
Інформація 

для бюджетних установ,  які отримують послугу  з централізованого постачання 

гарячої  води від комунального підприємства теплових мереж 

«Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської  ради 

 

 

Комунальне  підприємство теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» 

Тернопільської міської  ради (надалі — Підприємство) інформує про намір здійснити зміну 

тарифу на послугу з централізованого постачання гарячої води для бюджетних установ. 

 
1. Загальний розмір пропонованого тарифу на послугу з централізованого 

постачання гарячої води, яку Підприємство надає для бюджетних установ становить 

81,59 грн. за 1 куб.м без ПДВ/97,91 грн. за 1 куб.м з ПДВ. 

грн./1 куб.м. 

                     

№ 

з/п 

Складові тарифу 

Структура тарифу на 

послугу з 

централізованого 

постачання гарячої води 

для бюджетних установ 

1 
Собівартість власної теплової енергії, яка врахована у 

встановлених тарифах на теплову енергію 77,29 

2 

Витрати на придбання води для послуги з гарячого 

водопостачання 4,30 

3 Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч.: 0,00 

3.1 прибуток у тарифах на теплову енергію 0,00 

3.2 

плановий прибуток на послугу з централізованого 

постачання гарячої води, усього 0,00 

 

Тариф на послугу з централізованого постачання гарячої 

води без ПДВ 81,59 

4 Податок на додану вартість  16,32 

5 

Тариф на послугу з централізованого постачання гарячої 

води з ПДВ 97,91 

 

 
2. Обгрунтування причин зміни тарифів 

 

Рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 10.10.2017 

№ 722 встановлено тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 

постачання для потреб бюджетних установ КПТМ 

«Тернопільміськтеплокомуненерго». Рішення набирає чинності з 12 жовтня 2017 

року. 

 Згідно статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» 

органи місцевого самоврядування встановлюють тарифи на житлово-комунальні 

послуги в розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво 

(надання). 

 Діючий тариф на послугу з централізованого постачання гарячої води для 

бюджетних установ не відшкодовує економічно обґрунтованих витрат на 



виробництво (надання) даної послуги. З 01.04.2017  рівень відшкодування діючим 

тарифом на послугу з централізованого постачання гарячої води для бюджетних 

установ економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) даної 

послуги становить 72,0%. 

 У зв’язку із зміною економічно обґрунтованих витрат виникла 

необхідність перегляду тарифу на послугу з централізованого постачання гарячої 

води для бюджетних установ. 

 В даний час для нарахування плати за послугу з централізованого 

постачання гарячої води споживачам тарифної категорії «бюджетні установи» КП 

«ТМТКЕ» застосовує тариф,  встановлений постановою НКРЕКП від 29.12.2016 № 

2440 та введений у дію з 13.01.2017.  

Внаслідок зміни економічно обґрунтованих витрат розмір тарифу на послугу 

з централізованого постачання гарячої води для споживачів тарифної категорії 

«бюджетні установи»  збільшується з 58,78 грн за 1 куб.м. без ПДВ до 81,59 грн 

за 1 куб.м. без ПДВ, або на 38,8%. 
 

Порівняльна таблиця тарифу на послугу з централізованого 

постачання гарячої води для споживачів тарифної категорії 

«бюджетні установи» 
                                                                             грн за 1 куб.м. з ПДВ 

Тариф на послугу з централізованого постачання гарячої води для 

бюджетних установ визначено за діючими нормами і нормативами економічно 

обґрунтованих значень показників господарської діяльності відповідно до Поряду 

формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 

869. 

Для розрахунку тарифу на послугу з централізованого постачання гарячої 

води для бюджетних установ  застосовано питому норму витрат теплової енергії 

Вид тарифу 

Діючий тариф, 

встановлений 

постановою НКРЕКП від 

29.12.2016 № 2440 

Проект 

тарифу 

Відхилення 

грн за 1 
куб.м. 

% 

Тариф на  послугу з 

централізованого 

постачання гарячої води 70,54 97,91 27,37 138,8 

в тому числі:     
Собівартість власної теплової 

енергії, яка врахована у 

встановлених тарифах на 

теплову енергію 55,08 77,29 22,21 140,3 
Витрати на придбання води 

для послуги з гарячого 

водопостачання 3,70 4,30 0,60 116,2 

Розрахунковий прибуток, 

усього 0,00 0,00 0,00 0,00 

Податок на додану вартість 11,76 16,32 4,56 138,80 



на приготування 1 куб.м. гарячої води у тому ж розмірі, що у діючому тарифі на 

послугу з централізованого постачання гарячої води для бюджетних установ. 

Прибуток у складі тарифу на послугу з централізованого постачання гарячої 

води для бюджетних установ не планується. 

Економічно обґрунтована планова собівартість послуги з 

централізованого постачання гарячої води на 2017 рік для 

споживачів тарифної категорії «бюджетні установи» визначена з 

урахуванням наступних складових: 

 

а) Собівартість власної теплової енергії, яка врахована у встановлених 

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

на теплову енергію визначена шляхом множення обсягу теплової енергії для 

гарячого водопостачання бюджетних установ на розмір тарифу на теплову енергію 

для бюджетних установ, що встановлений рішенням виконавчого комітету 

Тернопільської міської ради від 10.10.2017 № 722. 

Розмір планової собівартості власної теплової енергії у проекті структури 

тарифу на послугу з централізованого постачання гарячої води споживачам 

тарифної категорії «бюджетні установи» становить 1 872,99 тис.грн. без ПДВ, або 

94,7% від повної планової собівартості. 

З врахуванням росту тарифу на теплову енергію та зміни планових обсягів 

теплової енергії для послуги з гарячого водопостачання ріст планової собівартості 

власної теплової енергії склав 562,28 тис.грн.. У структурі діючого тарифу на 

послугу з централізованого постачання гарячої води для бюджетних установ 

врахована планова собівартість власної теплової енергії за тарифом у розмірі 1 

111,54 грн/Гкал без ПДВ. 

б) Витрати на придбання води для послуги з гарячого 

водопостачання 
Планові витрати на придбання води для послуги з гарячого водопостачання 

у проекті структури тарифу на послугу з централізованого постачання гарячої 

води споживачам тарифної категорії «бюджетні установи» визначені з 

врахуванням планових обсягів використання споживачами гарячої води та тарифу 

КП "Тернопільводоканал"  на воду згідно постанови НКРЕКП від 22.03.2017 № 

310 і склали 104,20 тис.грн. (5,3% у структурі повної собівартості).  

З врахуванням росту тарифу на воду та зміни планових обсягів води для 

послуги з гарячого водопостачання ріст планових витрат на придбання води для 

послуги з гарячого водопостачання склав 16,15 тис.грн. У структурі діючого 

тарифу на послугу з централізованого постачання гарячої води для бюджетних 

установ враховані планові витрати на придбання води за тарифом у розмірі 3,70 

грн/куб.м. без ПДВ. 

 

 

 



3. Копія постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг від 29.12.2016 № 2440 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



4. Копія постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 № 310 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



5. Копія рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 10.10.2017 № 

722 

 

 

 



 

 

 

 



6. Зауваження та/або пропозиції від бюджетних установ, які отримують послуги з 

централізованого постачання гарячої води від  Підприємства приймаються протягом 15 

календарних днів  з дня повідомлення про намір здійснити зміну тарифів на послуги з 

централізованого постачання гарячої води за адресами: 

6.1. В письмовому вигляді: 

46001, м. Тернопіль, вул. І.Франка, 16, Комунальне підприємство теплових мереж 

«Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради 

46001, м. Тернопіль, вул. Коперника, 1, Управління житлово-комунального господарства, 

благоустрою та  екології Тернопільської міської ради 

6.2. В електронній  формі (сканована копія зауважень та/або пропозицій в PDF форматі): 

Комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» 

Тернопільської міської ради: pta-teplo@tr.ukrtel.net 

Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та  екології 

Тернопільської міської ради: gkge@ukr.net 
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