
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:    - 1371,40 грн./Гкал (будинки з лічильниками) 

- 36,20 грн./кв.м (будинки без лічильників) 

для бюджетних установ та інших споживачів:   - 1785,18 грн./Гкал 

Структура тарифу 

на послуги з централізованного опалення (за економічними елементами) 

Статті витрат 
Плановані витрати 

всього (грн) грн. на 1 Гкал. 

1. Прямі матеріальні витрати, всього, у т. ч.: 21139348,24 * 

населення * 431,26 

бюджетні установи * 1196,34 

інші споживачі * 1196,34 

1.1. Витрати на придбання палива, в т.ч.:  20049130,82 * 

населення 14977142,19 885,99 

бюджетні установи 4541030,57 994,19 

госпрозрахункові підприємства 530958,06 994,19 

1.2. Прямі витрати на електроенергію, холодну воду та матеріали 1090217,42 49,54 

3. Прямі витрати на оплату праці 1533356,76 69,68 

4. Інші прямі витрати: 474893,93 21,58 

5. Загальновиробничі витрати 995648,72 45,24 

6. Адміністративні витрати 1235046,33 56,12 

7. Витрати із збуту: 73962,45 3,36 

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 19127823,28 1131,51 

рентабельність, 1% * 11,32 

ПДВ, 20% * 228,57 

Вартість 1 Гкал, в т.ч. ПДВ * 1371,40 

Вартість 1 кв.м., в т.ч. ПДВ * 36,20 

  



2. Собівартість теплоенергії для бюджетних установ 5662719,45 1239,71 

рентабельність, 20% * 247,94 

ПДВ, 20% * 297,53 

Вартість 1 Гкал, в т.ч. ПДВ * 1785,18 

3. Собівартість теплоенергії для інших споживачів 741425,52 1239,71 

рентабельність, 20% * 247,94 

ПДВ, 20% * 297,53 

Вартість 1 Гкал, в т.ч. ПДВ * 1785,18 

 

Розмір діючих тарифів на момент їх прийняття на 100% відшкодовував 

собівартість послуг: 

Централізоване опалення: 

для населення: 1 Гкал – 697,78 грн.; 1 кв.м. – 18,42 грн. (затверджені 01 жовтня 2015 р.) 

для бюджетних установ: 1 Гкал – 1930,77 грн. (затверджений 01 жовтня 2015р.) 

для інших споживачів: 1 Гкал – 1930,77 грн. (затверджений 01 жовтня 2015 р.) 

Причини перегляду тарифів: підвищення розміру мінімальної заробітної плати, 

цін/тарифів на електроенергію, природний газ та зменшення розміру єдиного 

соціального внеску. 

Відсоток зростання основних складових тарифу з централізованого опалення 

(природний газ): 

- для населення – на 127,4 %. 

Відсоток зростання основних складових тарифу з централізованого опалення 

(заробітна плата, електроенергія та інші матеріальні витрати); 

- для населення – 21,1%; 

- для бюджетних установ – 21,1  %; 

- для інших установ – 21,1  %. 

Відсоток зменшення складових тарифу в частині загальнообов’язкового 

страхування: 

- для населення – 15,06 %; 

- для бюджетних установ – 15,06 %; 

- для інших установ – 15,06  %. 

Відсоток зменшення основних складових тарифу з централізованого опалення 

(природний газ): 

- для бюджетних установ – 13,9 %; 

- для інших установ – 13,9 %. 

  



Відсоток підвищення тарифу на послуги з централізованого опалення: 

Для населення : 

- вартість 1 Гкал – 96,5  %; 

- вартість 1 кв.м. – 96,5 %. 

Відсоток зменшення тарифу на послуги з централізованого опалення: 

Для бюджетних установ – 7,5 %; 

Для інших установ – 7,5  %. 

 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб,  

їх об’єднань приймаються за адресою: 

27552, смт Власівка м.Світловодськ, вул.Лівобережна, 9. 

 

 

 

 

 

 


