
без ПДВ

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: тис.грн. 91 895,38 1 580,71

1.1. прямі матеріальні витрати, у т.ч: тис.грн. 75 871,16 1 305,07

1.1.1. паливо тис.грн. 70 310,92 1 209,43

1.1.2. електроенегрія тис.грн. 3 816,87 65,65

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. 661,16 11,37

1.1.5. Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси тис.грн. 1 082,21 18,62

1.2. прямі витрати на оплату праці тис.грн. 7 045,50 121,19

1.3. інші прямі витрати, у т.ч.: тис.грн. 3 453,76 59,41

1.3.1. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 1 550,01 26,66

1.3.2. амортизаційні відрахування тис.грн. 1 814,10 31,20

1.3.3. інші прямі витрати тис.грн. 89,66 1,54

1.4. загальновиробничі витрати, у т.ч.: тис.грн. 5 524,96 95,04

1.4.1. витрати на оплату праці тис.грн. 4 399,57 75,68

1.4.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 967,91 16,65

1.4.3. інші витрати тис.грн. 157,48 2,71

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: тис.грн. 5 623,30 96,73

2.1. витрати на оплату праці тис.грн. 4 201,01 72,26

2.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 924,22 15,90

2.3. інші витрати тис.грн. 498,06 8,57

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. 97 518,69 1 677,44

7 Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч: тис.грн. 4 602,88 79,18

7.1. податок на прибуток тис.грн. 702,13 12,08

7.2. на розвиток виробництва (обігові кошти) тис.грн. 3 900,75 67,10

8 Вартість теплової енергії за відповідним тарифом грн. грн. 102 121,57

9 Тариф на виробництво теплової енергії, зокрема: грн/Гкал 1 756,61 1 756,61

10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам Гкал 58 135,54

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 "___" _____________ 2021 року  № ___

Структура тарифу 

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. 91 895,38 1 580,71

1.1. прямі матеріальні витрати, у т.ч: тис.грн. 75 871,16 1 305,07

1.1.1. паливо тис.грн. 70 310,92 1 209,43

1.1.2. електроенегрія тис.грн. 3 816,87 65,65

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. 661,16 11,37

1.1.5. Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси тис.грн. 1 082,21 18,62

1.2. прямі витрати на оплату праці тис.грн. 7 045,50 121,19

1.3. інші прямі витрати, у т.ч.: тис.грн. 3 453,76 59,41

1.3.1. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 1 550,01 26,66

1.3.2. амортизаційні відрахування тис.грн. 1 814,10 31,20

1.3.3. інші прямі витрати тис.грн. 89,66 1,54

1.4. загальновиробничі витрати, у т.ч.: тис.грн. 5 524,96 95,04

1.4.1. витрати на оплату праці тис.грн. 4 399,57 75,68

1.4.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 967,91 16,65

1.4.3. інші витрати тис.грн. 157,48 2,71

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: тис.грн. 5 623,30 96,73

2.1. витрати на оплату праці тис.грн. 4 201,01 72,26

2.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 924,22 15,90

2.3. інші витрати тис.грн. 498,06 8,57

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 (встановлення ВКО) тис.грн. 165,02 2,84

5 Фінансові витрати тис.грн. 0,00

6 Повна собівартість тис.грн. 97 683,70 1 680,28

7 Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч: тис.грн. 4 610,67 79,31

7.1. податок на прибуток тис.грн. 703,32 12,10

7.2. на розвиток виробництва (обігові кошти) тис.грн. 3 907,35 67,21

8 Вартість теплової енергії за відповідним тарифом грн. грн. 102 294,37

9 Тариф на виробництво теплової енергії, зокрема: грн/Гкал 1 759,58 1 759,58

10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам Гкал 58 135,54

Перший заступник міського голови А.В.Орєхов

Черняк М.С. 3-22-35

для потреб населення                  

(з ВКО)

№ з/п Найменування показників

для 

потреб 

населення                  

тис.грн. на 

рік
грн/Гкал

на послугу з постачання теплової енергії  Первомайського КП "Тепломережі"

                                                                                                                                 Додаток 

                                                                                                            до рішення виконавчого комітету

                                                                                                            Первомайської міської ради

                                                                                                            від "___" _____________ 2021 року  № ___

Структура тарифу 



без ПДВ

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: тис.грн. 88 213,04 1 517,37

1.1. прямі матеріальні витрати, у т.ч: тис.грн. 75 282,77 1 294,95

1.1.1. паливо тис.грн. 70 310,92 1 209,43

1.1.2. електроенегрія тис.грн. 3 709,71 63,81

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. 564,34 9,71

1.1.5. Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси тис.грн. 697,80 12,00

1.2. прямі витрати на оплату праці тис.грн. 4 825,36 83,00

1.3. інші прямі витрати, у т.ч.: тис.грн. 2 780,87 47,83

1.3.1. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 1 061,58 18,26

1.3.2. амортизаційні відрахування тис.грн. 1 654,86 28,47

1.3.3. інші прямі витрати тис.грн. 64,44 1,11

1.4. загальновиробничі витрати, у т.ч.: тис.грн. 5 324,04 91,58

1.4.1. витрати на оплату праці тис.грн. 4 239,58 72,93

1.4.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 932,71 16,04

1.4.3. інші витрати тис.грн. 151,75 2,61

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: тис.грн. 5 418,80 93,21

2.1. витрати на оплату праці тис.грн. 4 048,24 69,63

2.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 890,61 15,32

2.3. інші витрати тис.грн. 479,95 8,26

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. 93 631,84 1 610,58

7 Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч: тис.грн. 4 419,42 76,02

7.1. податок на прибуток тис.грн. 674,15 11,60

7.2. на розвиток виробництва (обігові кошти) тис.грн. 3 745,27 64,42

8
Вартість виробництва теплової енергії за відповідним 

тарифом
тис.грн.

98 051,26

9 Тариф на виробництво теплової енергії, зокрема грн/Гкал 1 686,60 1 686,60

9.1 паливна складова грн/Гкал 1 209,43

9.2 решта витрат, крім паливної складової грн/Гкал 477,17

10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам Гкал 58 135,54

Перший заступник міського голови А.В.Орєхов

Черняк М.С. 3-22-35

на виробництво теплової енергії  

Первомайського комунального підприємства "Тепломережі"

                                                                                                                                 Додаток 

                                                                                                            до рішення виконавчого комітету

                                                                                                            Первомайської міської ради

                                                                                                            від "___" _____________ 2021 року  № ___

Структура тарифу 

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. 3 284,10 56,49

1.1. прямі матеріальні витрати, у т.ч: тис.грн. 588,39 10,12

1.1.1. паливо тис.грн.

1.1.2. електроенегрія тис.грн. 107,16 1,84

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. 96,82 1,67

1.1.5. Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси тис.грн. 384,41 6,61

1.2. прямі витрати на оплату праці тис.грн. 1 932,20 33,24

1.3. інші прямі витрати, у т.ч.: тис.грн. 584,32 10,05

1.3.1. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 425,08 7,31

1.3.2. амортизаційні відрахування тис.грн. 159,24 2,74

1.3.3. інші прямі витрати тис.грн.

1.4. загальновиробничі витрати, у т.ч.: тис.грн. 179,19 3,08

1.4.1. витрати на оплату праці тис.грн. 142,69 2,45

1.4.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 31,39 0,54

1.4.3. інші витрати тис.грн. 5,11 0,09

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: тис.грн. 182,38 3,14

2.1. витрати на оплату праці тис.грн. 136,25 2,34

2.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 29,98 0,52

2.3. інші витрати тис.грн. 16,15 0,28

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. 3 466,49 59,63

7 Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч: тис.грн. 163,62 2,81

7.1. податок на прибуток тис.грн. 24,96 0,43

7.2. на розвиток виробництва (обігові кошти) тис.грн. 138,66 2,39

8
Вартість транспортування теплової енергії за 

відповідним тарифом
тис. грн.

3 630,11 62,44

9 Тариф на теплову енергію грн./Гкал 62,44 62,44

10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам Гкал 58 135,54

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 "___" _____________ 2021 року  № ___

Структура тарифу 

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. 398,24 6,85

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. 287,94 4,95

1.3. інші прямі витрати, у т.ч.: тис.грн. 88,57 1,52

1.3.1. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 63,35 1,09

1.3.2. амортизаційні відрахування тис.грн. 0,00

1.3.3. інші прямі витрати тис.грн. 25,22 0,43

1.4. загальновиробничі витрати, у т.ч.: тис.грн. 21,73 0,37

1.4.1. витрати на оплату праці тис.грн. 17,30 0,30

1.4.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 3,81 0,07

1.4.3. інші витрати тис.грн. 0,62 0,01

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: тис.грн. 22,12 0,38

2.1. витрати на оплату праці тис.грн. 16,52 0,28

2.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 3,63 0,06

2.3. інші витрати тис.грн. 1,96 0,03

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. 420,36 7,23

7 Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч: тис.грн. 19,84 0,34

7.1. податок на прибуток тис.грн. 3,03 0,05

7.2. на розвиток виробництва (обігові кошти) тис.грн. 16,81 0,29

8
Вартість постачання теплової енергії за відповідним 

тарифом
тис. грн.

440,20 7,57

9 Середньозважений тариф на постачання теплової енергії грн./Гкал
7,57 7,57

10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам Гкал 58 135,54

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

                                                                                                                                 Додаток 

                                                                                                            Первомайської міської ради

                                                                                                            від "___" _____________ 2021 року  № ___

Структура тарифу 

на постачання теплової енергії  

                                                                                                            до рішення виконавчого комітету



без ПДВ

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: тис.грн. 398,24 6,85

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. 287,94 4,95

1.3. інші прямі витрати, у т.ч.: тис.грн. 88,57 1,52

1.3.1. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 63,35 1,09

1.3.2. амортизаційні відрахування тис.грн. 0,00

1.3.3. інші прямі витрати тис.грн. 25,22 0,43

1.4. загальновиробничі витрати, у т.ч.: тис.грн. 21,73 0,37

1.4.1. витрати на оплату праці тис.грн. 17,30 0,30

1.4.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 3,81 0,07

1.4.3. інші витрати тис.грн. 0,62 0,01

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: тис.грн. 22,12 0,38

2.1. витрати на оплату праці тис.грн. 16,52 0,28

2.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 3,63 0,06

2.3. інші витрати тис.грн. 1,96 0,03

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 (встановлення ВКО) тис.грн. 165,02 2,84

5 Фінансові витрати тис.грн.

6 Повна собівартість тис.грн. 585,38 10,07

7 Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч: тис.грн. 27,63 0,48

7.1. податок на прибуток тис.грн. 4,21 0,07

7.2. на розвиток виробництва (обігові кошти) тис.грн. 23,42 0,40

8
Вартість постачання теплової енергії за відповідним 

тарифом
тис. грн.

613,01 10,54

9 Середньозважений тариф на постачання теплової енергії грн./Гкал
10,54 10,54

10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам Гкал 58 135,54

Перший заступник міського голови А.В.Орєхов

Черняк М.С. 3-22-35

Первомайського комунального підприємства "Тепломережі"

для потреб населення                     

(з ВКО)

№ з/п Найменування показників
Одиниця 

виміру

тис.грн. на 

рік
грн/Гкал

на постачання теплової енергії  

                                                                                                                                 Додаток 

                                                                                                            до рішення виконавчого комітету

                                                                                                            Первомайської міської ради

                                                                                                            від "___" _____________ 2021 року  № ___

Структура тарифу 



без ПДВ

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: тис.грн. 25 942,14 2 529,12

1.1. прямі матеріальні витрати, у т.ч: тис.грн. 23 114,84 2 253,49

1.1.1. паливо тис.грн. 22 133,79 2 157,84

1.1.2. електроенегрія тис.грн. 673,45 65,66

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. 116,65 11,37

1.1.5. Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси тис.грн. 190,95 18,62

1.2. прямі витрати на оплату праці тис.грн. 1 243,10 121,19

1.3. інші прямі витрати, у т.ч.: тис.грн. 609,38 59,41

1.3.1. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 273,48 26,66

1.3.2. амортизаційні відрахування тис.грн. 320,08 31,20

1.3.3. інші прямі витрати тис.грн. 15,82 1,54

1.4. загальновиробничі витрати, у т.ч.: тис.грн. 974,82 95,04

1.4.1. витрати на оплату праці тис.грн. 776,26 75,68

1.4.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 170,78 16,65

1.4.3. інші витрати тис.грн. 27,78 2,71

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: тис.грн. 992,18 96,73

2.1. витрати на оплату праці тис.грн. 741,23 72,26

2.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 163,07 15,90

2.3. інші витрати тис.грн. 87,88 8,57

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  (перерахунок витрат) тис.грн. 1 089,80 106,25

5 Фінансові витрати тис.грн. 0,00

6 Повна собівартість тис.грн. 28 024,10 2 732,10

7 Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч: тис.грн. 1 322,74 128,95

7.1. податок на прибуток тис.грн. 201,77 19,67

7.2. на розвиток виробництва (обігові кошти) тис.грн. 1 120,96 109,28

8 Вартість теплової енергії за відповідним тарифом грн. грн.
29 346,84

9 Тариф на виробництво теплової енергії, зокрема: грн/Гкал
2 861,05 2 861,05

10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам Гкал 10 257,36

Перший заступник міського голови А.В.Орєхов

Черняк М.С. 3-22-35

для бюджетних установ

№ 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 "___" _____________ 2021 року  № ___

Структура тарифу 



без ПДВ

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: тис.грн. 25 292,41 2 465,78

1.1. прямі матеріальні витрати, у т.ч: тис.грн. 23 011,01 2 243,37

1.1.1. паливо тис.грн. 22 133,79 2 157,84

1.1.2. електроенегрія тис.грн. 654,54 63,81

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. 99,57 9,71

1.1.5. Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси тис.грн. 123,12 12,00

1.2. прямі витрати на оплату праці тис.грн. 851,38 83,00

1.3. інші прямі витрати, у т.ч.: тис.грн. 490,65 47,83

1.3.1. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 187,30 18,26

1.3.2. амортизаційні відрахування тис.грн. 291,98 28,47

1.3.3. інші прямі витрати тис.грн. 11,37 1,11

1.4. загальновиробничі витрати, у т.ч.: тис.грн. 939,37 91,58

1.4.1. витрати на оплату праці тис.грн. 748,03 72,93

1.4.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 164,57 16,04

1.4.3. інші витрати тис.грн. 26,77 2,61

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: тис.грн. 956,09 93,21

2.1. витрати на оплату праці тис.грн. 714,27 69,63

2.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 157,14 15,32

2.3. інші витрати тис.грн. 84,68 8,26

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 (перерахунок витрат) тис.грн. 1 089,80 106,25

5 Фінансові витрати тис.грн.

6 Повна собівартість тис.грн. 27 338,31 2 665,24

7 Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч: тис.грн. 1 290,37 125,80

7.1. податок на прибуток тис.грн. 196,84 19,19

7.2. на розвиток виробництва (обігові кошти) тис.грн. 1 093,53 106,61

8
Вартість виробництва теплової енергії за відповідним 

тарифом
тис.грн.

28 628,68

9 Тариф на виробництво теплової енергії, зокрема грн/Гкал 2 791,04 2 791,04

9.1 паливна складова грн/Гкал 2 157,84

9.2 решта витрат, крім паливної складової грн/Гкал 633,19

10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам Гкал 10 257,36

Перший заступник міського голови А.В.Орєхов

Черняк М.С. 3-22-35

Первомайського комунального підприємства "Тепломережі"

для бюджетних установ

№ з/п Найменування показників
Одиниця 

виміру

тис.грн. на 

рік
грн/Гкал

на виробництво теплової енергії  

                                                                                                                                 Додаток 

                                                                                                            до рішення виконавчого комітету

                                                                                                            Первомайської міської ради

                                                                                                            від "___" _____________ 2021 року  № ___

Структура тарифу 



без ПДВ

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: тис.грн. 579,44 56,49

1.1. прямі матеріальні витрати, у т.ч: тис.грн. 103,82 10,12

1.1.1. паливо тис.грн.

1.1.2. електроенегрія тис.грн. 18,91 1,84

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. 17,08 1,67

1.1.5. Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси тис.грн. 67,83 6,61

1.2. прямі витрати на оплату праці тис.грн. 340,92 33,24

1.3. інші прямі витрати, у т.ч.: тис.грн. 103,10 10,05

1.3.1. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 75,00 7,31

1.3.2. амортизаційні відрахування тис.грн. 28,10 2,74

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

1.4. загальновиробничі витрати, у т.ч.: тис.грн. 31,62 3,08

1.4.1. витрати на оплату праці тис.грн. 25,18 2,45

1.4.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 5,54 0,54

1.4.3. інші витрати тис.грн. 0,90 0,09

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: тис.грн. 32,18 3,14

2.1. витрати на оплату праці тис.грн. 24,04 2,34

2.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 5,29 0,52

2.3. інші витрати тис.грн. 2,85 0,28

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. 611,62 59,63

7 Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч: тис.грн. 28,87 2,81

7.1. податок на прибуток тис.грн. 4,40 0,43

7.2. на розвиток виробництва (обігові кошти) тис.грн. 24,46 2,39

8
Вартість транспортування теплової енергії за 

відповідним тарифом
тис. грн.

640,49 62,44

9 Тариф на теплову енергію грн./Гкал
62,44 62,44

10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам Гкал 10 257,36

Перший заступник міського голови А.В.Орєхов

Черняк М.С. 3-22-35

Первомайського комунального підприємства "Тепломережі"

для бюджетних установ

№ 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 "___" _____________ 2021 року  № ___

Структура тарифу 



без ПДВ

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: тис.грн. 70,26 6,85

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. 50,80 4,95

1.3. інші прямі витрати, у т.ч.: тис.грн. 15,63 1,52

1.3.1. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 11,18 1,09

1.3.2. амортизаційні відрахування тис.грн.

1.3.3. інші прямі витрати тис.грн. 4,45 0,43

1.4. загальновиробничі витрати, у т.ч.: тис.грн. 3,83 0,37

1.4.1. витрати на оплату праці тис.грн. 3,05 0,30

1.4.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 0,67 0,07

1.4.3. інші витрати тис.грн. 0,11 0,01

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: тис.грн. 3,91 0,38

2.1. витрати на оплату праці тис.грн. 2,92 0,28

2.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 0,64 0,06

2.3. інші витрати тис.грн. 0,35 0,03

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. 74,17 7,23

7 Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч: тис.грн. 3,50 0,34

7.1. податок на прибуток тис.грн. 0,53 0,05

7.2. на розвиток виробництва (обігові кошти) тис.грн. 2,97 0,29

8
Вартість постачання теплової енергії за відповідним 

тарифом
тис. грн.

77,67 7,57

9 Середньозважений тариф на постачання теплової енергії грн./Гкал
7,57 7,57

10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам Гкал 10 257,36

Перший заступник міського голови А.В.Орєхов

Черняк М.С. 3-22-35

Первомайського комунального підприємства "Тепломережі"

для бюджетних установ

№ з/п Найменування показників
Одиниця 

виміру

тис.грн. на 

рік
грн/Гкал

на постачання теплової енергії  

                                                                                                                                 Додаток 

                                                                                                            до рішення виконавчого комітету

                                                                                                            Первомайської міської ради

                                                                                                            від "___" _____________ 2021 року  № ___

Структура тарифу 



без ПДВ

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: тис.грн. 4 131,66 2 528,96

1.1. прямі матеріальні витрати, у т.ч: тис.грн. 3 681,12 2 253,19

1.1.1. паливо тис.грн. 3 524,77 2 157,49

1.1.2. електроенегрія тис.грн. 107,26 65,65

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. 18,58 11,37

1.1.5. Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси тис.грн. 30,51 18,67

1.2. прямі витрати на оплату праці тис.грн. 197,99 121,19

1.3. інші прямі витрати, у т.ч.: тис.грн. 97,16 59,47

1.3.1. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 43,56 26,66

1.3.2. амортизаційні відрахування тис.грн. 50,98 31,20

1.3.3. інші прямі витрати тис.грн. 2,62 1,60

1.4. загальновиробничі витрати, у т.ч.: тис.грн. 155,39 95,11

1.4.1. витрати на оплату праці тис.грн. 123,64 75,68

1.4.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 27,20 16,65

1.4.3. інші витрати тис.грн. 4,54 2,78

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: тис.грн. 158,29 96,89

2.1. витрати на оплату праці тис.грн. 118,05 72,26

2.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 25,97 15,90

2.3. інші витрати тис.грн. 14,26 8,73

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 (перерахунок витрат) тис.грн. 310,17 189,85

5 Фінансові витрати тис.грн. 0,00

6 Повна собівартість тис.грн. 4 600,12 2 815,70

7 Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч: тис.грн. 217,13 132,90

7.1. податок на прибуток тис.грн. 33,12 20,27

7.2. на розвиток виробництва (обігові кошти) тис.грн. 184,00 112,63

8 Вартість теплової енергії за відповідним тарифом грн. грн.
4 817,25

9 Тариф на виробництво теплової енергії, зокрема: грн/Гкал
2 948,60 2 948,59

10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам Гкал 1 633,74

Перший заступник міського голови А.В.Орєхов

Черняк М.С. 3-22-35

для потреб інших споживачів

№ 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 "___" _____________ 2021 року  № ___

Структура тарифу 



без ПДВ

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: тис.грн. 4 028,18 2 465,62

1.1. прямі матеріальні витрати, у т.ч: тис.грн. 3 664,59 2 243,07

1.1.1. паливо тис.грн. 3 524,77 2 157,49

1.1.2. електроенегрія тис.грн. 104,25 63,81

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. 15,86 9,71

1.1.5. Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси тис.грн. 19,71 12,06

1.2. прямі витрати на оплату праці тис.грн. 135,60 83,00

1.3. інші прямі витрати, у т.ч.: тис.грн. 78,25 47,90

1.3.1. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 29,83 18,26

1.3.2. амортизаційні відрахування тис.грн. 46,51 28,47

1.3.3. інші прямі витрати тис.грн. 1,91 1,17

1.4. загальновиробничі витрати, у т.ч.: тис.грн. 149,74 91,65

1.4.1. витрати на оплату праці тис.грн. 119,14 72,92

1.4.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 26,21 16,04

1.4.3. інші витрати тис.грн. 4,38 2,68

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: тис.грн. 152,54 93,37

2.1. витрати на оплату праці тис.грн. 113,76 69,63

2.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 25,03 15,32

2.3. інші витрати тис.грн. 13,75 8,42

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 (перерахунок витрат) тис.грн. 310,17 189,85

5 Фінансові витрати тис.грн.

6 Повна собівартість тис.грн. 4 490,89 2 748,84

7 Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч: тис.грн. 211,97 129,75

7.1. податок на прибуток тис.грн. 32,33 19,79

7.2. на розвиток виробництва (обігові кошти) тис.грн. 179,64 109,95

8
Вартість виробництва теплової енергії за відповідним 

тарифом
тис.грн.

4 702,85

9 Тариф на виробництво теплової енергії, зокрема грн/Гкал 2 878,58 2 878,58

9.1 паливна складова грн/Гкал 2 157,49

9.2 решта витрат, крім паливної складової грн/Гкал 721,09

10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам Гкал 1 633,74

Перший заступник міського голови А.В.Орєхов

Черняк М.С. 3-22-35

Первомайського комунального підприємства "Тепломережі"

для потреб інших споживачів

№ з/п Найменування показників
Одиниця 

виміру

тис.грн. на 

рік
грн/Гкал

на  виробництво теплової енергії  

                                                                                                                                 Додаток 

                                                                                                            до рішення виконавчого комітету

                                                                                                            Первомайської міської ради

                                                                                                            від "___" _____________ 2021 року  № ___

Структура тарифу 



без ПДВ

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: тис.грн. 92,29 56,49

1.1. прямі матеріальні витрати, у т.ч: тис.грн. 16,53 10,12

1.1.1. паливо тис.грн.

1.1.2. електроенегрія тис.грн. 3,01 1,84

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. 2,72 1,66

1.1.5. Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси тис.грн. 10,80 6,61

1.2. прямі витрати на оплату праці тис.грн. 54,30 33,24

1.3. інші прямі витрати, у т.ч.: тис.грн. 16,42 10,05

1.3.1. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 11,95 7,31

1.3.2. амортизаційні відрахування тис.грн. 4,47 2,74

1.3.3. інші прямі витрати тис.грн.

1.4. загальновиробничі витрати, у т.ч.: тис.грн. 5,03 3,08

1.4.1. витрати на оплату праці тис.грн. 4,01 2,45

1.4.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 0,88 0,54

1.4.3. інші витрати тис.грн. 0,14 0,09

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: тис.грн. 5,13 3,14

2.1. витрати на оплату праці тис.грн. 3,83 2,34

2.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 0,84 0,51

2.3. інші витрати тис.грн. 0,45 0,28

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. 97,42 59,63

7 Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч: тис.грн. 4,60 2,81

7.1. податок на прибуток тис.грн. 0,70 0,43

7.2. на розвиток виробництва (обігові кошти) тис.грн. 3,90 2,39

8
Вартість транспортування теплової енергії за 

відповідним тарифом
тис. грн.

102,02 62,44

9 Тариф на теплову енергію грн./Гкал 62,44 62,44

10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам Гкал 1 633,74

Перший заступник міського голови А.В.Орєхов

Черняк М.С. 3-22-35

Первомайського комунального підприємства "Тепломережі"

для потреб інших споживачів

№ 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 "___" _____________ 2021 року  № ___

Структура тарифу 



без ПДВ

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: тис.грн. 11,19 6,85

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. 8,09 4,95

1.3. інші прямі витрати, у т.ч.: тис.грн. 2,49 1,52

1.3.1. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 1,78 1,09

1.3.2. амортизаційні відрахування тис.грн.

1.3.3. інші прямі витрати тис.грн. 0,71 0,43

1.4. загальновиробничі витрати, у т.ч.: тис.грн. 0,62 0,38

1.4.1. витрати на оплату праці тис.грн. 0,49 0,30

1.4.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 0,11 0,07

1.4.3. інші витрати тис.грн. 0,02 0,01

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: тис.грн. 0,62 0,38

2.1. витрати на оплату праці тис.грн. 0,46 0,28

2.2. відрахування на соціальні заходи тис.грн. 0,10 0,06

2.3. інші витрати тис.грн. 0,06 0,04

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. 11,81 7,23

7 Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч: тис.грн. 0,55 0,34

7.1. податок на прибуток тис.грн. 0,09 0,05

7.2. на розвиток виробництва (обігові кошти) тис.грн. 0,47 0,29

8
Вартість постачання теплової енергії за відповідним 

тарифом
тис. грн.

12,36 7,57

9 Середньозважений тариф на постачання теплової енергії грн./Гкал
7,56 7,57

10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам Гкал 1 633,74

Перший заступник міського голови А.В.Орєхов

Черняк М.С. 3-22-35

Первомайського комунального підприємства "Тепломережі"

для потреб інших споживачів

№ з/п Найменування показників
Одиниця 

виміру

тис.грн. на 

рік
грн/Гкал

на постачання теплової енергії  

                                                                                                                                 Додаток 

                                                                                                            до рішення виконавчого комітету

                                                                                                            Первомайської міської ради

                                                                                                            від "___" _____________ 2021 року  № ___

Структура тарифу 


