
Інформація КП «Власівські мережі» для споживачів смт Власівка  

про наміри здійснити зміну тарифів на послуги централізованого теплопостачання 

для населення, бюджетних установ та інших споживачів. 

 

    Загальний розмір тарифу на послуги з централізованого опалення та його структура за 

економічними елементами 

Тарифи: 

для населення: 

- 1859,44 грн./Гкал (будинки з лічильниками) 

- 49,09 грн./кв.м. (будинки без лічильників) 

для бюджетних установ:  

- 2070,98 грн./Гкал 

для інших споживачів: 

- 2076,41 грн./Гкал 

Структура тарифу 

на послуги з централізованого опалення (за економічними елементами) 

Статті витрат 
Плановані витрати 

всього (грн) грн. на 1 Гкал. 

1. Прямі матеріальні витрати, всього, у т. ч.: 26111958,30 * 

населення * 1193,43 

бюджетні установи * 1163,88 

інші споживачі * 1163,88 

1.1. Витрати на придбання палива, в т.ч.:  24440847,64 * 

населення 18890541,91 1117,50 

бюджетні установи 4969275,34 1087,95 

госпрозрахункові підприємства 581030,39 1087,95 

1.2. Прямі витрати на електроенергію, холодну воду та 

матеріали 

1671110,66 75,93 

3. Прямі витрати на оплату праці 2808539,64 127,63 

4. Інші прямі витрати: 776152,2 35,27 

5. Загальновиробничі витрати 1569158,54 71,31 

6. Адміністративні витрати 2159552,26 98,13 

7. Витрати із збуту: 185259,18 8,42 

8. Всього повна собівартість (рядок 1 + рядок 2 + 

рядок 3 + рядок 4 + рядок 5 + рядок 6) 

25452256,43 * 



Тариф на централізоване опалення, в т.ч.:     

1. Собівартість теплоенергії для населення 25934761,13 1534,19 

рентабельність, 1% * 15,34 

ПДВ, 20% * 309,91 

Вартість 1 Гкал, в т.ч. ПДВ * 1859,44 

Вартість 1 кв.м., в т.ч. ПДВ * 49,09 

2. Собівартість теплоенергії для бюджетних установ 6872920,11 1504,64 

рентабельність, 20% * 221,18 

ПДВ, 20% * 345,16 

Вартість 1 Гкал, в т.ч. ПДВ * 2070,98 

3. Собівартість теплоенергії для інших споживачів 802938,88 1504,64 

рентабельність, 20% * 225,70 

ПДВ, 20% * 346,07 

Вартість 1 Гкал, в т.ч. ПДВ * 2076,41 

 

   Розмір діючих тарифів на момент їх прийняття на 100% відшкодовував собівартість 

послуг: 

Централізоване опалення: 

для населення: 1 Гкал – 1570,74 грн.; 1 кв.м. – 41,47 грн. (затверджені 02 жовтня 2018 

року) 

для бюджетних установ: 1 Гкал – 2385,13 грн. (затверджений 02 жовтня 2018 р.) 

для інших споживачів: 1 Гкал – 2385,13 грн. (затверджений 02 жовтня 2018 р.) 

    Причини перегляду тарифів: зміна ціни на природний газ, воду, матеріали, структурні 

зміни в підприємстві. 

Відсоток зростання основних складових тарифу з централізованого опалення: 

- для населення – 18,4%; 

Відсоток зменшення тарифу на послуги з централізованого опалення: 

Для бюджетних установ – 13,2 %; 

Для інших установ – 12,9 %. 

 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань 

приймаються протягом 5 календарних днів за адресою: 27552, смт Власівка 

м.Світловодська, вул.Лівобережна, 9. 

 

 


