
№ з/п Найменування показників без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

грн/м3 грн/м3 грн/м3 грн/м3

1 Виробнича собівартість, усього, у тому числі: 95.11 114.14 154.74 185.69

1.1
Вартість власної теплової енергії, урахована у 

встановлених тарифах на теплову енергію 
82.35 98.82 141.98 170.38

1.2
Витрати на придбання холодної води на послугу з  

постачання гарячої води
12.76 15.31 12.76 15.31

2 Повна планована собівартість послуг 95.11 114.14 154.74 185.69

3 Коригування витрат — — — —

4 Плановані тарифні витрати на послугу, у тому числі: 95.11 114.14 154.74 185.69

4.1 вартість теплової енергії 82.35 98.82 141.98 170.38

4.2 решта складових тарифу 12.76 15.31 12.76 15.31

населення
інші споживачі / 

бюджетні установи

Структура одноставкових тарифів на послугу з постачання гарячої води споживачам 

без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, 

без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів

КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"



№ з/п Найменування показників без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

грн/м3 грн/м3 грн/м3 грн/м3

1 Виробнича собівартість, усього, у тому числі: 97.67 117.21 — —

1.1
Вартість власної теплової енергії, урахована у 

встановлених тарифах на теплову енергію 
84.91 101.89 — —

1.2
Витрати на придбання холодної води на послугу з  

постачання гарячої води
12.76 15.31 — —

2 Повна планована собівартість послуг 97.67 117.21 — —

3 Коригування витрат — — — —

4 Плановані тарифні витрати на послугу, у тому числі: 97.67 117.21 — —

4.1 вартість теплової енергії 84.91 101.89 — —

4.2 решта складових тарифу 12.76 15.31 — —

Структура одноставкових тарифів на послугу з постачання гарячої води споживачам 

без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, 

з урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів

КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"

населення
інші споживачі / 

бюджетні установи



№ з/п Найменування показників без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

грн/м3 грн/м3 грн/м3 грн/м3

1 Виробнича собівартість, усього, у тому числі: 95.50 114.60 164.87 197.85

1.1
Вартість власної теплової енергії, урахована у 

встановлених тарифах на теплову енергію 
82.74 99.29 152.11 182.54

1.2
Витрати на придбання холодної води на послугу з  

постачання гарячої води
12.76 15.31 12.76 15.31

2 Повна планована собівартість послуг 95.50 114.60 164.87 197.85

3 Коригування витрат — — — —

4 Плановані тарифні витрати на послугу, у тому числі: 95.50 114.60 164.87 197.85

4.1 вартість теплової енергії 82.74 99.29 152.11 182.54

4.2 решта складових тарифу 12.76 15.31 12.76 15.31

Структура одноставкових тарифів на послугу з постачання гарячої води споживачам 

з урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, 

без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів

КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"

населення
інші споживачі / 

бюджетні установи


