
 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Про встановлення товариству з обмеженою відповідальністю «Сіті Град Пром» 
тарифів на теплову енергію, вироблену на установках з використанням 
альтернативних джерел енергії, для потреб населення, бюджетних установ та 
інших споживачів у м. Запоріжжя 
 

 

 Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

«Про теплопостачання», відповідно до Порядку формування тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання 

теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до 

формування тарифів на комунальні послуги», Порядку розгляду органами 

місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на 

комунальні послуги, поданих для їх встановлення, затвердженого наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 12.09.2018 № 239, враховуючи лист ТОВ «Сіті Град 

Пром» від  20.11.2019 №  20/11, виконавчий  комітет Запорізької міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Встановити товариству з обмеженою відповідальністю «Сіті Град 

Пром» (ідентифікаційний код 41229810) тарифи на теплову енергію, вироблену 

на установках з використанням альтернативних джерел енергії, у м. Запоріжжя  

у розмірі: 

1.1. Для потреб населення: 

 тариф на теплову енергію – 1108,15 грн./Гкал (без ПДВ) за такими 

складовими: 

 тариф на виробництво теплової енергії – 1046,97 грн./Гкал (без ПДВ); 

 тариф на транспортування теплової енергії без урахування витрат на 

утримання центральних теплових пунктів –  43,32 грн./Гкал (без ПДВ); 

 тариф на постачання теплової енергії без урахування витрат на 

утримання індивідуальних теплових пунктів –  17,86 грн./Гкал (без ПДВ). 

1.2. Для потреб бюджетних установ: 

 тариф на теплову енергію – 1404,89 грн./Гкал (без ПДВ) за такими 

складовими: 

 тариф на виробництво теплової енергії – 1343,71 грн./Гкал (без ПДВ); 



 

 

 тариф на транспортування теплової енергії без урахування витрат на 

утримання центральних теплових пунктів –  43,32 грн./Гкал (без ПДВ); 

 тариф на постачання теплової енергії без урахування витрат на 

утримання індивідуальних теплових пунктів –  17,86 грн./Гкал (без ПДВ). 

1.3. Для потреб інших споживачів: 

 тариф на теплову енергію – 929,32 грн./Гкал (без ПДВ) за такими 

складовими: 

 тариф на виробництво теплової енергії – 868,14 грн./Гкал (без ПДВ); 

 тариф на транспортування теплової енергії без урахування витрат на 

утримання центральних теплових пунктів –  43,32 грн./Гкал (без ПДВ); 

 тариф на постачання теплової енергії без урахування витрат на 

утримання індивідуальних теплових пунктів –  17,86 грн./Гкал (без ПДВ). 

2. Встановити товариству з обмеженою відповідальністю «Сіті Град 

Пром» структуру тарифів на виробництво теплової енергії для потреб інших 

споживачів, транспортування теплової енергії без урахування витрат на 

утримання центральних теплових пунктів та постачання теплової енергії без 

урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів згідно з 

додатками 1-3 до даного рішення. 

3. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації міської ради 

оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації. 

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бородая О.М. 

 
 
Міський голова В.В.Буряк  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Додаток 1 
до  рішення виконавчого 

           комітету міської ради 
 
            __________ № _____ 
 
 

Структура тарифу на теплову енергію  

для потреб інших споживачів  

ТОВ «Сіті Град Пром» 
без ПДВ 

 

 

№ 

з/п 

 

 

Найменування показників 

Тарифні витрати на 

теплову енергію 

тис. грн. на 

рік 

грн./Гкал 

1 2 3 4 

1 Виробнича собівартість, зокрема: 14010,94 898,80 

1.1 Прямі матеріальні витрати, зокрема: 8584,70 550,00 

1.1.1 паливо 7748,45 496,02 

1.1.2 електроенергія 836,25 53,98 

1.2 Прямі витрати на оплату праці 1123,85 72,57 

1.3 Інші прямі витрати, зокрема: 3775,58 242,43 

1.3.1 відрахування на соціальні заходи 247,25 15,96 

1.3.2 амортизаційні відрахування 2983,55 191,25 

1.3.3 інші прямі витрати 544,78 35,22 

1.4 Загальновиробничі витрати 526,81 33,80 

2 Адміністративні витрати 475,68 30,52 

3 Інші операційні витрати 0 0 

4 Фінансові витрати 0 0 

5 Повна собівартість 14486,62 929,32 

6 Витрати на відшкодування втрат 0 0 

7 Розрахунковий прибуток 0 0 

8 Вартість теплової енергії 14486,62 х 

9 Тариф на теплову енергію, у тому числі: х 929,32 

9.1 тариф на виробництво теплової енергії х 868,14 

 

9.2 

тариф на транспортування теплової енергії 

власним споживачам 

 

х 

 

43,32 

9.3 тариф на постачання теплової енергії х 17,86 

 

Примітка: Тариф  встановлено на підставі розрахункових матеріалів, наданих 

товариством з обмеженою відповідальністю «Сіті Град Пром» 
 

Директор департаменту економічного  
розвитку міської ради Н.В.Новак 
 
Заступник керуючого справами  
виконкому ради – начальник відділу 
організаційної та кадрової роботи 
виконкому ради О.В.Савенко 



 

 

Додаток 2 
до  рішення виконавчого 

           комітету міської ради 
 
            __________ № _____ 

 

 

Структура тарифу на виробництво теплової енергії  

для потреб інших споживачів  

ТОВ «Сіті Град Пром» 
без ПДВ 

 

 

№ 

з/п 

 

 

Найменування показників 

Тарифні витрати  на 

виробництво теплової 

енергії 

тис. грн. на 

рік 

грн./Гкал 

1 2 3 4 

1 Виробнича собівартість, зокрема: 13116,20 839,63 

1.1 Прямі матеріальні витрати, зокрема: 8375,64 536,17 

1.1.1 паливо 7748,45 496,02 

1.1.2 електроенергія 627,19 40,15 

1.2 Прямі витрати на оплату праці 826,03 52,88 

1.3 Інші прямі витрати, зокрема: 3421,36 219,02 

1.3.1 відрахування на соціальні заходи 181,73 11,63 

1.3.2 амортизаційні відрахування 2862,75 183,26 

1.3.3 інші прямі витрати 376,88 24,13 

1.4 Загальновиробничі витрати 493,17 31,57 

2 Адміністративні витрати 445,30 28,51 

3 Інші операційні витрати 0 0 

4 Фінансові витрати 0 0 

5 Повна собівартість 13561,50 868,14 

6 Витрати на відшкодування втрат 0 0 

7 Розрахунковий прибуток 0 0 

8 Вартість виробництва теплової енергії 13561,50 х 

9 Тариф х 868,14 

10 Обсяг відпуску теплової енергії з колекторів 

власних котелень, Гкал 

 

15621,33 

 

х 
 

Примітка: Тариф встановлено на підставі розрахункових матеріалів, наданих 

товариством з обмеженою відповідальністю «Сіті Град Пром» 
 
 
Директор департаменту економічного  
розвитку міської ради Н.В.Новак 
 
Заступник керуючого справами  
виконкому ради – начальник відділу 
організаційної та кадрової роботи 
виконкому ради О.В.Савенко 



 

 

Додаток 3 
до  рішення виконавчого 

           комітету міської ради 
            __________ № _____ 
 

Структура тарифів на транспортування теплової енергії без урахування витрат 

на утримання центральних теплових пунктів та постачання теплової енергії без 

урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів  

ТОВ «Сіті Град Пром» 
без ПДВ 

 

 

 

 

 

Найменування показників 

Тариф на 

транспортування 

теплової енергії 

Тариф на 

постачання 

 теплової енергії 

тис. грн. 

на рік 

грн./Гкал тис. грн. 

на рік 

грн./Гкал 

1 2 3 4 5 6 

1 Виробнича собівартість, зокрема: 923,91 41,90 380,88 17,27 

1.1 Прямі матеріальні витрати, 

зокрема: 

304,87 13,83 0 0 

1.1.1 паливо 0 0 0 0 

1.1.2 електроенергія 304,87 13,83 0 0 

1.2 Прямі витрати на оплату праці 133,84 6,07 300,46 13,63 

1.3 Інші прямі витрати, зокрема: 450,45 20,43 66,10 3,00 

1.3.1 відрахування на соціальні заходи 29,45 1,34 66,10 3,00 

1.3.2 амортизаційні відрахування 176,17 7,99 0 0 

1.3.3 інші прямі витрати 244,84 11,10 0 0 

1.4 Загальновиробничі витрати 34,74 1,58 14,32 0,65 

2 Адміністративні витрати 31,37 1,42 12,93 0,59 

3 Інші операційні витрати 0 0 0 0 

4 Фінансові витрати 0 0 0 0 

5 Повна собівартість 955,27 43,32 393,81 17,86 

6 Витрати на відшкодування втрат 0 0 0 0 

7 Розрахунковий прибуток 0 0 0 0 

8 Вартість транспортування та 

постачання теплової енергії  

 

955,27 

 

х 

 

393,81 

 

х 

9 Тарифи х 43,32 х 17,86 

10 Реалізація теплової енергії 

власним споживачам, Гкал 

 

22051,70 

 

х 

 

22051,70 

 

х 
 

Примітка: Тарифи  встановлено на підставі розрахункових матеріалів, наданих 

товариством з обмеженою відповідальністю «Сіті Град Пром» 
 

Директор департаменту економічного 
розвитку міської ради Н.В.Новак 
 

Заступник керуючого справами  
виконкому ради – начальник відділу 
організаційної та кадрової роботи 
виконкому ради О.В.Савенко 


