
 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 
від 28.09.2020 № 400/1 «Про встановлення Публічному акціонерному 
товариству «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» тарифу на 
виробництво теплової енергії на установках з використанням альтернативних 
джерел енергії для потреб інших споживачів» 
 

 

 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 ПАТ 

«Запоріжсталь» від 28.04.2021 № 33/2021369, виконавчий  комітет Запорізької 

міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Запорізької міської 

ради від 28.09.2020 № 400/1 «Про встановлення Публічному акціонерному 

товариству «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» тарифу на 

виробництво теплової енергії на установках з використанням альтернативних 

джерел енергії для потреб інших споживачів»: 

1.1. У пункті 1 цифру «203,75» замінити  цифрою «372,81»; 

1.2. Додаток до рішення викласти в новій редакції, що додається. 

2. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації міської ради 

оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на аступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гординського В.Г. 

 
 
Міський голова В.В.Буряк  
 
 



 

 

Пояснювальна записка 
до проєкту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 

«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 
28.09.2020 № 400/1 «Про встановлення Публічному акціонерному товариству 
«Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» тарифу на виробництво 

теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії для 
потреб інших споживачів» 

 
 До  виконавчого  комітету  Запорізької  міської  ради  листом  від  28.04.2021  

№ 33/2021369 звернулось ПАТ «Запоріжсталь» з питання коригування тарифу на 

виробництво теплової енергії на установках з використанням альтернативних 

джерел енергії. 

ПАТ «Запоріжсталь» провадить діяльність з виробництва теплової енергії на 

котлах-утилізаторах мартенівських печей та системі випарного охолодження 

мартенівських печей з використанням скидного енергетичного потенціалу 

технологічних процесів (вторинних енергетичних ресурсів). 

 Котли-утилізатори мартенівських печей і система випарного охолодження 

мартенівської печі № 1 ПАТ «Запоріжсталь», як установки по використанню 

вторинних енергетичних ресурсів, призначені для виробництва теплової енергії, 

зокрема, низькопотенціального пару з метою його подальшого застосування на 

опалення та нагрівання теплоносія для потреб споживачів. 

 На димових газах, що відходять з  мартенівських  печей, працюють 7 котлів-

утилізаторів, крім того, установка випарного охолодження працює на 

технологічному теплі мартенівської печі № 1. 

 Діючий тариф ПАТ «Запоріжсталь» на виробництво теплової енергії 

встановлено рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 

28.09.2020 № 400/1 «Про встановлення Публічному акціонерному товариству 

«Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» тарифу на виробництво 

теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії для 

потреб інших споживачів» на рівні 203,75 грн. за 1 Гкал,  без ПДВ. 

 За період дії тарифу відбулось зростання вартості паливно-енергетичних 

ресурсів: палива (на 120,6 %) та електроенергії (на 2,5 %). 

 Керуючись пунктом 11 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, у зв’язку з підвищенням цін на паливно-енергетичні 

ресурси, підприємством здійснено коригування встановленого тарифу. 

 За результатами коригування проєктний рівень тарифу на виробництво 

теплової енергії становить 372,81 грн. за 1 Гкал, без ПДВ, що перевищує  діючий 

тариф на 83 %.  

 

   
Директор департаменту фінансової  
та бюджетної політики Запорізької  
міської ради        О.А.Вагіс 
 
 
 
 
 
 



 

 

Додаток  
до  рішення виконавчого 

           комітету міської ради 
 
            __________ № _____ 
 

Структура тарифу на виробництво теплової енергії  

для потреб інших споживачів  

Публічного акціонерного товариства 

 «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» 
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: 64651,11 372,81 

1.1 Прямі матеріальні витрати, зокрема: 62091,95 358,05 

1.1.1 паливо 53228,75 306,95 

1.1.2 електроенергія 8863,20 51,10 

1.2 Прямі витрати на оплату праці 0,00 0,00 

1.3 Інші прямі витрати, зокрема: 2559,16 14,76 

1.3.1 відрахування на соціальні заходи 0,00 0,00 

1.3.2 амортизаційні відрахування 2559,16 14,76 

1.3.3 інші прямі витрати 0,00 0,00 

1.4 Загальновиробничі витрати 0,00 0,00 

2 Адміністративні витрати 0,00 0,00 

3 Інші операційні витрати 0,00 0,00 

4 Фінансові витрати 0,00 0,00 

5 Повна собівартість 64651,11 372,81 

6 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00 

7 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00 

8 Вартість виробництва теплової енергії 64651,11 х 

9 Тариф х 372,81 

10 Обсяг відпуску теплової енергії з колекторів 

власних установок, що використовують 

альтернативні джерела енергії, Гкал 

 

173414 

 

 

х 

 

Примітка: Тариф встановлено на підставі розрахункових матеріалів, наданих 

Публічним акціонерним товариством «Запорізький металургійний комбінат 

«Запоріжсталь» 
 
Директор департаменту  
фінансової та бюджетної  
політики міської ради О.А.Вагіс 
 
Керуючий справами  
виконкому ради  Р.А.Омельянович 


