
укрАтнА
СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

чугуТвського рАЙону хАркIЁськоi оБлАстI
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

рIшЕння

21 жовтня 2021 року

Про встановлеFня тарифiв на теплову
енергiю, ii виробництво, транспортування та
постачання, послуг з постачання тепловоi
енергi'i якi надаються комунальним
пiдприемством <<ЗмiiЪ-тепло>> ЗмiiЪськоi
MicbKoi ради ЧуryiЪського району
XapKiBcbKoi областi на територii
Слобоясанськоi селищноi ради

Розглянувши змву КП кЗмiiЪ-тепло) ЗмiiЪськоi MicbKoT ради ЧуryiЪського району
XapKiBcbKoi областi про встановлення тарифiв на теплову енергiю, ii виробництво,
транспортування та постачання, наданий до неi пакет документiв з розрахункtlпли ix BapTocTi,
керуючись Законами Украiни кПро житлово-комунальнi послугиD, кПро комерчiйний облiк
тепловоi енергii та водопостачання), постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи <Про
забезпечення сдиного пiдходу до формування тарифiв житлово-комунЕrльноi послryги> вiл
1.06.20l1 р. Jt869, н.жазами MiHicTepcTBa регiонапьного розвитку, булiвництва та житлово-
комунального господарства УкраТни кПро затвердження Порядку розгляду органами
мiсцевого самоврядування розрахункiв тарифiв на теплову енергiю, ii виробництво )

транспортування та постачання, а також розрахункiв тарифiв на комунальнi пос.rryги,
поданих для ix встановлення) вiд 12.09.2018 р. JS239, кПро затвердження Порядку
iнформування споживачiв про HaMip змiни цiн/тарифiв на KoMyHaJIbHi пос.гryги з
обгрунryванням такоТ необхiдностi> вiд 05.06.2018р. М130, на виконання власних
(салловрядних) повноважень, зазначених у п.п.2 п. ((zD) ст. 28 Закону Украiни <Про мiсцеве
сtlluоврядування в YKpaiHi>, виконавчий KoMiTeT Слобожанськоi селищноi ради

ВИРIШИВ:

1. Встановити КП кЗмiiв-тепло> Змiiвськоi MicbKoi ради Чугуiвського району XapKiBcbKoi
областi тарифи на теплову енергiю, iT виробництво, транспортування та постачання, послуги
з постачання тепловоi енергiТ для потреб бюджетних установ, iнших споживачiв, якi
надаються на територii Слобожанськоi селищноi ради в розмiрi - 29'74,8| грн/Гкаll (без
ПДВ) або З569,772 грн/Гка_п (з ПДВ) за такими складовими:

- тариф на виробництво тепловоТ енергii - 287I,T9 грн/Гка-п (без ПЩВ) або З445,428
грн/Гкап (з ПДВ);

- тариф на транспортування тепловоi енергii - 5,75 грн./Гкал (без ПЩВ) або 6,900
грн./Гка_тl (з ПДВ);

- тариф на постачання тепловоТ енергi\ - 9'1,87 грн./Гкал (без ПЩВ) або ||7,444
грн./Гка.п (з ПДВ);
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2, Установити структуру тарифiв на теплову енергiю, iT виробництво, транстГорryвання та
постачання згiдно з додатком 1-4.

з, Визначити, цIо BapTicTb посJryги з постачання тепловот енергii е тариф на теплову
енергiю для споживача вiдповiдноi категорii, який визначаеться як сума тарифiв на
влРобництво, транспортування та постачання тепловоi енергii.

4, КомунальномУ пiдприемСтву кЗмiiЪ-тепло)) ЗмiiЪськоi MicbKoi рали ЧуryiЪського районуXapKiBcbKoT областi, довести до вiдома споживачiв iнформацiю про^змiну iарифiв 
"u "Ъrrпо"уенергiю, ii виробництво, транспортування та постачання, у строк, що не перевищую 15 днiв з

дати введення ix в дiю, з посиланням на рiшення виконавчого koMiTery Сльбожанськоi
селищноi ради.

5,встановити, що тарифи на теплову енергiю, ii виробництво, транспортування та
постачання, вводяться в дiю з к25>> жовтня 2021 року та дiють по <30> 

"ерес"" 
ZOZipoKy.

6.вiддiлry економiчного розвитку, комунitльноi та iнвестицiйноi дiяльностi оприлюднити
дане рiшення на веб-сайтi Слобожанськоi селищноi ради протягом п'яти робочих днiв iз датийого прийняття.

4.Контроль за виконанням дtlного рiшення покJIасти Еа заступника Слобожанського
селищного голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Микоrry ЩУБнюкд.

Слобожанський селищн Цееuа
Щмитро ДIХТЯР

ffi"ýmZJt

* ;I\лýlý\tltа:- r



Структура тарифу на теплору енергiю

Ns з/п Найменування показникiв для потреб бюджетних
установ та iнших
споживачiв (без ПДВ)
тис. грн. на

piK
грнЛка-rr

1 2 J 4
1 Вшробнича собiвартiстьr y т.ч.: 169]l,024 2704.4l

1.1 прямi матерiальнi витратп, y т.ч.: l218.670 1948,86
1.1.1 витрати на паливо для виробництва тепловоi енергii

котельIшми
1l90,084 1948,86

\.1.2 витрати на електроенергiю 25,000 з9,98
1.1.3 собiвартiсть тепловоТ енергii ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ, у т.ч.:

1.1.з.1 витрати на пrtливо у собiвартостi тепловоТ енергii ТЕЦ, ТеС,
АЕс

0 0

1.1.4 витрати на покупIry теIIлову енергiю у т.ч.: 0 0
1.1.4.1 витрати на пrUIиво у витратах на покуп}ry теплову енергiю
1.1 .5 витрати на покриття втрат тепловот енергii в меDежах 3.586 5.75
1.1.6 вода для технологiчних потреб та водовiдведення 0 0,00
1.1.,| матерiа_гtи, запаснi частини та iншi матерiальнi ресурси 0.000 0.00
1.2 прямi витратп на оплату працi 284,290 454.76
1.3 iншi прямi витратпr y т.ч.: 62.30l 99.66

1 .з.1 амортизацlинl вlдрахування 0 0
1.з.2 вiдрахування на соцiа,rьнi заходи 62.з0| 99,66
1.з.з iншi прямi витрати 0
1.4 загальновиробничi витрати, у т.ч.: l25;lбз 201 1з

1.4.| витрати на оплату працi 86,790 lз8,80
1.4.2 вiдрахування на соцiальнi заходи 19,007 зO,з9
\.4.з lнш1 витрати 19.966 з|.94

2 Адмiнiстративнi вптDатп. y т.ч.: 97,676 156,2l
2.| витрати на оплату працi 75.1 48 120,1 8

z.2 вiдрахування на соцiальнi заходи 16.5зз 26.45
2.з lншl витрати 5,995 9.59
з Iншi операцiйнi витрати 0 0
4 Фiнансовi витрати 0 0
5 повна собiвартiсть l788,700 2860.62
6 Витрати на покриття втрат 0 0
,7 РозDахчнковпй ппибyток. y т.ч.: 7|.404 l l4.19

7.| податок на прибуток l0,892 \,7,42
,7.2

резервний фонд (капiтал) та дивiденди 0 0
1.5 на розвиток виробництва (виробничi iнвестицiТ) 0 0
7.4 iнше використання прибугку (прибуток у тарифах ТЕЦ, ТКС,

кгу)
60,5l2 96,77

8 BapTicTb тепловоТ енергii за вiдповiдним тарпфом 1 860,1 04 29,74,8|
9 Тариф на тепловy енергiю. гDнЛкал 2974.81
|2 Dбсяг реалiзацii тепловоТ епергiТ власним споживачам, Гка.lr 624 81
lз вiдпуск тепловот енергii з колектоDiв. Гкал 625,зз
l4 PiBeHb рентабельностi, О/о 4"0 4.0

Додаток ?

до рiшення виконавчого KoMiTery
Слобожанськоi селищноi ради
вiд к21> жовтця 202lp. Ns353

Структура тарифiв розрахована КП <Змiiв-тепло> Змiiвськоi MicbKoi ради ЧугуiЪського
району Харкiвськоi областi



Додаток
ло рiшення виконавчого KoMiTeTy
Слобожанськоi селищноi ради
вiд <21> жовтня 202Ip. NЬЗ5З

Структура тарифу на впробництвd тепловоi енергii
J\Ъ з/п Найменування показникiв для потреб бюджетних

установ та iнших
споживачiв (без IЦ[В)

тис. грн.
на piK

грн/Гка.гl

l 2 J 4
l Виробнича собiвартiсть, у т.ч.: 16з1,9з5 2609,72

1.1 прямi матерiальнi витрати, y т.ч.: l2l5,084 1943,1 1

1.1.1 витрати на паливо для виробництва тепловоi енергiТ
котельнями

1 190,084 l90з,lз

|,|.2 витрати на електроенергiю 25,000 39,98
1.1.з собiвартiсть тепловоi енергiТ ТЕЦ, ТЕС, АЕС. КГУ. у т.ч.: 0

1.1.3.1 витрати на rtаливо у собiвартостi тепловоi енергii ТЕЦ, ТСС,
АЕс

0 0

1.1.4 витрати на покупну TeIuIoBy енергiю у т.ч.: 0 0
1.1.4.1 витрати на па,,Iиво у витратах на покупну теплову енепгiю 0 0
1.1.5 транспортування тепловоr енерг1l тепловими мережами

iнших пiдприемств
0 0

1.1.6 вода для технологiчних потреб та водовiдведення 0 0
1.|.7 матерiа,rи, запаснi частини та iншi матерiа.гlьнi ресурси 0 0
1.2 прямi витрати на оплатy працi 242,197 387,з 1

1.3 lншl прямl витрати. Y т.ч.: 53.04l 84,82
1.3.1 амортизацiйнi вiдрахування 0 0
1.з.2 вiдрахування на соцiальнi заходи 5з,041 84.82
1 .з.з 1нш1 прям1 витрати 0 0
1.4 загальновиробничi витратtl, y т.ч. : l21,61з 194.48

1.4.\ витрати на оплаry працi 8з,926 lз4.21
|.4,2 вiдрахування на соцiальнi заходи 18,3 80 29.з9
1.4.з iншi витрати l9,з07 30"88

2 Алмiнiстративнi вптратп, у т.ч.: 94,452 l51,04
2.| витрати на оплату працi 72,668 ll6,21
2.2 вiдрахування на соцiальнi заходи 15.987 25.5"|
2.з iншi витрати 5,797 9,2,7
J Iншi операцiйнi витрати 0 0
4 Фiнансовi витрати 0 0
5 Повна собiвартiсть |726.з87 2760,76
6 Витрати на покриття втрат 0 0
7 Розрахунковий прибyток, у 1.q.; 69,055 1 10.4з

7.| податок на прибуток 10,534 16,85
7.2 резервний фонд (капiтаrr) та дивiденди 0 0
7.з на розвиток виробництва (виробничi iнвестицiТ) 0 0
7.4 iнше використання прибутку (прибуток у тарифах ТЕЦ, ТКС,

кгу)
58,521 9з,58

8 BapTicTb тепловоТ енергii за вiдповiдним тарифом \795.442 287l,|9
9 Тарцф на тепловy енергiю, гDнлкал 2871,19
l2 Вiдпуск тепловоi енергii з колекторiв. Гкал бz5,зз
1з PiBeHb рентабельностi, О% 4,0 4,0

СтрУктура тарифiв розрахована КП <ЗмiiЪ-тепло> ЗмiiЪськоТ MicbKoT ради ЧуryiЪського
району XapKiBcbKoi областi



Додаток }

ло рiшення виконавчого KoMiTeTy

Слобожанськоi селищноi ради

"iд 
u21) жовтня 2021р. Ns353

Структура тарифч на транспортувапня тепловоi енергii
]ф з/п Найменування показникiв для потреб бюджетних

установ та iнших
споживачiв (без IЦ[В)

тис. грн.
на piK

грн/Гка;r

1 2 5 4

1 ВиDобнича собiвартiсть, у т.ч.: з,586 5"l5

1.1 прямi матерiальпi витрати, у т.ч.: 3,586 5"7 5

1.1.1 витрати на п€uIиво для виробництва тепловоТ енергiТ котельнями 0 0

1.1.2 витрати на електроенергiю 0 0

1.1.3 собiвартiсть тепловоi енергii ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ, у т.ч.:

1 .1 .3.1 витрати на п€uIиво у собiвартостi тепловоТ енергiТ ТЕЦ, ТСС,
АЕс

0 0

|.|.4 витрати на покупну теплову енергiю у т.ч.: 0 0

1.1.4.1 витDати на паливо y витратах на покупну теплову енергiю 0 0

1,1.5 транспортування тепловоi енергii теIIловими мережами iнших
пiдпDиемств

0 0

1.1.6 витрати на покриття витрат тепловоi енергii в мережах 3,586 5"l5
l.|.,7 матерiа.гtи, запаснi частини та iншi MaTepia-llbHi ресурси
|.2 прямi витрати на оплату працi
l.з iншi прямi витрати, у т.ч.: 0 0

1.3.1 амортизацiйнi вiдрахування 0 0

|,з.2 вiдрахування на соцiальнi заходи 0 0

1.3.3 iншi прямi витрати 0 0

1.4 загальновиробничi витрати, у т.ч.: 0 0

1.4.1 витрати на оплату працi 0 0

|.4.2 вiдрахування на соцiальнi заходи 0 0

1.4.з iншi витрати 0 0

2 ддмiнiстративнi витрати, у т.ч.: 0 0

2,| витрати на оплату працi 0 0

2,2 вiдрахування на соцiальнi заходи 0 0

2,з iншi витрати 0 0

J Iншi операцiйнi витрати 0 0

4 Фiнансовi витрати 0 0

5 Повпа собiвартiсть 3"586 5"7 5

6 витоати на покриття втрат 0 0

7 Розрахчнковий прибyток, у т.ч.: 0 0
,l.| податок на прибуток 0 0

7.2 резервний фонд (капiта,т) та дивiденди 0 0
,7.з

на розвиток виробництва (виробничi iнвестицiТ) 0 0
,7.4 iнше використання прибутку (прибуток у тарифах ТЕЦ, ТКС,

кгу)
0 0

8 BapTicTb тепловоТ енергiТ за вiдповiдним тарифом 3.586 ý75

9 тапиф па тепловy енеDгiю, грнлкал 5.75

|2 Обсяг реалiзацii тепловоi енергiТ власпим споживачам, Гкал 624.08l

1з PiBeHb рентабельностi, 0/о 0 0

Структура тарифiв розрахована КП <ЗмiiЪ-тепло> ЗмiiЪськоi Micbкoi ради ЧуryiЪСьКОгО

району XapKiBcbKoi областi



Додаток 

J

ло рiшення виконавчого KoMiTery
Слобожанськоi солищноi ради
вiд <2l> жовтня 202lp. М353

Структура тарифу на постачання тепловоТ енергii
Ns з/п Найменування показникiв для потреб бюджетних

установ та iнших
споживачiв (без ШIВ)
тис. грн.

на piK
грн/Гкал

1 2 J 4
1 Виробнича собiваптiсть. y т.ч.: 55.503 88,94

1.1 ппямi матепiальнi витпати. ч т.ч.: 0,000 0.00
1.1.1 витрати t на пiulиво для виробництва тепловоi енергii

котельнями
0 0

1.1.2 витрати на електроенергlю 0 0

1.1.3 собiвартiсть тепловоi енергii ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ, у т.ч,: 0 0

1.1.з.l витрати на п€tливо у собiвартостi тепловоТ енергiТ ТЕЦ, ТСС,
АЕс

0 0

1.1,4 витрати на покупtry теIIлову енергiю у т.ч.: 0 0
1.1 .4.1 витрати на ПаJ'Iиво У Витратах на Покупну Теплову енергiю 0 0

1.1.5 транспортуванIuI тепловоi енергii тепловими мережами iнших
пiдприемств

0 0

l .1.6 вода для технологiчних потреб та водовiдведення 0 0

|.|.7 матерiа-гtи, запаснi частини та iнrцi матерiа.гlьнi ресурси 0 0

|.2 прямi витрати на оплату працi 42,09з 67,45
1.3 iншi прямi вптрати, у т.ч.: 9,260 14.84

1 .3.1 амоDтизацlинl вlдDахування 0 0

1.з.2 вiдрахування на соцiальнi заходи 9,260 14,84
1.3.з iншi прямi витрати 0 0

1.4 загальновиробrrичi витрати, y т.ч. : 4,150 6.65

1.4.1 витрати на оплату працi 2,864 4,59
I.4.2 вiдрахування на соцiальнi заходи 0.627 1.00
1.4.з iншi витрати 0,659 1,06

2 Адмiнiстративнi витрати, у т.ч.: з,224 5,|,7

2.| витрати на оплату працi 2.480 з,9,7

2.2 вiдрахування на соцiальнi заходи 0,546 0,88
2.з 1нш витрати 0,198 0,з2
J Iнш операцlинl витрати 0 0

4 Фiнансовi витрати 0 0

5 повпа собiвартiсть 58,727 94,1l
6 Витрати на покDиття втрат 0 0

7 Розпахчнковий ппибуток. y т.ч.: 2.з49 з.76
,7.| податок на прибуток 0,358 0,57
,7,2

резервний фонд (капiтал) та дивiденди 0 0.00
7,з на розвиток виробництва (виробничi iнвестицiТ) 0 0.00
7.4 iнше використання прибутку (прибуток у тарифах ТЕЦ, ТКС,

кгу)
1,991 з, l9

8 BapTicTb тепловоi енергii за вiдповiдним тарифом 61,076 9,7,87

9 Тариф на тепловy енергiю, грнЛкал 97.87
I2 Обсяг реалiзацiТ тепловоТ енергii власним споживачам,

Гкал
624,081

lз PiBeHb рентабельн ocTi, О/о 4,0 4,00

Струкryра тарифiв розрахована КП <ЗмiiЪ-тепло) Змiiвськоi MicbKoi ради Чуryiвського
району XapKiBcbKoi областi


