
для потреб 
бюджетних 

установ

для потреб 
інших 

споживачів

для потреб 
релігійних 
організацій

грн/куб. м грн/куб. м грн/куб. м

1 2 3 4 5

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

72,91 72,91 32,41

1.1 у тому числі паливна складова 64,61 64,61 24,10

2 Витрати на придбання води для послуги з 
гарячого водопостачання 6,73 6,73 6,73

3 Розрахунковий прибуток, 
усього, у тому числі: 3,37 3,37 0,00

 3.1 чистий прибуток 2,76 2,76 0,00

 3.2 податок на прибуток 0,61 0,61 0,00

4 Тарифи на послугу, усього, у тому числі: 83,02 83,02 39,14

4.1 паливна складова 64,61 64,61 24,10

у тому числі у відсотках від пункту 4 77,83 % 77,83 % 61,58 %

4.2 решта витрат, крім паливної складової 18,41 18,41 15,04

у тому числі у відсотках від пункту 4 22,17 % 22,17 % 38,42 %

Директор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері теплопостачання 

№ 
з/п

Найменування показників

С. Черних

Додаток  17
до постанови Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг 

30.04.2015 № 1543

(у редакції постанови НКРЕКП 
від 07.11.2017 № 1371)

Структура тарифів на послугу з централізованого постачання гарячої води Комунального 
підприємства Броварської міської ради Київської області «Броваритепловодоенергія»

без ПДВ



для потреб 
бюджетних 

установ

для потреб 
інших 

споживачів

для потреб 
релігійних 
організацій

грн/куб. м грн/куб. м грн/куб. м

1 2 3 4 5

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

70,97 71,88 31,02

1.1 у тому числі паливна складова 64,47 65,38 24,52

2 Витрати на придбання води для послуги з 
гарячого водопостачання 5,36 5,41 3,54

3 Розрахунковий прибуток, 
усього, у тому числі: 1,63 1,63 0,00

 3.1 чистий прибуток 1,34 1,34 0,00

 3.2 податок на прибуток 0,29 0,29 0,00

4 Тарифи на послугу, усього, у тому числі: 77,97 78,93 34,56

4.1 паливна складова 64,47 65,38 24,52

у тому числі у відсотках від пункту 4 82,69 % 82,83 % 70,94 %

4.2 решта витрат, крім паливної складової 13,50 13,55 10,04

у тому числі у відсотках від пункту 4 17,31 % 17,17 % 29,06 %

Директор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері теплопостачання 

№ 
з/п

Найменування показників

С. Черних

Додаток  45
до постанови Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг 

30.04.2015 № 1543
(у редакції постанови НКРЕКП 
від 07.11.2017 № 1371)

Структура тарифів на послугу з централізованого постачання гарячої води Міського 
комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго»

без ПДВ



для потреб бюджетних 
установ

для потреб інших 
споживачів

грн/куб. м грн/куб. м

1 2 3 4
1 Собівартість власної теплової енергії, 

врахована у встановлених тарифах на 
теплову енергію

66,81 67,43

1.1 у тому числі паливна складова 61,46 62,07

2 Витрати на придбання води для послуги з 
гарячого водопостачання 5,41 5,41

3 Розрахунковий прибуток, 
усього, у тому числі: 4,85 4,85

 3.1 чистий прибуток 3,98 3,98

 3.2 податок на прибуток 0,87 0,87

4 Тарифи на послугу, усього, у тому числі: 77,08 77,69

4.1 паливна складова 61,46 62,07

у тому числі у відсотках від пункту 4 79,74 % 79,90 %

4.2 решта витрат, крім паливної складової 15,62 15,62

у тому числі у відсотках від пункту 4 20,26 % 20,10 %

Директор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері теплопостачання С. Черних

№ 
з/п

Найменування показників

Структура тарифів на послугу з централізованого постачання гарячої води Комунального 
підприємства «Південно-Західні тепломережі»

Додаток  46
до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг 

30.04.2015 № 1543
(у редакції постанови НКРЕКП 
від 07.11.2017 № 1371)

без ПДВ


