
 
ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 14.09.2021                                   м. Глухів                           № 260 

 

 

Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, послуги з постачання  теплової енергії 

для всіх груп споживачів  
 

 

 Розглянувши клопотання директора комунального підприємства 

«Глухівський тепловий район» Глухівської міської ради Колоші М.О. про 

встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування 

та постачання, послуги з постачання теплової енергії для всіх груп 

споживачів у зв’язку із зростанням витрат на оплату праці, тарифів на 

електроенергію, водопостачання, цін на паливо та інших складових тарифів,  

відповідно до статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», 

Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і 

постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 01 червня 2011р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до 

формування тарифів на комунальні послуги», керуючись підпунктом 2 

пункту «а» статті 28, статтею 52 та частиною шостою статті 59  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради ВИРІШИВ: 

 1. Затвердити структуру тарифів (додається) та встановити 

комунальному підприємству «Глухівський тепловий район» Глухівської 

міської ради тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 

постачання,  яка виробляється на установках з використанням природного 

газу:  

 1) для потреб населення тариф на теплову енергію – 1663,63 грн/Гкал 

(без ПДВ) за такими складовими: 

 тариф на виробництво теплової енергії – 1399,05 грн/Гкал (без ПДВ); 

 тариф на транспортування теплової енергії без використання ЦТП -  

255,60 грн/Гкал (без ПДВ); 

 тариф на постачання теплової енергії без використання ІТП без 

урахування витрат на оснащення будівель вузлами комерційного обліку    –  

8,98 грн/Гкал (без ПДВ). 

  



 2) для потреб бюджетних установ тариф на теплову енергію –  

2136,44 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

 тариф на виробництво теплової енергії – 1835,69 грн/Гкал (без ПДВ); 

 тариф на транспортування теплової енергії без використання ЦТП -  

291,77 грн/Гкал (без ПДВ); 

 тариф на постачання теплової енергії без використання ІТП без 

урахування витрат на оснащення будівель вузлами комерційного обліку   –  

8,98 грн/Гкал (без ПДВ). 

 3) для потреб інших споживачів тариф на теплову енергію –               

2136,44 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

 тариф на виробництво теплової енергії – 1835,69 грн/Гкал (без ПДВ); 

 тариф на транспортування теплової енергії без використання ЦТП -  

291,77 грн/Гкал (без ПДВ); 

 тариф на постачання теплової енергії без використання ІТП без 

урахування витрат на оснащення будівель вузлами комерційного обліку   –  

8,98 грн/Гкал (без ПДВ). 

 2. Встановити тариф на послугу з постачання  теплової енергії для 

потреб населення, яка виробляється на установках з використанням 

природного газу на рівні 1996,36 грн/Гкал (з ПДВ). 

 3. Встановити тариф на послугу з постачання  теплової енергії для 

потреб бюджетних установ та інших споживачів, яка виробляється на 

установках з використанням природного газу на рівні 2563,73 грн/Гкал                      

(з ПДВ). 

 4. Встановити тариф на теплову енергію, що здійснюють її 

виробництво на установках з використанням альтернативних джерел енергії 

для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи 

місцевого бюджету встановлюються на рівні 90 відсотків діючого для 

суб’єкта господарювання тарифу на теплову енергію, вироблену з 

використанням природного газу   - 1922,80 грн/Гкал (без ПДВ), у  тому числі:  

 на виробництво теплової енергії - 1622,05  грн/Гкал;   

 на транспортування теплової енергії без використання ЦТП -                  

291,77 грн/Гкал; 

 на постачання теплової енергії без використання ІТП без урахування 

витрат на оснащення будівель вузлами комерційного обліку - 8,98 грн/Гкал. 

 5. Встановити тариф на послугу з постачання теплової енергії, яка 

виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії 

для потреб бюджетних установ - 2307,36 грн/Гкал (з ПДВ). 

 6. Тарифи на послуги з постачання теплової енергії ввести в дію з 

моменту набуття чинності публічних договорів на надання відповідних 

послуг, укладених відповідно до  Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги». 

 7. Зобов’язати директора комунального підприємства «Глухівський 

тепловий район» Глухівської міської ради Колошу М.О. повідомити 

споживачів даних послуг про зміну тарифів в друкованих засобах масової 

інформації місцевого розповсюдження та іншими засобами з посиланням на 



відповідне рішення виконавчого комітету міської ради. 

 8. Організацію виконання цього рішення покласти на комунальне 

підприємство «Глухівський тепловий район» Глухівської міської ради                                    

(директор Колоша М.О.), контроль - на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради  Галустяна В.Е.    

     

             

 Міський голова                                                       Надія ВАЙЛО           
  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого 

комітету міської ради 

__________№ ____ 

    

Структура тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання, послуги з постачання теплової енергії для всіх груп споживачів 

 

№ 

з/п 
Показники 

Сумарні та 

середньозважені 

показники 

Для потреб 

населення 

Для потреб 

бюджетних 

установ 

Для потреб 

інших 

споживачів 

тис.грн.на 

рік 
грн./Гкал 

тис.грн.на 

рік 
грн./Гкал 

тис.грн.на 

рік 
грн./Гкал 

тис.грн.на 

рік 
грн./Гкал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Виробнича 

собівартість, у т.ч.: 84610,98 1783,84 31625,44 1524,20 47367,11 1985,76 5618,43 1985,76 

1.1 

прямі матеріальні 

витрати, у т.ч.: 70962,00 1496,08 25654,74 1236,44 40503,01 1698,00 4804,25 1698,00 

1.1.1 паливо 66268,98 1397,14 23601,79 1137,50 38142,89 1599,06 4524,30 1599,06 

1.1.2 електроенергія 3594,53 75,78 1572,42 75,78 1807,69 75,78 214,42 75,78 

1.1.3 

витрати на придбання 

теплової енергії в 

інших суб'єктів 
господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 

витрати на холодну 

воду та водовідведення 364,81 7,69 159,59 7,69 183,46 7,69 21,76 7,69 

1.1.5 
інші прямі матеріальні 
витрати 733,68 15,47 320,94 15,47 368,97 15,47 43,77 15,47 

1.2 

прямі витрати на 

оплату праці 7847,79 165,45 3432,99 165,45 3946,67 165,45 468,13 165,45 

1.3 

інші прямі витрати, у 

т.ч.: 3215,51 67,79 1406,61 67,79 1617,09 67,79 191,81 67,79 

1.3.1 

відраування на 

соціальні заходи 1700,86 35,86 744,03 35,86 855,37 35,86 101,46 35,86 

1.3.2 

амортизаційні 

відрахування 1069,82 22,55 467,99 22,55 538,01 22,55 63,82 22,55 

1.3.3 інші прямі витрати 444,84 9,38 194,59 9,38 223,71 9,38 26,54 9,38 

1.4 

загальновиробничі 

витрати, у т.ч.: 2585,68 54,51 1131,10 54,52 1300,34 54,52 154,24 54,52 

1.4.1 

витрати на оплату 

праці 1377,89 29,05 602,76 29,05 692,95 29,05 82,19 29,05 

1.4.2 
відраування на 
соціальні заходи 282,97 5,97 123,79 5,97 142,31 5,97 16,88 5,97 

1.4.4 інші витрати 924,81 19,50 404,56 19,50 465,09 19,50 55,17 19,50 



2 

Адміністративні 

витрати, у т.ч.: 3199,34 67,45 1399,54 67,45 1608,96 67,45 190,85 67,45 

2.1 

витрати на оплату 

праці 2368,36 49,93 1036,03 49,93 1191,05 49,93 141,28 49,93 

2.2 
відрахування на 
соціальні заходи 487,69 10,28 213,34 10,28 245,26 10,28 29,09 10,28 

2.4 інші витрати 343,29 7,24 150,17 7,24 172,64 7,24 20,48 7,24 

3 

Інші операційні 

витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Повна собівартість 87810,32 1851,29 33024,98 1591,65 48976,07 2053,21 5809,27 2053,21 

6 

Витрати на покриття 

втрат 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 

Розрахунковий 

прибуток, усього, у 

тому числі: 3714,37 78,31 1493,44 71,98 1985,43 83,23 235,50 83,23 

7.1 податок на прибуток 668,59 14,10 268,82 12,96 357,38 14,98 42,39 15,07 

7.2 дивіденди 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.3 

резервний фонд 

(капітал) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.4 

на розвиток 

виробництва 
(виробничі інвестиції) 1289,58 27,19 564,12 27,19 648,53 27,19 76,93 27,19 

7.5 

інше використання  

прибутку 1756,21 37,03 660,50 31,83 979,52 41,06 116,19 41,06 

8 

Вартість теплової 
енергії за відповідними 

тарифами 91524,69 1929,60 34518,42 1663,63 50961,50 2136,44 6044,77 2136,44 

9 

Тарифи на теплову 

енергію, послугу з 
постачання теплової 

енергії грн./Гкал без 

ПДВ   1929,60   1663,63   2136,44   2136,44 

10 
Рівень 
рентабельності,% 4,23   4,52   4,05   4,05   

11 

Податок на додану 

вартість, грн./Гкал   385,92   332,73   427,29   427,29 

12 

Тарифи на теплову 

енергію, послугу з 
постачання теплової 

енергії грн./Гкал з 

ПДВ   2315,53   1996,35   2563,73   2563,73 

13 

Обсяг реалізації 

теплової енергії 

власним споживачам, 

Гкал 47431,71   20748,86   23853,49   2829,36   

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                                                               Лариса ГРОМАК 
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