
                                            ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ
                     теплової енергії   КП «Стрийтеплоенерго» - населення,
                бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів.

    Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року №869 
«Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 
послуги» зі змінами і доповненнями  КП «Стрийтеплоенерго» розробило тарифи на 
теплову енергію її виробництво, транспортування і постачання для всіх категорій 
споживачів, а також тарифи на комунальні послуги, а саме: на послуги з постачання 
теплової енергії для населення та послуги з постачання гарячої води для бюджетних 
установ з використанням палива газ та на установках з використанням альтернативних 
джерел енергії. При цьому з огляду на вимоги законодавства, зокрема статті 9 Закону 
України  «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», слід зазначити, 
що нами не розраховувався тариф на послугу з постачання теплової енергії на 1 кв. 
метр опалюваної площі для будинків, у яких відсутні засоби обліку теплової енергії. 
Для таких споживачів обсяг споживання теплової енергії буде визначатися за 
затвердженим розрахунковим питомим споживанням  теплової енергії на послугу з 
постачання теплової енергії.
      Останні тарифи на послугу з постачання теплової енергії для населення та тарифи 
на постачання теплової енергії для бюджетних установ, релігійних організацій та 
інших споживачів  були затверджені рішенням виконавчого комітету Стрийської 
міської ради № 63 від 4 березня 2021 року.
            
  

Ціни, які застосовувалися
для розрахунку окремих статей витрат

в проектованих тарифах такі:
                                                                                                             таблиця 1

       В діючих  тарифах            В 
проектованих         
тарифах

№ 
з/п

Статті  витрат

одиниця 
вимірюв.

 ціна  в грн., 
     без пдв

     ціна в грн., 
     без пдв

Збільшення(+), 
зменшення(-)
       %

1. природний газ для 
населення – всього, 
у т.ч.

1000 куб.м 6968,21 7999,91 +14,8

1.1 вартість газу 1000 куб.м 6235,51 6183,33 -0,8

1.2 послуги з   
транспортування газу

1000 куб.м 24,60 136,58 +555,2

1.3 розподіл газу 1000 куб.м       708,10 1680,0 +237,3
2. природний газ для 

бюджетних установ, 
релігійних організацій 
та інших споживачів – 
всього, у т.ч.

1000 куб.м 9135,61 16066,77 +75,9

2.1 вартість газу 1000 куб.м 7331,45 14250,19 +94,4
2.2 послуги з   

транспортування газу
1000 куб.м 124,16 136,58 +10,0

2.3 розподіл газу 1000 куб.м 1680,0 1680,0 0

3. електроенергія 1 кВт.год 2,43 2,9728 +22,3



4. вода і водовідведення 1 куб м 26,07 27,18 +4,3

5. прожитковий мінімум грн 2197,0 2379,0 8,3

6. мінімальна заробітна 
плата

грн 4723,0 6000,0 +27,0

7. Обігові кошти за 
рахунок планового 
прибутку

% 2,0 4,0 +200,0

Слід  відзначити, що згідно постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 
2021 року № 613 «Зміни, що вносяться до Порядку формування тарифів на теплову 
енергію її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання 
теплової енергії і постачання гарячої води та Порядку формування тарифів на 
централізоване водопостачання та централізоване водовідведення»  у проектованих 
тарифах на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання враховано  
обігові кошти за рахунок планового прибутку в обсязі 4% від повної планованої 
собівартості теплової енергії в сумі 4013,45 тис.грн, в попередніх тарифах 
враховувалися обігові кошти за рахунок планового прибутку в обсязі 2% від планової 
собівартості теплової енергії. Ці  кошти будуть спрямовуватись підприємством  на 
фінансування витрат, пов’язаних  з придбанням природного газу, електричної енергії 
та інших витрат, пов’язаних з виробництвом, транспортуванням та постачанням 
теплової енергії .
         Згідно проведених розрахунків структура тарифу на теплову енергію для 
населення, бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів є такою:

Структура  тарифів на теплову енергію комунального  підприємства  "Стрийтеплоенерго"

Таблиця 2
без ПДВ

№    
з/п Назва  показника Усього

Для  
потреб  

населення 

Для  потреб  
бюджетних  

установ

Для  потреб  
релігійних  
організацій

Для  потреб  
інших  

споживачів 

І Структура тарифів на теплову енергію, грн/Гкал

1 Тарифи  на теплову енергію, 
у тому числі Х

2024,46 3506,49 3506,49 3506,49

1.1 тарифи на виробництво 
теплової енергії Х 1602,98 2915,09 2915,09 2915,09

1.2 тарифи на транспортування 
теплової енергії Х 386,10 556,02 556,02 556,02

1.3 тарифи на постачання 
теплової енергії Х 35,38 35,38 35,38 35,38

ІІ Структура  витрат на   теплову  енергію, тис. грн на рік

1
Виробнича собівартість, у  
т.ч.: 122361,34 78907,18 40337,31 114,14 3002,71

1.1. витрати  на газ 85519,83 51263,49 31799,22 89,98 2367,14

1. 2. матеріали, запчастини  та інші 
матер. ресурси 4804,95

3605,34 1113,56 3,1487 82,9
1. 3. вода 523,62 392,9 121,35 0,34 9,03
1. 4. витрати  на електроенергію 4548,88 3413,21 1054,21 2,9806 78,48



1. 5. витрати  на оплату  праці 18232,82 13680,824 4225,49 11,961 314,545

1. 6. відрахування  на соціальні  
заходи

4011,20
3009,78 929,60 2,63 69,198

1. 7. амортизаційні  відрахування 1863,46 1398,22 431,87 1,21 32,16
2. інші  витрати  собівартості 2856,57 2143,414 662,014 1,8869 49,26

2. 1.
Витрати  для компенсації  
втрат ТЕ в теплових  
мережах

11588,368 7219,8 4055,22 11,478 301,87

2. 2. Повна  собівартість 133949,70 86126,98 44392,53 125,62 3304,58

2. 3. Розрахунковий  прибуток, у 
т.ч. : 6995,69 3156,29 3564,01 10,09 265,31

3. податок  на прибуток 1259,24 568,14 641,53 1,8153 47,76

4.
на  розвиток  виробництва
(інвестиційна складова) 1723,00 0,00 1599,417 4,526 119,061

5. інше  використання прибутку
(поповнення обігових коштів) 4013,45 2588,15 1323,06 3,744 98,488

6.
Вартість  теплової  енергії  за 
відповідними  тарифами 140945,40 89283,27 47956,54 135,70309 3569,89

7.

Обсяг  реалізації  теплової  
енергії власним  споживачам, 
Гкал 54023,25 40535,84 12519,99 35,43 931,99

8.
Обсяг  відпуску  ТЕ власним  
споживачам, Гкал 60025,83 45039,82 13911,10 39,364 1035,544

В даний час послуги з постачання теплової енергії надаються мешканцям, в будинках 
яких відсутні прилади обліку теплової енергії. Так як згідно чинного законодавства 
для таких споживачів тариф за 1 кв.м  не розраховується, нами розраховане і підлягає 
затвердженню  питоме споживання теплової енергії на послугу з постачання теплової 
енергії. На сьогоднішній день в 27 житлових будинках м.Стрия, опалювана площа 
яких складає  49931,2 м2  відсутні прилади обліку теплової енергії.  Розрахунковий 
обсяг теплової енергії  на послугу з постачання теплової енергії  складає 7090 Гкал на 
опалювальний сезон.
 Отже, плановане питоме споживання теплової енергії на послугу з постачання  
теплової енергії для житлових будинків, в яких відсутні прилади обліку теплової 
енергії складає:
     7090 Гкал: 49931,2 м2 = 0,142 Гкал/м2 на опалювальний сезон (179 діб).

   КП «Стрийтеплоенерго» надає послуги з постачання гарячої води бюджетним 
установам.

Структура  тарифу на послугу з постачання гарячої води для бюджетних установ :
                                                                                                                   Таблиця 3

Усього на  послугу з 
постачання гарячої води№ з/п

Назва показника
    тис.грн          грн/м3

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

1788,26 175,34

2 Витрати на придбання води для послуги з постачання гарячої 
води

166,14 16,29



3 Усього витрат на послуги 1954,40 191,63

4 Розрахунковий прибуток  усього, зокрема: 141,10           13,83

4.1 Прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб відповідної 
категорії споживачів

115,70 11,34

4.2 Податок на прибуток 25,40 2,49

5 Повна планована собівартість послуг 2095,50

6 Планований  тариф на послугу-всього  ( без  ПДВ) 205,46

7 Планований тариф на послугу-всього  ( з ПДВ) 246,55

8 Обсяг теплової енергії, врахований у розрахунку, Гкал 551

9 Обсяг холодної води для підігріву, тис.куб м 10,199

   
       КП «Стрийтеплоенерго» виробляє також теплову енергію для потреб бюджетних 
установ на установках з використанням  альтернативних джерел енергії . Згідно 
внесених змін до Закону України «Про теплопостачання» №1959-VIII від 21.03.2017 
року  в статті 20 зазначено, що тарифи на теплову енергію для суб’єктів 
господарювання, що здійснюють її виробництво на установках з використанням 
альтернативних джерел енергії для потреб установ та організацій, що фінансуються з 
державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення встановлюються на 
рівні 90 відсотків діючого для суб’єкта господарювання тарифу, вироблену з 
використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів.

           Зокрема, тариф на теплову енергію, яка вироблена на установках з 
використанням альтернативних джерел енергії для потреб населення  за  1 Гкал буде 
складати  –  1864,16 грн, (без пдв)
       в т.ч.
    на виробництво   –   1442,68 грн (без пдв)
  
  Тариф на теплову енергію, яка вироблена на установках з використанням 
альтернативних джерел енергії для  потреб бюджетних установ за 1 Гкал буде 
складати  –  3214,98 грн, (без пдв)
       в т.ч.
    на виробництво   –  2623,58 грн (без пдв).
 
Тариф  на послугу з  постачання гарячої води на установках з використанням                     
альтернативних джерел енергії для потреб бюджетних установ 
                              за 1 куб м  –  227,16 грн  (з пдв).

            Рівень зростання  проектованих тарифів  до діючих (з пдв)
                                                                                                                                  Таблиця 4

   Діючий  тариф
          (в грн)

 Проект тарифу
           (в грн)

         % росту№ 
з/п Категорія  споживачів

за 1 Гкал 
теплової 
енергії

за 1м3 
гарячої 

води

за 1 Гкал 
теплової 
енергії

за 1 м3 

гарячої 
води

за 1 Гкал 
теплової 
енергії

за 1 м3 

гарячої 
води

1 Населення (на теплову 
енергію та послугу з 
постачання теплової енергії)

1861,72 - 2429,36  - 30,5 -



1 Бюджетні  установи  з  
використанням палива газ

2708,66 164,90 4207,79 246,55 55,3 49,5

2 Релігійні організації з  
використанням палива газ

2708,66 - 4207,79 - 55,3 -

3 Інші споживачі з  
використанням палива газ

2708,66 - 4207,79 - 55,3 -

4 Бюджетні  установи  з 
використанням  теплової 
енергії виробленої на 
установках з використанням  
альтернативних джерел енергії

2492,11 153,46 3857,98 227,16      54,8     48,0

 
     Пропозиції та зауваження щодо проектованих тарифів просимо надавати протягом 
10 днів з дня повідомлення споживачів у часописі «Гомін волі»  у відділ житлово-
комунального господарства Стрийської міської ради, тел. 7-13-89 та в КП 
«Стрийтеплоенерго», тел. 7-04-24, електронна адреса  str_tep@ukr.net

                                                          Адміністрація КП «Стрийтеплоенерго»


