
                                         
УКРАЇНА 

      ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  НОВОВОЛИНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

  Р І Ш Е Н Н Я                            
 
від 15 листопада 2018 року  № 406 
м. Нововолинськ 
 
Про встановлення тарифів  
на теплову енергію та послуги  
з централізованого опалення  
та централізованого постачання гарячої води 
   
 

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 
теплопостачання», Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 
«Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-
комунальні послуги», на підставі клопотання комунального підприємства 
«Нововолинськтеплокомуненерго» від 01.11.2018 №597/301, виконавчий комітет 
міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Встановити комунальному підприємству «Нововолинськ-
теплокомуненерго» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування 
та постачання, на послуги з централізованого опалення та централізованого 
постачання гарячої води, згідно додатку 1. 

2. КП «Нововолинськтеплокомуненерго» повідомити споживачів про 
встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та постачання 
гарячої води в строк згідно з діючим законодавством України. 

3. Затвердити КП «Нововолинськтеплокомуненерго»: 
3.1. Структуру тарифу на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання для потреб населення, згідно додатку 2 . 
3.2. Структуру одноставкових тарифів на послуги з централізованого 

опалення та постачання гарячої води для потреб населення, згідно додатку 3.   
3.3. Структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання для потреб бюджетних установ, інших 
споживачів, релігійних організацій, згідно додатку 4. 

3.4. Структуру тарифу на послугу централізованого постачання гарячої 
води для потреб бюджетних установ, інших споживачів, згідно додатку  5. 

4.Встановлені тарифи на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення та 



централізованого постачання гарячої води, згідно додатку 1, діють для 
споживачів територіальної громади селища Благодатне до моменту 
встановлення виконавчим комітетом Благодатної селищної ради відповідного 
тарифу. 

5. Рішення набирає чинності: 
5.1 в частині тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування 

та постачання з дня, наступного за днем  його офіційного оприлюднення на сайті 
міської ради novovolynsk-rada.gov.ua; 

5.2  в частині послуг з централізованого опалення та  централізованого 
постачання гарячої води через 15 днів з дати його офіційного оприлюднення на 
сайті міської ради novovolynsk-rada.gov.ua. 

6. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 
15.02.2018 № 42 «Про встановлення тарифів на теплову енергію та послуги з 
централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води»  

7. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 
01.10.2018  №336 « Про коригування тарифів на теплову енергію та послуги з 
централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води» з дати 
вступу в дію  п.п. 5.1 та п.п. 5.2 пункту п.5 даного рішення відповідно. 

  
 
 
 
Міський голова                                                                               В.Б. Сапожніков  
 
Подлевський 30586 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету                                 
15.11.2018  № 406 

 
Тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання, на послуги з централізованого опалення та централізованого 
постачання гарячої води 
 

 
Найменування тарифу 

Групи споживачів 

Населення 
Бюджет

ні 
установ

и 

Інші 
спожива

чі 
 

Релігійні 
організації 

 

Тариф на теплову енергію, 
грн/Гкал з ПДВ 

1837,90 
(гуртожитки 
бюджетних 

установ, 
громадські 
організації) 

1888,84 1888,84 1835,26 

Тариф на послугу з 
централізованого опалення з 
будинковими та квартирними 
приладами обліку теплової 
енергії, грн/Гкал з ПДВ 

1872,60 х х х 

Тариф на послугу з 
централізованого опалення без 
будинкових та квартирних 
приладів обліку теплової 
енергії, грн/кв.м з ПДВ 

42,90 х х х 

Тариф на послугу з 
централізованого постачання 
гарячої води за умови 
підключення рушнико-
сушильників до системи 
гарячого водопостачання, 
грн/куб.м з ПДВ 

103,54 х х х 

Тариф на послугу з 
централізованого постачання 
гарячої води за умови 
відсутності рушнико-
сушильників, грн./куб.м з ПДВ 

97,74 107,64 107,64 х 

Керуючий справами              В.А. Магдисюк 
 



Начальник відділу економіки                      Р.І.Подлевський
  
                                                                                
                                                                               Додаток 2 

          до рішення виконавчого комітету  
                                                                               15.11.2018  №.406 
 

Структура тарифу на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання для потреб населення 
 

№п/п Найменування показників 
Для потреб населення 

тис.грн грн/Гкал 

1 Повна собівартість, у т.ч. 141 205.45 1 513.03 
1.1 витрати на паливо, у т.ч. 104 274,67    1117.32 

 природний газ 104 274.67 1117.32 
 інше паливо 0 0 
 витрати на покупну теплову енергію 0 0 

1.2 витрати на електроенергію 11 451.20 122.70 
1.3 витрати на оплату праці 14 963.86 160.34 
1.4 Відрахування на соціальні заходи 3 291.61 35.27 
1.5 Амортизаційні відрахування 1 392.80 14.92 
1.6 Інші витрати собівартості 5 831.30 62.48 
2 Витрати на покриття втрат 0 0 
3 Розрахунковий прибуток, у т.ч. 1 731.20 18.55 

3.1 податок на прибуток 311.71 3.34 
3.2 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 1 419.49 15.21 
3.3 інше використання прибутку 0 0 

4 Вартість теплової енергії за відповідним 
тарифом 

142 936.64 
1 531.58  

5 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал х 1 531.58 
 Тариф з ПДВ х 1 837.90 

6 Обсяг реалізації теплової енергії власним 
споживачам, Гкал 93 326 х 

7 Рівень рентабельності, % 0 1.23 
 
 
 

Керуючий справами              В.А. Магдисюк 
 
 

Начальник відділу економіки                      Р.І.Подлевський 
 
 
 



 
 
 

Додаток 3 
до рішення виконавчого комітету  

                                                                           15.11.2018  № 406 
 

Структура одноставкових тарифів на послуги з централізованого 
опалення та централізованого постачання гарячої води для потреб 
населення 

 

№ 
п/п 

 

Найменування 
показників 

 

Послуга з централізованого 
опалення 

Послуга з 
централізованого 

постачання гарячої води 

для 
абонентів 
житлових 
будинків з 

будинковими 
та 

квартирними 
приладами 

обліку 
теплової 
енергії, 

грн./Гкал 

для 
абонентів 
житлових 
будинків 

без 
будинкових 

та 
квартирних 

приладів 
обліку 

теплової 
енергії, 

грн./кв. м на 
рік 

за умови 
підключення 
рушникосуш
ильників до 

системи 
гарячого 

водопостача
ння, 

грн./куб.м 

за умови 
відсутнос

ті 
рушникос
ушильник

ів, 
грн./куб.м

. 

1 

Собівартість теплової 
енергії, врахована у 
встановлених тарифах на 
теплову енергію для 
потреб населення 

1 513.03 187.84 76.53  71.89 

2 
Витрати на утримання 
абонентської служби, 
усього,у тому числі: 

5.79 2.03 0.42 0.39 

2.1 
витрати на оплату праці 
з відрахуваннями на 
соціальні заходи 

5.79 2.03 0.42 0.39 

2.2 інші витрати 
абонентської служби 0 0 0 0 

3 

Витрати з проведення 
періодичної повірки, 
обслуговування і 
ремонту квартирних 
засобів обліку, у тому 

0 х 0.0 0.0 



числі їх демонтажу, 
транспортування та 
монтажу після повірки 

4 

Витрати на придбання 
води на послугу з 
централізованого 
постачання гарячої води 

х х 7.05 7.05 

5 Решта витрат, крім 
послуг банку 0 0 0 0 

6 Собівартість послуг без 
урахування послуг банку 1 518.82 189.87 84.00 79.33 

7 Послуги банку 23.13 2.89 1.28 1.21 

8 

Повна планова 
собівартість послуг з 
урахуванням послуг 
банку 

1 541.95 192.76 85.28 80.54 

9 Розрахунковий 
прибуток, у т.ч. 18.55 3.34 1.0 0.91 

9.1 податок на прибуток 3.34 3.34 0.18 0.16 
9.2 чистий прибуток 15.21 15.21 0.82 0.75 

10 Планові тарифи на 
послуги 1 560.50 211.31 86.28 81.45 

11 Податок на додану 
вартість 312.1 42.26 17.26 16.29 

12 Планові тарифи на 
послуги з ПДВ 1 872.60 253.57 103.54 97.74 

13 

Плановий  тариф на 
послугу з 
централізованого 
опалення, грн/кв.м за 
місяць протягом 
опалювального періоду, 
з ПДВ 

х 42.90 х х 

14 
Планована тривалість 
опалювального 
періоду,діб 

177 177 х х 

 
 
Керуючий справами              В.А. Магдисюк 

 
 

Начальник відділу економіки                               Р.І.Подлевський 
 
 
 
 



 
 
 
 

Додаток 4 
до рішення виконавчого комітету  

                                                                             15.11.2018  № 406 
 

Структура тарифу на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання для потреб бюджетних установ, 
інших споживачів, релігійних організацій 
 

№ 
п/п 

 

Найменування показників 
 

Для потреб бюджетних 
установ 

Для потреб інших 
споживачів 

Для 
потреб 

релігійни
х 

організаці
й 

тис. грн. грн. /Гкал тис. грн. грн. /Гкал грн./Гкал 
1 Повна собівартість, у т.ч. 18 511.98 1 513.03 4539,10 1 513,03   1 529,40 

1.1 витрати на паливо, у т.ч. 13 670.37 1 117.32 3351,95 1 117,32    1 117,32 
 природний газ 13 670.37 1 117.32 3351,95 1 117,32    1 117,32 
 інше паливо 0 0       

 витрати на покупну теплову 
енергію 0 0       

1.2 витрати на електроенергію 1 501.25 122.70 368,10 122,70 122,7 
1.3 витрати на оплату праці  1961.76 160.34 481,02 160,34 160,34 

1.4 Відрахування на соціальні 
заходи 431.53 35.27 105,81 35,27 35,27 

1.5 Амортизаційні відрахування 182.60 14.92 44,77 14,92 14,92 
1.6 Інші витрати собівартості 764.48 62.48 187,45 62,48 62,48 
2 Витрати на покриття втрат 0 0 0 0 0 

3 Розрахунковий прибуток, у 
т.ч. 746.34 61.00 183,00 61,00 0 

3.1 податок на прибуток 134.34 10.98 32,94 10,98 0 

3.2 на розвиток виробництва 
(виробничі інвестиції) 611.99 50.02 150,06 50,02 0 

3.3 інше використання прибутку 0 0 0 0 0 

4 Вартість теплової енергії за 
відповідним тарифом 19 258.31 1 574.03 4 722.10 1 574.03 1 529.40 

5 
Тариф на теплову енергію, 
грн/Гкал х 1 574.03 х 1 574.03 0 

 Тариф з ПДВ х 1 888.84 х 1 888.84 1 835.26 

6 
Обсяг реалізації теплової 
енергії власним споживачам, 
Гкал 

12 235 Х 3000 х х 

7 Рівень рентабельності, % 0 4.03 0 4.03 0 
 



 
Керуючий справами              В.А. Магдисюк 

 
Начальник відділу економіки                              Р.І.Подлевський 

Додаток 5                                                                 
до рішення виконавчого  комітету  
15.11.2018  № 406 

 
Структура тарифу на послугу  централізованого постачання 
гарячої води для потреб бюджетних установ, інших споживачів 
 

№ 
п/п Найменування показників 

Для потреб 
бюджетних 

установ 

Для потреб 
інших 

споживачів 

1 
Собівартість власної теплової енергії, 
врахована у встановлених тарифах на 
теплову енергію 

82,74 82,74 

2 Витрати на придбання води для 
послуги з гарячого водопостачання 6,05 6,05 

3 Розрахунковий прибуток, усього 0,91 0,91 

3.1 Чистий прибуток 0,74 0,74 

3.2 Податок на прибуток 0,17 0,17 

4 Плановані тарифи на послугу 89,70 89,70 

5 Вартість послуги з ПДВ 107,64 107,64 
 
 
 
Керуючий справами              В.А. Магдисюк 
 

 
Начальник відділу економіки                     Р.І. Подлевський 

 
 
 
 
 


	ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  Нововолинської  міської  ради

