
без ПДВ

для абонентів 

житлових 

будинків з 

будинковими 

та 

квартирними 

приладами 

обліку 

теплової 

енергії

 для абонентів 

житлових 

будинків без 

будинкових та 

квартирних 

приладів 

обліку 

теплової 

енергії

для потреб 

управителів 

багатоквартирн

их будинків

за умови 

підключення 

рушникосушиль-

ників до 

системи 

гарячого 

водопостачання

за умови 

відсутності 

рушникосушиль-

ників

грн/Гкал грн/м
2
 на рік грн/м

2
 на рік грн/м

3
грн/м

3

1
Собівартість власної теплової енергії, 

врахована у встановлених тарифах на теплову 

енергію для потреб населення 

1282,17 169,40 0,00 71,08 62,87

2
Витрати на утримання абонентської служби,                          

усього, у т. ч.:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.1 витрати на оплату праці 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.2 внески на соціальні заходи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.3 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Витрати  з проведення періодичної повірки, 

обслуговування і ремонту квартирних засобів 

обліку, у тому числі їх демонтажу, 

транспортування та монтажу після повірки

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Витрати на придбання води на послуги з 

централізованого постачання гарячої води
x x 0,00 8,49 8,49

5 Решта витрат, крім послуг банку 17,50 2,31 0,00 1,09 0,97

6
Собівартість послуг без урахування послуг 

банку
1299,67 171,71 0,00 80,66 72,33

7 Розрахунковий прибуток, усього, у т. ч.: 110,94 14,66 0,00 6,15 5,44

 7.1
прибуток у тарифі на теплову енергію для 

потреб населення
110,94 14,66 0,00 6,15 5,44

 7.2 плановий прибуток на послугу, усього, у т. ч.: x 0,00 0,00 0,00 0,00

чистий прибуток x 0,00 0,00 0,00 0,00

податок на прибуток x 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Послуги банку 13,10 1,73 0,00 0,81 0,72

9
Повна планова собівартість послуг з 

урахуванням послуг банку
1312,77 173,44 0,00 81,47 73,05

10 Вартість послуг x x x x x

11
Плановані тарифи на послуги, у т. ч. на 

послугу з централізованого опалення:
1423,71 188,10 183,89 87,62 78,49

 11.1 вартість теплової енергії 1393,11 184,05 183,89 x x

 11.2 решта складових тарифу 30,60 4,05 0,00 x x

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 1708,45 225,72 220,67 105,14 94,19

13

Планований тариф на послугу з 

централізованого опалення, грн/м.кв за 

місяць протягом опалювального періоду, з 

ПДВ

х 38,85 37,98 х х

14  Планована тривалість опалювального періоду, діб 176 176 176 х х

Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

Вишневої міської ради 

від 03.10.2018 року№41

Назва показника
№ 

з/п

Структура одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що 

надаються населенню

КП "Вишнівськтеплоенерго"

Послуга з централізованого опалення 
Послуга з централізованого 

постачання гарячої води


