
КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

Виконавчий КОМЇТЄТ

РІШЕННЯ

від Од 1.9, 32834749 На 'Ндд/
м. Краматорськ

Про внесення змін до рішення виконав-
чого комітету Краматорської міської
ради від 07.10.2020 року Ле 941 «Про
встановлення тарифів на теплову
енергію, виробництво, транспорту-
вання, постачання теплової енергії та
послуги 3 постачання тепловоі енергп
для всіх категорій споживачів КВП
«Краматорська тепломережа» Крама-
торської міської ради»

Розглянувши заяву директора Комунального виробничого підприємства
«Краматорська тепломережа» Краматорської міської ради Безкоровайного 1".1._ враховуючизміни в структурі тарифів, з метою ітриведення тарифів до ВИМОГ діючого 'законодіавствгд увідповідності до п. 98 Порядку формування тарифів на теплову енергію, ії виробництво,
транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії, ізатвердэкеного
постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 М>869 «Про забсзпечеътіія єдиногопідходу до формування тарифів на жі-гглово-коіиунальні послуги», на підставі пп. 2 п. 3 ст.4, ст.1О Закону України «Про Житлово-комунальні послуги». наказу Міністерстварегіонального розвитку, будівництва та житлово-коіиунадіьного господарства України від12.09.2018 року Мв239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого
самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, 'Гі' виробництво. транспортуваннята постачання, а також розрахунків тарифів на коіиутіаііьіті гюслуги. ііодаііі-іх для 'іх
встановлення», наказу Міністерства регіонального розвитку. будівництва та ясіітлово-комунального господарства України від 05.06.2018 МІЗО «Про затвердження Порядкуінформування споживачів про намір зміни/цін/тарітфів на коіиунаціьні ПОСЛУГИ 3обгрунтуванням такої необхідності», керуючись ст.28, Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні»,

виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Краматорської міської ради від07.10.2020 року М 941 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво,транспортування, постачання теплової енергіі` та послуги з гіостачання тегіловоі' енергії дляВСІХ категорій споживачів КВП «Краматорська тепломереіка» Краматорської МЇСЬКОЇ ради»,виклавши додатки 1,2,3,4,8,9 в новій редакції (додаються).
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2. Тарифи згідно з п. 1 діють з дня їх офіційного стпргілюднсння.
3. Контр оль за виконанням даногБезсонного А.О.. О рЇШЄННЯ ПОКПЭСТИ на ЗЗСТУПННКЫ МЇСЬКОГО ГОЛОВИ

ОВ. Гонтааренко

ЇЇ). Йа»
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2.

3.

5.3

Структура тарифів на
ЗТ на утримання та рЄМОНТ ЦСН'

Тариф на виробництво теплов
зокема:
повна планована собівартість виробніпхт-
ва тепловоїенегії
витати на відшкодування татпланований пиб ок
Тариф на транспортування теплової енср-

ої енергії,

гії, зок ема:
повна планована собівартість транспор-т нання тепловоїене гіі'
витати на відшкод вання втатпланований пнб ок
Тариф на постачання теплової енергії,

повна планована собівартість ГІОСТаЧаННЯ
теплової ене гії

__„итати на відшкодування вт ат

повна планована собівартість теплової
енегії

повна планована собівартість виробниц-
тва, транспортування, постачання
теплової ене гії
планований прибуток від виробництва:
ТрЗНСПОрТУВЗІ-ІНЯ, ПОСТЗЧЗННЯ ТЄПЛОВОІ

енегії

Додаток і

до рішення виконком
Одіізддидгід

іу міської ради
М //ОЇ

тсґтлову снсргію
гральних "теплових гіунктів,

ІІУЫЛЬНИХ 'ГЄПЛОВИХ ПуНКТЇВ

Одиниці
виміру

3

грн/Гкал

грн/Гкал

тис. Р н.

в Н/ГКЩІ

грн/Гкал

грн/Гкал

Прг н/Гкал
грн/Гкал

і

грн/Гкал

гн/Гкал
г н/Гкал

грн/Гкал

грн/Гкіыд
г н/Гкєиі

тис. грн
т___імр5135,52

тис. грн

тис. грн
„3127029



Річні плановані доходи від виробництва,транспортування, постачання тепловоїенергії без транспортування МЄрЄЖаМІ-іліцензіата теплової енергії інших
„власників, сього, зокема:

___р __
А___1О9405,81повна планована собівартість виробниц-тва, транспортування, постачаннятеплової ене гії

*МЦ 0513552витати на відшкод вання втат *

.
я

у

д ___
планований прибуток від виробництва,
транспортування, постачання тепловоїене в тії

„уцмдёз70,2 9Планований корисний відпуск з мережліцензіата теплової енергії власним спо-живачам та теплової енергії іншихвласників, зокема:
________„9д5424,3Окорисний відпуск теплової енергії влас-ним споживачам

корисний відпуск теплової енергії інших
власників

8.3 на постачання тепловоїене гії8.4 на теплов енегію

Заступник начальника відділу

'ЇМ. ц-ч» ”янснко
транспорту, зв'язку І Д” 1

К „.

Ї.О.СЛЗВНнськы
еруючии с

с із Хёэёиосуі а



Додаток 2
до рпиеннгг виконкому міської радирі, дд вид) М; /тґСТруктура тарифів на теплову енергіюдля споживачів з системою автономного опалення

(без податку на ,подруга *гість)

на потреби споживачівНаименування Одиннці
У

и- _ упоказника виміру будинок по Оушінок повул. Металі-
вул. Свобо-стів, 60

Тариф на виробництво
теплової ене гії, зок е-

,
р р грн/Гкал

132415 1278.О9 247030планована
дсобівартість виробниц- грн/Гкал

тва тепловоїенегії _1298_,'9ё
М ___

125231
1_ 13:35витрати на і.

тис. грн Авщшкодування втат
_ _ _

А_планований пибуток
д, Е

г в „тилТариф на транспорту-
вання теплової енергії,
зокрема:

планована
собівартість транспор- грн/Гкал
т вання теплової ене гії
в т ти на.

ра
грн/Гкалвідшкодування втат

планованийпиб ок и

Тариф на постачання
З ТЄППОВОІ ЄНЄрГП, ЗОКрЄ- Грн/Гкалма:

повна планована
собівартість постачання
теплової ене гії

3 9 Витрати "а грн/Гкал"' відшкодування втат3.3 ппанованийпиб ток
Тариф на теплову дд у

планована
собівартість теплової грн/Гкал

витрати На грн/Гкалвідшкод вання втат
грн/Гкал



Продовження Додатка 2
Річні плановані доходи' виробництва,
транспортування, по-
стачання теплової
енергії, усього, зокре-

планована
собівартість виробниц-
тва, транспортування, тис. грн

теплової

- т с. гВІДШКОД вання втат и рН

планований прибуток
від виробництва,

53 транспортування, по- тис. грн
стачання теплової
енегії
Річні плановані доходи
від виробництва,
транспортування, по-
стачання теплової
енергії без транспорту-
вання мережами
ліцензіата теплової
енергії інших
власників, усього, зок-

планована
собівартість виробниц-
тва, транспортування, тис. грн

теплової
6.1

6 7 витрати на
'" відшкод вання втат

планований прибуток
від виробництва,

6.3 транспортування, по- тис. грн
стачання теплової
енергії
Планований корисний
відпуск з мереж
ліцензіата теплової
енергії власним спожи- Гкал
вачам та теплової
енергії інших
власників, зокема:

5 2 ВИТРЗТИ на

тис. грн

1

і

і

101,81 __;65„97

12110,*



Продовження ,чодатка 2

корисний пдпуск
теплової енергй' влас-
ним споживачам
корисний відпуск
теплової енергй пппих
власників

рентабельносп

виробництво
теплової ене о гії

транспортування
теплової ене гії
на постачання теплової
енегії
на теплов ене гію

ТМ. Дем`яне1чко

І.О.С.Пивинськг1

/ я

С
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Додаток 3

до рішення виконкому міськоїради
1002. щ #05

Структура тарифів на виробництво теплової енергіїбез урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, безурахування витрат на утримання та ремонт індивідуатіьних теплових ііунктів

,та іхчвгттъхээіэїість)

ОдиниціПоказники
,

вигупру

ТИС. грн
8132262

т' Гр” 6516055
тисдщнш

послуга з транспортування
природного газу для
внутрішньої точки виходу з

газотанспотої системи
_

_
127955

послуга з розподілу природно- и т*
го газ

_
_мм____>б582,О3

електична енегія
„жит

1574,44
пок пна теплова енерйяї__х_ _тис. грн”
холодна вода для
технологічних потреб та тис. грн
водовідведення

тис. грн

тис. грн

п ямі витати на оплату п аЦі
інші пямі витати, зокема:
єдиний внесок на загально-
обов'язкове державне тис. грн
соціальнес ахування
амо тизація тис. гнінші пямі витати
аг ьнови обничі виг ати,1.4 з ал р р

тис. грн
зокема:
витати на оплат паЦї

__Ы
ТИОГН

єдиний внесок на загально-
обов'язкове Державне тис. грн
соціальне стах 'нання
інші витати ТИС' ГРН

. . . „ОК_Адміністративні витрати, з
„та Грн

ема:
ви ата На оплату паЦі

__ (Ї 15. Боёіъоьхїчіь



Гіродовжспня додатка З

єдиний внесок на загально-ОбОЇЇЯЗКОВЄ
Державне тис. грнсоціальне стахування

1нш1 витати
Витати на зб т, зок ема:
єдиний внесок на загально-
обов'язкове державне
соціальне стах ванняЬ)

ш

до

Фінансові витати
Повна собіва тість* *

Витрати на відшкодування
втрат
Розрахунковий прибуток, усь-
ого**, зокема: тис' грн

податок на пиб ток тис, грн
_цт___тщц_ц т и- дИВідЄНдИ тис. гнезевний онд капітал)

_на розвиток виробництва
. . тис. грн(виобничі інвестицп)

інше викоистания прибутку тис. гнВартість виробництва
теплової енергії за тис. грн
відповідними таи ами
Тарифи на виробництво
теплової ене гії,з0к ема:
папивна складова г н/Гкал

Ш вит ат к ім паливноїре та
,_

р ' р грн/Гкал
складовоі
Реалізація теплової енергії Гкал
власним споживачам

_ __
________

кал

“Л

Ф грн/Гкал

щп

- Обсяг покупної тегілової Г
енегії

13 Ціна пок пної теплової енегії гн/Гкал
Відпуск 'ТСПЛОВОІ енергі Гкал 74753 Пколектоів власних котелень

„д
з

Собівартість виробництва
теплової енергії власними ко- грн/Гкал

і

тельнями _і___„_.
а„.____

5 '68

ь-о

о_-

за

1.1]

-Ь

ЇХ)

ЇЇМ. Деьґянеііккэ

ЇЇЇСЛЗВРЇНСЬКЫ

9/
С ,5 [Ыйёіыдііїід



Додаток 4
до ріпіення виконкому міської ради115112349 М НОГ

Структура тарифів на виробництво теплової енергії
для споживачів з систеіхіою автономного оіталсння

(без податку на ,Цодан ва тість
на потеби СПОЖИВЭЧЇВ

Ка, з/п Показники
'

будинок по будинок по Т будинок по
вул. ІХ/Іеталіс- вул. Парнико- вул. Свобо-

тів, 60

__:
4

І Виробнича
`собіватість, зокема: ТЩ' Їрн 76,63

прямі матеріальні
ТИС. ГРН _ ,витати, зокема: 38,99 .

тис. г н 48,04
послуга з транспорту-
вання природного
газу для внутрішньої
точки виходу з
газотранспортої сис-

тис. грн

1,11
посл га з оу р Зподшу тис. грн а

І

пиодного газ 5 ,

т-1-
.

покупна теплова
енергія*
холодна вода
технологічних потреб
та водовідведення О 31
інші прямі1.1.6 . . тис. грнмате іальні витати 1,71

,

п ямі вит ати на оп-1_2 р .р
тис. грнлат ПЗЦІ

інші п ямі вит ати,1,3 р р
тис. грнзокема:

і

єдиний внесок на за-
гапьнообов"язкове
державне соціальне
стах вання
амо тизація1_3_2 р

тис. грн

інші п ямі витати
загальновиробничі

1.4 витрати, зокрема: тис. грн

В ЇЇТРЭТЇЇ Н а ОПЛаТу
праці ТИС. ГрН

тис. грн



Продовження Додатка 4
єдиний внесок на за-
гальнообов'язкове дер-
жавне соціальне страху-
ВЗННЯ

Адміністративні витра-
_ тис. грнти, зокема.

витати на оплат паці
єдиний внесок на за-
гапьнообоґязкове дер-

тис Гжавне соціальне страху- ' рН

вання
інші витрати

_ _
дгис. грн

Витрати на збут, зокре- йти!ма:
-

єдиний внесок на за-
гальнообов'язкове дер-
жавне соціальне страху-
вання

ТНС. ГрН

5.:

ш

м

ю

м

Інші операційні витра-
м, тис. грнти

._..__.ї__ ...._._.:..„:_.Фінансові витати тії. грн
Повна собіва тість* * тис. грн
Витрати на

. тис. грнВІДШКОД вання в атРоз ах нковий п ибт-р у
Н

р 3
тис. грнток, сього ,зокема:

податок на п иб ок тис. г н
. дивіденди

езе вний фонд
,,3 ркапїтал
гис. грн

на розвиток виробниц-
тва (виробничі тис. грн
інвестиції)
ІНШЄ використання при-

,то Грнб тку
Вартість виробництва
теплової енергії за тис. грн
відповідними таифами
Тарифи на вікяробнііц-

тво теплової енергії,
зокема:

щшШ-ь-т787ё9- з

_

0000

Ь)ЧНЫЧЭІ

»-

РО

Ро

Ф

и

-Ь

С 75. іёэоёиоьыі д,К.



Реалізація теплової
11 енергії власним спожи- Гкал

вачам
Обсяг покупноїтеплової12 Гкаленеги 0,00

іна пок ної теплової13 Ц УП
грн/Гкаленегп

Г
Відпуск теплової енергії
з колекторів
котелень
Собівартість виробниц-
тва теплової енергії
власними котельнями

власних

Заступник начальника відділу
транспорту, зв'язку та с,

51433

Керуючий справ "ц

Продовження додатка 4

Т.М.Дем1`янснкс)

І.О.Слцвътнська

с" йСииби
К



Додаток 8

до рішення виконкому міської ради
02. щ, Мао НМ'

Структура тарифів на послугу з постачання теплової енергії без урахування витрат наутримання та ремонт центральник теплових пунктів, без урахування витрат на утриманнята ремонт індивідуальних теплових пунктів

.„@Р_ „НЭЬЗІЕХЗШ 119ІЕдЬЄтЦЇЗЭРТЇСТЬ)
одиниці

на пот ебт т т '. т *т т т в' вВимху р с О2К ачт
2 `.______.__„о.-. -3 4

Виробнича собівартість, ”мин”
зокема: тис' Грн

1О1О19,79
прямі матеріальні витрати,
зок ема: ' 7009683

83,81

Показники

.

,._ц

...і

д...

послуга з транспортування

Ііш прирчдного" газу для
внутртшньот точки виходу з
газот о анспо тої системи г

____

и
1 27 9,55

1 І 1 2 послуга з розподілу природно- т. . . ТРЦ..
„го газ

щ'__щ_____о) 82,03
тис. грн

. електична енегія тис. гн

.

холодна вода для
технологічних потреб та тис. грн
водовідведення
інші прямі матеріальні витра- тис. грнти
ямі витати на оплату паЦі

1-3

єдиний внесок на загально-
обов'язкове державне тис. грн

ії!

,ы

.

ю

І” ОК

соціальне стах вання
1.3.2

_____ ,.13.3 .
з , „„

_в„„...!ёвё8і9в
витрати" на покриття втрат

9774 62тепловот енергп в теплових . - з

меежах
загальновиробничі витрати „

.

”

Тт- ГРН 1070144зок ема.
1.4.1 витати наоплат паЦі

єдиний внесок на загально-
обов'язкове державне тис. грн

тис'

вит ти на оплат паЦі Тис- ГРН

за -Ь
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єдиний внесок на загально-
обов'язкове державне
соціальне стах вання

-
Витати на зб , зокема:3.1 витати на оплат паці
єдиний внесок на загально-
обов'язкове державне

ах вання
33 -

_
Інші опеаційні витати** тис. гнФінансові ви атиПовна собіватість**

тВитрати на відшкодування

Розрахунковий прибутокїусь-
ого**, зок ема:
податок на риск МАдивіденди
езевний онд (капітал) тис. ги

8 4 на розвиток виробництва
' (ви обничі інвестиції

Вартість послуги з постачання
теплової енергії за тис. грн
відповідними таиТарифи на послугу з поста-
чання тепловоі снег
Реалізація теплової енергії

-
Гкал

власним споживачам

Заступник начальника відділу
транспорту, 3в”язку та енергетики Г .М. ,Цем янснко

Ї.О.Сї.павтлпісізка

(Ї В. їзэоёієош



Додаток 9

до рЇПІСННЯ ВИКОНКОМУ міської ради
ОЦЬІЬЬОЗ/О Кв НОГ

Структура тарифів на послугу
3 ПОСТаЧаННЯТЄПЛОВОІ ЄНЄрПІДЛЯ СПОЭКИВЗЧЇВ З СИСТЄМОІО ЗВТОНОХИНОГООІІШЇЄННЯ

(без податку на додану ва тість)

.
» будинок по

і

бу 'ІИНОК поОдиниці б ґдинок по *

-
*

д

.м9 з/П Показники .

3

„ вул. ПарНН-
'

вул. Свобо-виміру вул. Ме га- *

лістів, 60

1 Виробнича собівартість,
тис Г Н

зокема: ' р

п ямі мате іальні вит а-1-1 р р р тис. грнти, зокема:

послуга з транспорту-
вання природного газу
для внутрішньої точки тис. грн
виходу з газотранспортої
системи

11.12 послуга з розподілу при- тис' Грн
`

'ГИС- Грн
електична енегія тис. гн

1 покупна ТЄПЛОВЄІ
_ `

. . енегія* ГИЬ. ГрН

холодна вода для
технологічних потреб та тис. грн
водовідведення

____ _інші прямі матеріальні
тис. Грн

прямі витрати на оплату Грн

інші прямі витрати, зок- ,ГИЕЬН

1.3 1
єдиний внесок на загаль-
нообов"язкове державне тис. грн
соціальне стахування

_
амотнзація
інші п ямі ви ати
витрати на ПОКрИТГЯ

втрат тепловоі енергп в тис. грн
ТЄПЛОВИХ МЄЄЖЗХ
загалъновиробничі вит- ТИС. Грн

1
'

І9`О3

витати на оплат г паці тис. грн 6,1 1_
ї

єдиний внесок на загаль- „

нообов"язкове державне тис. грн
'

у

1

соціаль і
і -

'

__

2ч1.9і„_і„.-_ .Шэбб

С
.
,б

. Всі;

[ш дд
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Адміністративні витрати,
зокема:

єдиний внесок на загаль-
н00бов"язк0ве державне
соціальне страхування
інші витати
Витрати на збут, зокре-
ма:

единий внесок на загаль-
3.2 нооб0в"язкове державне тис. грн

соціальне страхування
_3.3 І

Інші опе аційні вит а- _Р4
ти” тис. грн

5 Фінансові витати
Повна с0біватість** тис. гнВитрати '

. тис. грн
Розрахунковий прибу-

** _ _ ТИС. ГрП
ток, сього , зокема. . .

податок на прибуток
_

тис. грн _ Щцдщддивіденди тис. гн 0,00
83 езевний онд капітал

на розвиток виробництва
. . тис. грн(ви ОбНИЧІ інвестицп) 0,00

інше в ко истання п и-8.5
б ТК

и р р тис. грн

Вартість послуги з по-
стачання теплової енергії
за відповідними тарифа-
ми
Тарифи на послугу* з

постачання теплової

м

ю

ы

ї*

“ад

'

*

М

ёы

пп7
8.2

тис. грн

1333,61 1287,64 мёшій9аб9
Реалізація теплової
енергії власним спожи-

_

265,91ЩЯШО

.-

р-

>-

Ф

Заступник начальника відділу
` Ч

транспорту, зв'язку та ене гетики 1 .М. Дсм яньнхсо

І.О.Славинська

 , Є-Йэ %О&СОЫУЧ1Ф




