
без ПДВ

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: тис.грн. 62 843,99 1 065,26

1.1. прямі матеріальні витрати, у т.ч: тис.грн. 48 684,42 825,25

1.1.1. паливо тис.грн. 44 152,67 748,43

1.1.2. електроенегрія тис.грн. 3 079,92 52,21

1.1.3.
покупна теплова енергія та собівартість теплової енергії 

власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок
тис.грн.

0,00

1.1.4. вода для технологічних потреб та водовідведення тис.грн. 558,50 9,47

1.1.5. Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси тис.грн. 893,33 15,14

1.2. прямі витрати на оплату праці тис.грн. 5 559,88 94,25

1.3. інші прямі витрати, у т.ч.: тис.грн. 3 818,68 64,73

1.3.1. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 1 223,17 20,73

1.3.2. амортизаційні відрахування тис.грн. 2 518,67 42,69

1.3.3. інші прямі витрати тис.грн. 76,83 1,30

1.4. загальновиробничі витрати, у т.ч.: тис.грн. 4 781,01 81,04

1.4.1. витрати на оплату праці тис.грн. 3 809,43 64,57

1.4.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 838,08 14,21

1.4.3. інші витрати тис.грн. 133,50 2,26

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: тис.грн. 4 093,40 69,39

2.1. витрати на оплату праці тис.грн. 2 928,34 49,64

2.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 644,23 10,92

2.3. інші витрати тис.грн. 520,83 8,83

3 Витрати на збут, у т.ч: тис.грн. 0,00

3.1. витрати на оплату праці тис.грн. 0,00

3.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 0,00

3.3. інші витрати тис.грн. 0,00

4 Інші операційні витрати тис.грн. 0,00

5 Фінансові витрати тис.грн. 0,00

6 Повна собівартість тис.грн. 66 937,40 1 134,65

7 Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч: тис.грн. 1 539,56 26,10

7.1. податок на прибуток тис.грн. 200,81 3,40

7.2. на розвиток виробництва (виробнічі інвестиції) тис.грн. 1 338,75 22,69

8 Вартість теплової енергії за відповідним тарифом грн. грн. 68 476,96

9 Тариф на виробництво теплової енергії, зокрема: грн/Гкал 1 160,75 1 160,75

10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам Гкал 58 993,83

Перший заступник міського голови А.В.Орєхов

Черняк М.С. 3-22-35

для потреб населення

№ з/п Найменування показників
Одиниця 

виміру

тис.грн. на 

рік
грн/Гкал

на послугу з постачання теплової енергії  Первомайського КП "Тепломережі"

                                                                                                                                 Додаток 

                                                                                                            до рішення виконавчого комітету

                                                                                                            Первомайської міської ради

                                                                                                            від "___" ___________ 2020 року  № ___

Структура тарифу 



без ПДВ

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: тис.грн. 59 843,27 1 014,40

1.1. прямі матеріальні витрати, у т.ч: тис.грн. 48 123,91 815,74

1.1.1. паливо тис.грн. 44 152,67 748,43

1.1.2. електроенегрія тис.грн. 2 993,15 50,74

1.1.3.
покупна теплова енергія та собівартість теплової енергії 

власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок
тис.грн.

1.1.4. вода для технологічних потреб та водовідведення тис.грн. 473,91 8,03

1.1.5. Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси тис.грн. 504,18 8,55

1.2. прямі витрати на оплату праці тис.грн. 3 885,93 65,87

1.3. інші прямі витрати, у т.ч.: тис.грн. 3 280,70 55,61

1.3.1. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 854,90 14,49

1.3.2. амортизаційні відрахування тис.грн. 2 358,37 39,98

1.3.3. інші прямі витрати тис.грн. 67,42 1,14

1.4. загальновиробничі витрати, у т.ч.: тис.грн. 4 552,73 77,17

1.4.1. витрати на оплату праці тис.грн. 3 627,54 61,49

1.4.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 798,06 13,53

1.4.3. інші витрати тис.грн. 127,13 2,15

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: тис.грн. 3 897,95 66,07

2.1. витрати на оплату праці тис.грн. 2 788,51 47,27

2.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 613,47 10,40

2.3. інші витрати тис.грн. 495,97 8,41

3 Витрати на збут, у т.ч: тис.грн.

3.1. витрати на оплату праці тис.грн.

3.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн.

3.3. інші витрати тис.грн.

4 Інші операційні витрати тис.грн.

5 Фінансові витрати тис.грн.

6 Повна собівартість тис.грн. 63 741,22 1 080,47

7 Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч: тис.грн. 1 466,05 24,85

7.1. податок на прибуток тис.грн. 191,22 3,24

7.2. на розвиток виробництва (виробнічі інвестиції) тис.грн. 1 274,82 21,61

8
Вартість виробництва теплової енергії за відповідним 

тарифом
тис.грн.

65 207,27

9 Тариф на виробництво теплової енергії, зокрема грн/Гкал 1 105,32 1 105,32

9.1 паливна складова грн/Гкал 748,43

9.2 решта витрат, крім паливної складової грн/Гкал 356,89

10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам Гкал 58 993,83

Перший заступник міського голови А.В.Орєхов

Черняк М.С. 3-22-35

для потреб населення

№ з/п Найменування показників
Одиниця 

виміру

тис.грн. на 

рік
грн/Гкал

на виробництво теплової енергії  

Первомайського комунального підприємства "Тепломережі"

                                                                                                                                 Додаток 

                                                                                                            до рішення виконавчого комітету

                                                                                                            Первомайської міської ради

                                                                                                            від "___" ___________ 2020 року  № ___

Структура тарифу 



без ПДВ

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: тис.грн. 2 873,49 48,71

1.1. прямі матеріальні витрати, у т.ч: тис.грн. 560,51 9,50

1.1.1. паливо тис.грн.

1.1.2. електроенегрія тис.грн. 86,77 1,47

1.1.3.
покупна теплова енергія та собівартість теплової енергії 

власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок
тис.грн.

1.1.4. вода для технологічних потреб та водовідведення тис.грн. 84,59 1,43

1.1.5. Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси тис.грн. 389,15 6,60

1.2. прямі витрати на оплату праці тис.грн. 1 585,31 26,87

1.3. інші прямі витрати, у т.ч.: тис.грн. 509,07 8,63

1.3.1. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 348,77 5,91

1.3.2. амортизаційні відрахування тис.грн. 160,30 2,72

1.3.3. інші прямі витрати тис.грн.

1.4. загальновиробничі витрати, у т.ч.: тис.грн. 218,60 3,71

1.4.1. витрати на оплату праці тис.грн. 174,18 2,95

1.4.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 38,32 0,65

1.4.3. інші витрати тис.грн. 6,10 0,10

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: тис.грн. 187,17 3,17

2.1. витрати на оплату праці тис.грн. 133,90 2,27

2.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 29,46 0,50

2.3. інші витрати тис.грн. 23,81 0,40

3 Витрати на збут, у т.ч: тис.грн.

3.1. витрати на оплату праці тис.грн.

3.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн.

3.3. інші витрати тис.грн.

4 Інші операційні витрати тис.грн.

5 Фінансові витрати тис.грн.

6 Повна собівартість тис.грн. 3 060,66 51,88

7 Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч: тис.грн. 70,40 1,19

7.1. податок на прибуток тис.грн. 9,18 0,16

7.2. на розвиток виробництва (виробнічі інвестиції) тис.грн. 61,21 1,04

8
Вартість транспортування теплової енергії за 

відповідним тарифом
тис. грн.

3 131,06 53,07

9 Тариф на теплову енергію грн./Гкал 53,07 53,07

10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам Гкал 58 993,83

Перший заступник міського голови А.В.Орєхов

Черняк М.С. 3-22-35

Первомайського комунального підприємства "Тепломережі"

для потреб населення

№ з/п Найменування показників
Одиниця 

виміру

тис.грн. на 

рік
грн/Гкал

на  транспортування теплової енергії  

                                                                                                                                 Додаток 

                                                                                                            до рішення виконавчого комітету

                                                                                                            Первомайської міської ради

                                                                                                            від "___" ___________ 2020 року  № ___

Структура тарифу 



без ПДВ

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: тис.грн. 127,23 2,16

1.1. прямі матеріальні витрати, у т.ч: тис.грн.

1.1.1. паливо тис.грн.

1.1.2. електроенегрія тис.грн.

1.1.3.
покупна теплова енергія та собівартість теплової енергії 

власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок
тис.грн.

1.1.4. вода для технологічних потреб та водовідведення тис.грн.

1.1.5. Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси тис.грн.

1.2. прямі витрати на оплату праці тис.грн. 88,64 1,50

1.3. інші прямі витрати, у т.ч.: тис.грн. 28,91 0,49

1.3.1. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 19,50 0,33

1.3.2. амортизаційні відрахування тис.грн. 0,00

1.3.3. інші прямі витрати тис.грн. 9,41 0,16

1.4. загальновиробничі витрати, у т.ч.: тис.грн. 9,68 0,16

1.4.1. витрати на оплату праці тис.грн. 7,71 0,13

1.4.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 1,70 0,03

1.4.3. інші витрати тис.грн. 0,27 0,00

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: тис.грн. 8,28 0,14

2.1. витрати на оплату праці тис.грн. 5,93 0,10

2.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 1,30 0,02

2.3. інші витрати тис.грн. 1,05 0,02

3 Витрати на збут, у т.ч: тис.грн.

3.1. витрати на оплату праці тис.грн.

3.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн.

3.3. інші витрати тис.грн.

4 Інші операційні витрати тис.грн.

5 Фінансові витрати тис.грн.

6 Повна собівартість тис.грн. 135,52 2,30

7 Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч: тис.грн. 3,12 0,05

7.1. податок на прибуток тис.грн. 0,41 0,01

7.2. на розвиток виробництва (виробнічі інвестиції) тис.грн. 2,71 0,05

8
Вартість постачання теплової енергії за відповідним 

тарифом
тис. грн.

138,64 2,35

9 Середньозважений тариф на постачання теплової енергії грн./Гкал
2,35 2,35

10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам Гкал 58 993,83

Перший заступник міського голови А.В.Орєхов

Черняк М.С. 3-22-35

                                                                                                                                 Додаток 

                                                                                                            Первомайської міської ради

                                                                                                            від "___" ___________ 2020 року  № ___

Структура тарифу 

на постачання теплової енергії  

                                                                                                            до рішення виконавчого комітету

Первомайського комунального підприємства "Тепломережі"

для потреб населення

№ з/п Найменування показників
Одиниця 

виміру

тис.грн. на 

рік
грн/Гкал



без ПДВ

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: тис.грн. 11 485,75 1 065,26

1.1. прямі матеріальні витрати, у т.ч: тис.грн. 8 897,87 825,25

1.1.1. паливо тис.грн. 8 069,61 748,43

1.1.2. електроенегрія тис.грн. 562,91 52,21

1.1.3.
покупна теплова енергія та собівартість теплової енергії 

власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок
тис.грн.

0,00

1.1.4. вода для технологічних потреб та водовідведення тис.грн. 102,08 9,47

1.1.5. Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси тис.грн. 163,27 15,14

1.2. прямі витрати на оплату праці тис.грн. 1 016,16 94,25

1.3. інші прямі витрати, у т.ч.: тис.грн. 697,92 64,73

1.3.1. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 223,55 20,73

1.3.2. амортизаційні відрахування тис.грн. 460,33 42,69

1.3.3. інші прямі витрати тис.грн. 14,04 1,30

1.4. загальновиробничі витрати, у т.ч.: тис.грн. 873,80 81,04

1.4.1. витрати на оплату праці тис.грн. 696,23 64,57

1.4.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 153,17 14,21

1.4.3. інші витрати тис.грн. 24,41 2,26

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: тис.грн. 748,13 69,39

2.1. витрати на оплату праці тис.грн. 535,20 49,64

2.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 117,74 10,92

2.3. інші витрати тис.грн. 95,19 8,83

3 Витрати на збут, у т.ч: тис.грн. 0,00

3.1. витрати на оплату праці тис.грн. 0,00

3.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 0,00

3.3. інші витрати тис.грн. 0,00

4 Інші операційні витрати тис.грн. 0,00

5 Фінансові витрати тис.грн. 0,00

6 Повна собівартість тис.грн. 12 233,90 1 134,65

7 Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч: тис.грн. 281,38 26,10

7.1. податок на прибуток тис.грн. 36,70 3,40

7.2. на розвиток виробництва (виробнічі інвестиції) тис.грн. 244,68 22,69

8 Вартість теплової енергії за відповідним тарифом грн. грн.
12 515,28

9 Тариф на виробництво теплової енергії, зокрема: грн/Гкал
1 160,75 1 160,75

10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам Гкал 10 782,07

Перший заступник міського голови А.В.Орєхов

Черняк М.С. 3-22-35

на послугу з постачання теплової енергії  Первомайського КП "Тепломережі"

                                                                                                                                 Додаток 

                                                                                                            до рішення виконавчого комітету

                                                                                                            Первомайської міської ради

                                                                                                            від "___" ___________ 2020 року  № ___

Структура тарифу 

для бюджетних установ

№ з/п Найменування показників
Одиниця 

виміру

тис.грн. на 

рік
грн/Гкал



без ПДВ

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: тис.грн. 10 937,32 1 014,40

1.1. прямі матеріальні витрати, у т.ч: тис.грн. 8 795,42 815,75

1.1.1. паливо тис.грн. 8 069,61 748,43

1.1.2. електроенегрія тис.грн. 547,05 50,74

1.1.3.
покупна теплова енергія та собівартість теплової енергії 

власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок
тис.грн.

1.1.4. вода для технологічних потреб та водовідведення тис.грн. 86,62 8,03

1.1.5. Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси тис.грн. 92,15 8,55

1.2. прямі витрати на оплату праці тис.грн. 710,22 65,87

1.3. інші прямі витрати, у т.ч.: тис.грн. 599,60 55,61

1.3.1. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 156,25 14,49

1.3.2. амортизаційні відрахування тис.грн. 431,03 39,98

1.3.3. інші прямі витрати тис.грн. 12,32 1,14

1.4. загальновиробничі витрати, у т.ч.: тис.грн. 832,08 77,17

1.4.1. витрати на оплату праці тис.грн. 662,99 61,49

1.4.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 145,86 13,53

1.4.3. інші витрати тис.грн. 23,24 2,16

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: тис.грн. 712,41 66,07

2.1. витрати на оплату праці тис.грн. 509,65 47,27

2.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 112,12 10,40

2.3. інші витрати тис.грн. 90,65 8,41

3 Витрати на збут, у т.ч: тис.грн.

3.1. витрати на оплату праці тис.грн.

3.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн.

3.3. інші витрати тис.грн.

4 Інші операційні витрати тис.грн.

5 Фінансові витрати тис.грн.

6 Повна собівартість тис.грн. 11 649,74 1 080,47

7 Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч: тис.грн. 267,94 24,85

7.1. податок на прибуток тис.грн. 34,95 3,24

7.2. на розвиток виробництва (виробнічі інвестиції) тис.грн. 232,99 21,61

8
Вартість виробництва теплової енергії за відповідним 

тарифом
тис.грн.

11 917,68

9 Тариф на виробництво теплової енергії, зокрема грн/Гкал 1 105,32 1 105,32

9.1 паливна складова грн/Гкал 748,43

9.2 решта витрат, крім паливної складової грн/Гкал 356,90

10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам Гкал 10 782,07

Перший заступник міського голови А.В.Орєхов

Черняк М.С. 3-22-35

на виробництво теплової енергії  

                                                                                                                                 Додаток 

                                                                                                            до рішення виконавчого комітету

                                                                                                            Первомайської міської ради

                                                                                                            від "___" ___________ 2020 року  № ___

Структура тарифу 

Первомайського комунального підприємства "Тепломережі"

для бюджетних установ

№ з/п Найменування показників
Одиниця 

виміру

тис.грн. на 

рік
грн/Гкал



без ПДВ

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: тис.грн. 525,18 48,71

1.1. прямі матеріальні витрати, у т.ч: тис.грн. 102,44 9,50

1.1.1. паливо тис.грн.

1.1.2. електроенегрія тис.грн. 15,86 1,47

1.1.3.
покупна теплова енергія та собівартість теплової енергії 

власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок
тис.грн.

1.1.4. вода для технологічних потреб та водовідведення тис.грн. 15,46 1,43

1.1.5. Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси тис.грн. 71,12 6,60

1.2. прямі витрати на оплату праці тис.грн. 289,74 26,87

1.3. інші прямі витрати, у т.ч.: тис.грн. 93,04 8,63

1.3.1. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 63,74 5,91

1.3.2. амортизаційні відрахування тис.грн. 29,30 2,72

1.3.3. інші прямі витрати тис.грн. 0,00

1.4. загальновиробничі витрати, у т.ч.: тис.грн. 39,95 3,71

1.4.1. витрати на оплату праці тис.грн. 31,83 2,95

1.4.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 7,00 0,65

1.4.3. інші витрати тис.грн. 1,12 0,10

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: тис.грн. 34,21 3,17

2.1. витрати на оплату праці тис.грн. 24,47 2,27

2.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 5,38 0,50

2.3. інші витрати тис.грн. 4,35 0,40

3 Витрати на збут, у т.ч: тис.грн.

3.1. витрати на оплату праці тис.грн.

3.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн.

3.3. інші витрати тис.грн.

4 Інші операційні витрати тис.грн.

5 Фінансові витрати тис.грн.

6 Повна собівартість тис.грн. 559,39 51,88

7 Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч: тис.грн. 12,87 1,19

7.1. податок на прибуток тис.грн. 1,68 0,16

7.2. на розвиток виробництва (виробнічі інвестиції) тис.грн. 11,19 1,04

8
Вартість транспортування теплової енергії за 

відповідним тарифом
тис. грн.

572,26 53,07

9 Тариф на теплову енергію грн./Гкал
53,07 53,07

10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам Гкал 10 782,07

Перший заступник міського голови А.В.Орєхов

Черняк М.С. 3-22-35

на транспортування теплової енергії  

                                                                                                                                 Додаток 

                                                                                                            до рішення виконавчого комітету

                                                                                                            Первомайської міської ради

                                                                                                            від "___" ___________ 2020 року  № ___

Структура тарифу 

Первомайського комунального підприємства "Тепломережі"

для бюджетних установ

№ з/п Найменування показників
Одиниця 

виміру

тис.грн. на 

рік
грн/Гкал



без ПДВ

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: тис.грн. 23,25 2,16

1.1. прямі матеріальні витрати, у т.ч: тис.грн.

1.1.1. паливо тис.грн.

1.1.2. електроенегрія тис.грн.

1.1.3.
покупна теплова енергія та собівартість теплової енергії 

власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок
тис.грн.

1.1.4. вода для технологічних потреб та водовідведення тис.грн.

1.1.5. Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси тис.грн.

1.2. прямі витрати на оплату праці тис.грн. 16,20 1,50

1.3. інші прямі витрати, у т.ч.: тис.грн. 5,28 0,49

1.3.1. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 3,56 0,33

1.3.2. амортизаційні відрахування тис.грн. 0,00

1.3.3. інші прямі витрати тис.грн. 1,72 0,16

1.4. загальновиробничі витрати, у т.ч.: тис.грн. 1,77 0,16

1.4.1. витрати на оплату праці тис.грн. 1,41 0,13

1.4.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 0,31 0,03

1.4.3. інші витрати тис.грн. 0,05 0,00

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: тис.грн. 1,51 0,14

2.1. витрати на оплату праці тис.грн. 1,08 0,10

2.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 0,24 0,02

2.3. інші витрати тис.грн. 0,19 0,02

3 Витрати на збут, у т.ч: тис.грн.

3.1. витрати на оплату праці тис.грн.

3.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн.

3.3. інші витрати тис.грн.

4 Інші операційні витрати тис.грн.

5 Фінансові витрати тис.грн.

6 Повна собівартість тис.грн. 24,77 2,30

7 Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч: тис.грн. 0,57 0,05

7.1. податок на прибуток тис.грн. 0,07 0,01

7.2. на розвиток виробництва (виробнічі інвестиції) тис.грн. 0,50 0,05

8
Вартість постачання теплової енергії за відповідним 

тарифом
тис. грн.

25,34 2,35

9 Середньозважений тариф на постачання теплової енергії грн./Гкал
2,35 2,35

10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам Гкал 10 782,07

Перший заступник міського голови А.В.Орєхов

Черняк М.С. 3-22-35

на постачання теплової енергії  

                                                                                                                                 Додаток 

                                                                                                            до рішення виконавчого комітету

                                                                                                            Первомайської міської ради

                                                                                                            від "28" листопада 2018 року  № 203

Структура тарифу 

Первомайського комунального підприємства "Тепломережі"

для бюджетних установ

№ з/п Найменування показників
Одиниця 

виміру

тис.грн. на 

рік
грн/Гкал



без ПДВ

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: тис.грн. 1 655,55 1 065,26

1.1. прямі матеріальні витрати, у т.ч: тис.грн. 1 282,54 825,25

1.1.1. паливо тис.грн. 1 163,16 748,43

1.1.2. електроенегрія тис.грн. 81,14 52,21

1.1.3.
покупна теплова енергія та собівартість теплової енергії 

власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок
тис.грн.

0,00

1.1.4. вода для технологічних потреб та водовідведення тис.грн. 14,71 9,47

1.1.5. Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси тис.грн. 23,53 15,14

1.2. прямі витрати на оплату праці тис.грн. 146,47 94,25

1.3. інші прямі витрати, у т.ч.: тис.грн. 100,60 64,73

1.3.1. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 32,22 20,73

1.3.2. амортизаційні відрахування тис.грн. 66,35 42,69

1.3.3. інші прямі витрати тис.грн. 2,03 1,31

1.4. загальновиробничі витрати, у т.ч.: тис.грн. 125,94 81,04

1.4.1. витрати на оплату праці тис.грн. 100,35 64,57

1.4.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 22,07 14,20

1.4.3. інші витрати тис.грн. 3,52 2,26

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: тис.грн. 107,84 69,39

2.1. витрати на оплату праці тис.грн. 77,15 49,64

2.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 16,97 10,92

2.3. інші витрати тис.грн. 13,73 8,83

3 Витрати на збут, у т.ч: тис.грн. 0,00

3.1. витрати на оплату праці тис.грн. 0,00

3.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 0,00

3.3. інші витрати тис.грн. 0,00

4 Інші операційні витрати тис.грн. 0,00

5 Фінансові витрати тис.грн. 0,00

6 Повна собівартість тис.грн. 1 763,39 1 134,65

7 Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч: тис.грн. 40,56 26,10

7.1. податок на прибуток тис.грн. 5,29 3,40

7.2. на розвиток виробництва (виробнічі інвестиції) тис.грн. 35,27 22,69

8 Вартість теплової енергії за відповідним тарифом грн. грн.
1 803,95

9 Тариф на виробництво теплової енергії, зокрема: грн/Гкал
1 160,74 1 160,75

10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам Гкал 1 554,13

Перший заступник міського голови А.В.Орєхов

Черняк М.С. 3-22-35

на послугу з постачання теплової енергії  Первомайського КП "Тепломережі"

                                                                                                                                 Додаток 

                                                                                                            до рішення виконавчого комітету

                                                                                                            Первомайської міської ради

                                                                                                            від "___" ___________ 2020 року  № ___

Структура тарифу 

для потреб інших споживачів

№ з/п Найменування показників
Одиниця 

виміру

тис.грн. на 

рік
грн/Гкал



без ПДВ

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: тис.грн. 1 576,50 1 014,39

1.1. прямі матеріальні витрати, у т.ч: тис.грн. 1 267,77 815,74

1.1.1. паливо тис.грн. 1 163,16 748,43

1.1.2. електроенегрія тис.грн. 78,85 50,74

1.1.3.
покупна теплова енергія та собівартість теплової енергії 

власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок
тис.грн.

1.1.4. вода для технологічних потреб та водовідведення тис.грн. 12,48 8,03

1.1.5. Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси тис.грн. 13,28 8,54

1.2. прямі витрати на оплату праці тис.грн. 102,37 65,87

1.3. інші прямі витрати, у т.ч.: тис.грн. 86,43 55,61

1.3.1. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 22,52 14,49

1.3.2. амортизаційні відрахування тис.грн. 62,13 39,98

1.3.3. інші прямі витрати тис.грн. 1,78 1,15

1.4. загальновиробничі витрати, у т.ч.: тис.грн. 119,93 77,17

1.4.1. витрати на оплату праці тис.грн. 95,56 61,49

1.4.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 21,02 13,53

1.4.3. інші витрати тис.грн. 3,35 2,16

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: тис.грн. 102,69 66,08

2.1. витрати на оплату праці тис.грн. 73,46 47,27

2.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 16,16 10,40

2.3. інші витрати тис.грн. 13,07 8,41

3 Витрати на збут, у т.ч: тис.грн.

3.1. витрати на оплату праці тис.грн.

3.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн.

3.3. інші витрати тис.грн.

4 Інші операційні витрати тис.грн.

5 Фінансові витрати тис.грн.

6 Повна собівартість тис.грн. 1 679,19 1 080,47

7 Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч: тис.грн. 38,62 24,85

7.1. податок на прибуток тис.грн. 5,04 3,24

7.2. на розвиток виробництва (виробнічі інвестиції) тис.грн. 33,58 21,61

8
Вартість виробництва теплової енергії за відповідним 

тарифом
тис.грн.

1 717,81

9 Тариф на виробництво теплової енергії, зокрема грн/Гкал 1 105,32 1 105,32

9.1 паливна складова грн/Гкал 748,43

9.2 решта витрат, крім паливної складової грн/Гкал 356,89

10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам Гкал 1 554,13

Перший заступник міського голови А.В.Орєхов

Черняк М.С. 3-22-35

на  виробництво теплової енергії  

                                                                                                                                 Додаток 

                                                                                                            до рішення виконавчого комітету

                                                                                                            Первомайської міської ради

                                                                                                            від "___" ___________ 2020 року  № ___

Структура тарифу 

Первомайського комунального підприємства "Тепломережі"

для потреб інших споживачів

№ з/п Найменування показників
Одиниця 

виміру

тис.грн. на 

рік
грн/Гкал



без ПДВ

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: тис.грн. 75,70 48,71

1.1. прямі матеріальні витрати, у т.ч: тис.грн. 14,77 9,50

1.1.1. паливо тис.грн.

1.1.2. електроенегрія тис.грн. 2,29 1,47

1.1.3.
покупна теплова енергія та собівартість теплової енергії 

власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок
тис.грн.

1.1.4. вода для технологічних потреб та водовідведення тис.грн. 2,23 1,43

1.1.5. Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси тис.грн. 10,25 6,60

1.2. прямі витрати на оплату праці тис.грн. 41,76 26,87

1.3. інші прямі витрати, у т.ч.: тис.грн. 13,41 8,63

1.3.1. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 9,19 5,91

1.3.2. амортизаційні відрахування тис.грн. 4,22 2,72

1.3.3. інші прямі витрати тис.грн. 0,00

1.4. загальновиробничі витрати, у т.ч.: тис.грн. 5,76 3,71

1.4.1. витрати на оплату праці тис.грн. 4,59 2,95

1.4.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 1,01 0,65

1.4.3. інші витрати тис.грн. 0,16 0,10

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: тис.грн. 4,93 3,17

2.1. витрати на оплату праці тис.грн. 3,53 2,27

2.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 0,78 0,50

2.3. інші витрати тис.грн. 0,63 0,41

3 Витрати на збут, у т.ч: тис.грн.

3.1. витрати на оплату праці тис.грн.

3.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн.

3.3. інші витрати тис.грн.

4 Інші операційні витрати тис.грн.

5 Фінансові витрати тис.грн.

6 Повна собівартість тис.грн. 80,63 51,88

7 Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч: тис.грн. 1,85 1,19

7.1. податок на прибуток тис.грн. 0,24 0,16

7.2. на розвиток виробництва (виробнічі інвестиції) тис.грн. 1,61 1,04

8
Вартість транспортування теплової енергії за 

відповідним тарифом
тис. грн.

82,48 53,07

9 Тариф на теплову енергію грн./Гкал 53,07 53,07

10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам Гкал 1 554,13

Перший заступник міського голови А.В.Орєхов

Черняк М.С. 3-22-35

на транспортування теплової енергії  

                                                                                                                                 Додаток 

                                                                                                            до рішення виконавчого комітету

                                                                                                            Первомайської міської ради

                                                                                                            від "___" ___________ 2020 року  № ___

Структура тарифу 

Первомайського комунального підприємства "Тепломережі"

для потреб інших споживачів

№ з/п Найменування показників
Одиниця 

виміру

тис.грн. на 

рік
грн/Гкал



без ПДВ

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: тис.грн. 3,35 2,16

1.1. прямі матеріальні витрати, у т.ч: тис.грн.

1.1.1. паливо тис.грн.

1.1.2. електроенегрія тис.грн.

1.1.3.
покупна теплова енергія та собівартість теплової енергії 

власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок
тис.грн.

1.1.4. вода для технологічних потреб та водовідведення тис.грн.

1.1.5. Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси тис.грн.

1.2. прямі витрати на оплату праці тис.грн. 2,34 1,51

1.3. інші прямі витрати, у т.ч.: тис.грн. 0,76 0,49

1.3.1. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 0,51 0,33

1.3.2. амортизаційні відрахування тис.грн. 0,00

1.3.3. інші прямі витрати тис.грн. 0,25 0,16

1.4. загальновиробничі витрати, у т.ч.: тис.грн. 0,25 0,16

1.4.1. витрати на оплату праці тис.грн. 0,20 0,13

1.4.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 0,04 0,03

1.4.3. інші витрати тис.грн. 0,01 0,01

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: тис.грн. 0,22 0,14

2.1. витрати на оплату праці тис.грн. 0,16 0,10

2.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 0,03 0,02

2.3. інші витрати тис.грн. 0,03 0,02

3 Витрати на збут, у т.ч: тис.грн.

3.1. витрати на оплату праці тис.грн.

3.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн.

3.3. інші витрати тис.грн.

4 Інші операційні витрати тис.грн.

5 Фінансові витрати тис.грн.

6 Повна собівартість тис.грн. 3,57 2,30

7 Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч: тис.грн. 0,08 0,05

7.1. податок на прибуток тис.грн. 0,01 0,01

7.2. на розвиток виробництва (виробнічі інвестиції) тис.грн. 0,07 0,05

8
Вартість постачання теплової енергії за відповідним 

тарифом
тис. грн.

3,65 2,35

9 Середньозважений тариф на постачання теплової енергії грн./Гкал
2,35 2,35

10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам Гкал 1 554,13

Перший заступник міського голови А.В.Орєхов

Черняк М.С. 3-22-35

на постачання теплової енергії  

                                                                                                                                 Додаток 

                                                                                                            до рішення виконавчого комітету

                                                                                                            Первомайської міської ради

                                                                                                            від "___" ___________ 2020 року  № ___

Структура тарифу 

Первомайського комунального підприємства "Тепломережі"

для потреб інших споживачів

№ з/п Найменування показників
Одиниця 

виміру

тис.грн. на 

рік
грн/Гкал


