0,00 

1.1.4.1 витрати на паливо у витратах на покупну теплову енергію 0 0,00 

1.1.5 транспортування теплової енергії  тепловими мережами 

інших підприємств 

0 0,00 

1.1.6 вода для технологічних потреб та водовідведення 0 0,00 

1.1.7 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0 0,00 

1.2 прямі витрати на оплату праці 242,197 387,31 

1.3 інші прямі витрати, у т.ч.: 53,041 84,82 

1.3.1 амортизаційні відрахування   

1.3.2 відрахування на соціальні заходи 53,041 84,82 

1.3.3 інші прямі витрати   

1.4 загальновиробничі витрати, у т.ч.: 121,613 194,48 

1.4.1 витрати на оплату праці 83,926 134,21 

1.4.2 відрахування на соціальні заходи 18,380 29,39 

1.4.3 інші витрати 19,307 30,88 

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 94,452 151,04 

2.1 витрати на оплату праці 72,668 116,21 

2.2 відрахування на соціальні заходи 15,987 25,56 

2.3 інші витрати 5,797 9,27 

3 Інші операційні витрати 0 0,00 

4 Фінансові витрати 0 0 

5 Повна собівартість 1842,663 2946,70 

6 Витрати на покриття втрат 0 0 

7 Розрахунковий прибуток, у т.ч.: 69,055 110,43 

7.1 податок на прибуток 10,534 16,85 

7.2 резервний фонд (капітал) та дивіденди  0,00 

7.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)  0,00 

7.4 інше використання прибутку (прибуток у тарифах ТЕЦ, 

ТКС, КГУ) 

58,521 93,58 

8 Вартість теплової енергії за відповідним тарифом 1911,718 3057,13 

9 Тариф на теплову енергію з ПДВ, грн/Гкал 3668,56 

12 Відпуск теплової енергії з колекторів, Гкал 625,33 

13 Рівень рентабельності, % 4,0 4,0 

Структура тарифів розрахована КП «Зміїв-тепло» Зміївської міської ради Чугуївського 

району Харківської області 

 

 

 



 
 

Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету  

Слобожанської селищної ради  

від 25 листопада 2021р. №386 

Структура тарифу на транспортування теплової енергії 

№ з/п Найменування показників для потреб бюджетних 

установ  та інших 

споживачів (без ПДВ) 

тис. грн. на 

рік 

грн/Гкал 

1 2 3 4 

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: 3,586 5,75 

1.1 прямі матеріальні витрати, у т.ч.: 3,586 5,75 

1.1.1 витрати на паливо для виробництва теплової енергії 

котельнями 

0 0 

1.1.2 витрати на електроенергію 0,000 0,000 

1.1.3 собівартість теплової енергії ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ, у т.ч.: 0 0 

1.1.3.1 витрати на паливо у собівартості теплової енергії ТЕЦ, ТЄС, 

АЕС 

0 0 

1.1.4 витрати на покупну теплову енергію у т.ч.: 0 0 

1.1.4.1 витрати на паливо у витратах на покупну теплову енергію 0 0 

1.1.5 транспортування теплової енергії  тепловими мережами 

інших підприємств 

0 0 

1.1.6 витрати на покриття витрат теплової енергії в мережах 3,586 5,75 

1.1.7 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси   

1.2 прямі витрати на оплату праці   

1.3 інші прямі витрати, у т.ч.: 0,000 0,00 

1.3.1 амортизаційні відрахування 0 0 

1.3.2 відрахування на соціальні заходи 0 0 

1.3.3 інші прямі витрати 0 0 

1.4 загальновиробничі витрати, у т.ч.: 0,000 0,000 

1.4.1 витрати на оплату праці 0 0 

1.4.2 відрахування на соціальні заходи 0 0 

1.4.3 інші витрати 0 0 

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 0,000 0,00 

2.1 витрати на оплату праці 0 0 

2.2 відрахування на соціальні заходи 0 0 

2.3 інші витрати 0 0 

3 Інші операційні витрати 0 0 

4 Фінансові витрати 0 00,00 

5 Повна собівартість 3,586 5,75 

6 Витрати на покриття втрат 0 0 

7 Розрахунковий прибуток, у т.ч.: 0 0,00 

7.1 податок на прибуток 0  

7.2 резервний фонд (капітал) та дивіденди 0 0,0 

7.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0 0 

7.4 інше використання прибутку (прибуток у тарифах ТЕЦ, 

ТКС, КГУ) 

  

8 Вартість теплової енергії за відповідним тарифом 3,586 5,75 

9 Тариф на теплову енергію з ПДВ, грн/Гкал 6,90 

12 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, 

Гкал 

624,081  

13 Рівень рентабельності, % 0,0  

Структура тарифів розрахована КП «Зміїв-тепло» Зміївської міської ради Чугуївського 

району Харківської області 

 



 
 

Додаток 4 

до рішення виконавчого комітету  

Слобожанської селищної ради  

від  25  листопада 2021р. №386 

Структура тарифу на постачання теплової енергії 

№ з/п Найменування показників для потреб бюджетних 

установ  та інших 

споживачів (без ПДВ) 

тис. грн. на 

рік 

грн/Гкал 

1 2 3 4 

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: 55,503 88,94 

1.1 прямі матеріальні витрати, у т.ч.: 0,000 0,00 

1.1.1 витрати на паливо для виробництва теплової енергії 

котельнями 

0 0 

1.1.2 витрати на електроенергію 0 0 

1.1.3 собівартість теплової енергії ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ, у т.ч.: 0 0 

1.1.3.1 витрати на паливо у собівартості теплової енергії ТЕЦ, ТЄС, 

АЕС 

0 0 

1.1.4 витрати на покупну теплову енергію у т.ч.: 0 0 

1.1.4.1 витрати на паливо у витратах на покупну теплову енергію 0 0 

1.1.5 транспортування теплової енергії  тепловими мережами 

інших підприємств 

0 0 

1.1.6 вода для технологічних потреб та водовідведення  0 0 

1.1.7 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси   

1.2 прямі витрати на оплату праці 42,093 67,45 

1.3 інші прямі витрати, у т.ч.: 9,260 14,84 

1.3.1 амортизаційні відрахування 0 0 

1.3.2 відрахування на соціальні заходи 9,260 14,84 

1.3.3 інші прямі витрати 0 0 

1.4 загальновиробничі витрати, у т.ч.: 4,150 6,65 

1.4.1 витрати на оплату праці 2,864 4,59 

1.4.2 відрахування на соціальні заходи 0,627 1,00 

1.4.3 інші витрати 0,659 1,06 

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 3,224 5,17 

2.1 витрати на оплату праці 2,480 3,97 

2.2 відрахування на соціальні заходи 0,546 0,88 

2.3 інші витрати 0,198 0,32 

3 Інші операційні витрати 0 0 

4 Фінансові витрати 0 0 

5 Повна собівартість 58,727 94,11 

6 Витрати на покриття втрат 0 0 

7 Розрахунковий прибуток, у т.ч.: 2,349 3,76 

7.1 податок на прибуток 0,358 0,57 

7.2 резервний фонд (капітал) та дивіденди 0 0,00 

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

7.4 інше використання прибутку (прибуток у тарифах ТЕЦ, 

ТКС, КГУ) 

1,991 3,19 

8 Вартість теплової енергії за відповідним тарифом 61,076 97,87 

9 Тариф на теплову енергію з  ПДВ, грн/Гкал 117,44 

12 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, 

Гкал 

624,081  

13 Рівень рентабельності, % 4,0 4,00 

Структура тарифів розрахована КП «Зміїв-тепло» Зміївської міської ради Чугуївського 

району Харківської області 

 

 


