
№ з/п Найменування показників без ПДВ з ПДВ

грн/м3 грн/м3

1 Виробнича собівартість, усього, у тому числі: 95.81 114.98

1.1
Вартість власної теплової енергії, урахована у 

встановлених тарифах на теплову енергію 
83.05 99.66

1.2
Витрати на придбання холодної води на послугу з  

постачання гарячої води
12.76 15.31

2 Повна планована собівартість послуг 95.81 114.98

3 Коригування витрат — —

4 Плановані тарифні витрати на послугу, у тому числі: 95.81 114.98

4.1 вартість теплової енергії 83.05 99.66

4.2 решта складових тарифу 12.76 15.31

Структура тарифу на постачання гарячої води

населення

Концерну "Міські теплові мережі" по вул.Складська, 2

обладнаного системою автономного теплопостачання

окремо для кожного багатоквартирного будинку,



№ з/п Найменування показників без ПДВ з ПДВ

грн/м3 грн/м3

1 Виробнича собівартість, усього, у тому числі: 94.17 113.00

1.1
Вартість власної теплової енергії, урахована у 

встановлених тарифах на теплову енергію 
81.42 97.70

1.2
Витрати на придбання холодної води на послугу з  

постачання гарячої води
12.75 15.30

2 Повна планована собівартість послуг 94.17 113.00

3 Коригування витрат — —

4 Плановані тарифні витрати на послугу, у тому числі: 94.17 113.00

4.1 вартість теплової енергії 81.42 97.70

4.2 решта складових тарифу 12.75 15.30

Структура тарифу на постачання гарячої води

окремо для кожного багатоквартирного будинку,

обладнаного системою автономного теплопостачання

Концерну "Міські теплові мережі" по вул.Космічна, 78а

населення



№ з/п Найменування показників без ПДВ з ПДВ

грн/м3 грн/м3

1 Виробнича собівартість, усього, у тому числі: 90.49 108.59

1.1
Вартість власної теплової енергії, урахована у 

встановлених тарифах на теплову енергію 
77.73 93.28

1.2
Витрати на придбання холодної води на послугу з  

постачання гарячої води
12.76 15.31

2 Повна планована собівартість послуг 90.49 108.59

3 Коригування витрат — —

4 Плановані тарифні витрати на послугу, у тому числі: 90.49 108.59

4.1 вартість теплової енергії 77.73 93.28

4.2 решта складових тарифу 12.76 15.31

Структура тарифу на постачання гарячої води

окремо для кожного багатоквартирного будинку,

обладнаного системою автономного теплопостачання

Концерну "Міські теплові мережі" по вул.Новокузнецька, 45

населення



№ з/п Найменування показників без ПДВ з ПДВ

грн/м3 грн/м3

1 Виробнича собівартість, усього, у тому числі: 100.95 121.14

1.1
Вартість власної теплової енергії, урахована у 

встановлених тарифах на теплову енергію 
88.19 105.83

1.2
Витрати на придбання холодної води на послугу з  

постачання гарячої води
12.76 15.31

2 Повна планована собівартість послуг 100.95 121.14

3 Коригування витрат — —

4 Плановані тарифні витрати на послугу, у тому числі: 100.95 121.14

4.1 вартість теплової енергії 88.19 105.83

4.2 решта складових тарифу 12.76 15.31

Структура тарифу на постачання гарячої води

окремо для кожного багатоквартирного будинку,

обладнаного системою автономного теплопостачання

Концерну "Міські теплові мережі" по вул.Хортицьке Шоссе, 4

населення


