
 

Інформація  

про намір здійснити встановлення тарифів (шляхом перегляду) 

 на   теплову енергію/ послугу  з    постачання теплової енергії для потреб  

централізованого опалення для населення, бюджетних 

 установ та інших споживачів 

 в 2021-2022 році 

 
КП «Лисичанськтепломережа»  інформує про намір здійснити встановлення (шляхом перегляду) 

тарифів на теплову енергію/ послугу з постачання теплової енергії в 2021-2 році, згідно вимог Порядку 

інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги (наказ Мінрегіонрозвитку 

від 05.06.2018р. № 130). 

 Тариф на теплову енергію, що дорівнює тарифу на послугу з постачання теплової енергії (для 

потреб централізованого опалення), розрахований згідно з вимогами Закону України «Про житлово-

комунальні послуги», який набрав чинності 01.05.2019 року, структура витрат відповідає вимогам 

постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. №869 (із змінами). 

 Нижче наведені діючі тарифи на теплову енергію для всіх груп споживачів, та тарифи  на теплову 

енергію/послугу з постачання теплової енергії  які планується ввести в дію (з урахуванням ПДВ): 

Для населення тариф на послугу з постачання теплової енергії:  

одноставковий 

  діючий    -  1898,82 грн./Гкал 

  запланований   -  2476.53 грн./Гкал 

  відхилення  +577.71 грн./Гкал, або 30 %  

двоставковий 

  запланований  -   плата за спожиту теплову енергію 1265,27 грн/Гкал (умовно-змінна) 

протягом опалювального сезону та абонентська плата за теплове навантаження 178,16 тис.грн./Гкал-

годину щомісячно протягом року (умовно-постійна). 

Довідково: оплата взимку для будинків без встановленого будинкового приладу обліку за 

спожиту теплову енергію становить 30,16 грн. за 1 кв. метр опалюваної площі, щомісячна 

абонентська плата за теплове навантаження становить 14,41 грн.за 1 кв. метр опалюваної площі, 

тобто в опалювальний сезон 44,57 грн. та в міжопалювальний сезон 14,41 грн. за 1 кв. метр. 

 

Для бюджетних організацій тариф на послугу з постачання теплової енергії  :  

одноставковий 

діючий    -  1898,82 грн./Гкал 

  запланований   -  2955.96грн./Гкал 

  відхилення  +1057.15грн./Гкал , або 56% 

двоставковий 

  запланований  -   плата за спожиту теплову енергію 1718,57 грн/Гкал (умовно-змінна) 

протягом опалювального сезону та абонентська плата за теплове навантаження 180.18 тис.грн./Гкал-

годину щомісячно протягом року (умовно-постійна). 

 

Для бюджетних організацій тариф на послугу з постачання теплової енергії, що виробляється на 

установках  з використанням альтернативних джерел енергії:  

одноставковий 

діючий    -  1708,94 грн./Гкал 

  запланований   -  2660.37грн./Гкал 

  відхилення  +951.43грн./Гкал , або 56% 

 

 

Для релігійних організацій тариф на послугу з постачання теплової енергії  :  

одноставковий 

діючий    -  1898,98 грн./Гкал 

  запланований   -  2956.08грн./Гкал 

  відхилення  +1057.10грн./Гкал , або 56% 

 

 



двоставковий 

  запланований  -   плата за спожиту теплову енергію 1718,08 грн/Гкал (умовно-змінна) 

протягом опалювального сезону та абонентська плата за теплове навантаження 181,01 тис.грн./Гкал-

годину щомісячно протягом року (умовно-постійна). 

 

Для інших споживачів тариф на послугу з постачання теплової енергії  :  

діючий    -  1899,11 грн./Гкал 

  запланований   -  2948,21грн./Гкал 

  відхилення  +1049,10 грн./Гкал , або 55,2% 

 

Структури нових тарифів наведені нижче у Додатку №1. 

Встановлення (шляхом перегляду) тарифів обумовлено наступними факторами: - закінченням терміну дії 

тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової 

енергії, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води для КП «Лисичанськтепломережа», які 

встановлені розпорядженнями керівника ВЦА м.Лисичанська від 11.09.2020р. №330,331,332 

 - набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання 

окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг» від 03.12.2020 № 1060-IX;  

- підвищенням ціни природного газу на 46% – для категорії споживачів «населення», та на 116% для 

категорій «бюджетні установи», «релігійні організації» та «інші споживачі», що обумовлено припиненням дії 

постанови Уряду про покладання спеціальних обов'язків (ПСО);  

- зростання тарифів на електроенергію через дію ринкових умов її постачання; 

- зростання інших матеріальних витрат та витрат на послуги сторонніх підприємств, 

-зміни в оплаті праці через зростання соціальних стандартів та умов Галузевої угоди; 

-зростання розміру екологічного податку та ін. 

За 2020 рік фактичне відшкодування вартості послуг з постачання теплової енергії, послуг з постачання 

гарячої води, послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води для споживачів КП 

«Лисичанськтепломережа» складає 84,4%. 

 В новому тарифі закладено прибуток в розмірі 4%, який буде спрямовано на відшкодування 

ринкових коливань ціни на ці енергоресурси взимку, що передбачено постановою КМУ від 10.06.2020р. 

№467. Ці кошти є цільовими та витрачаються лише на поповнення обігових коштів., що дозволить 

частково погашати тарифні різниці, що виникли через зростання цін протягом дії тарифу. 

Для відшкодування витрат підприємства, для сталого проходження опалювального сезону, 

пропонується встановлення тарифу на послугу постачання теплової енергії (для потреб централізованого 

опалення) для населення: 

Тариф Од. вим Плановий 

тариф з 

ПДВ 

1.Одноставковий тариф на комунальну послугу для 

населення з постачання теплової енергії  

2.Двоставковий тариф на комунальну послугу для 

населення з постачання теплової енергії  для будинків, в 

яких встановлені прилади комерційного обліку теплової 

енергії: 
- плата за теплову енергію (умовно – змінна частина); 

 - місячна абонентська плата за теплове навантаження протягом 

року (умовно – постійна частина) для опалюваних приміщень  

грн/Гкал 

 

 

 

 

 

 

грн/Гкал 

 

 

грн/Гкал/ 

год  

2476.53 

 

 

 

 

 

1265.27 

 

178163.10 

Інформаційні матеріали про плановані тарифи розміщені на офіційному сайті комунального 

підприємства «Лисичанськтепломережа» за адресою http://www.lts.lg.ua, на інформаційному стенді в 

абонентському відділі комунального підприємства «Лисичанськтепломережа». 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб та їх об’єднань з питання наміру КП 

«Лисичанськтепломережа» здійснити встановлення шляхом перегляду тарифів на  теплову 

енергію/послуги з постачання теплової енергії (для потреб централізованого опалення)  приймаються 



підприємством протягом 7-ми календарних днів з дати розміщення цієї Інформації до   16.09.2021р. 

включно за адресою: 93113, м.Лисичанськ, Луганської обл., вул.Тепла, буд 17, приймальня КП 

«Лисичанськтепломережа».  Орган, уповноважений встановлювати тарифи на постачання теплової 

енергії/ послуги з постачання теплової енергії (для потреб централізованого опалення) –  Лисичанська 

міська ВЦА, розташована за адресою: 93100, вул.. ім.. Грушевського, буд. 7 м. Лисичанськ. 

 

 

Адміністрація КП «Лисичанськтепломережа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

умовно-змінна 

частина

умовно- постійна 

частина 

1 2 3 4 5 6

1. Обсяг реалізації теплової енергії споживачам тис. Гкал 88,41 88,41 х

2.  Теплове навантаження  Гкал/г 50,0880 х 50,0880

3.

Обсяг теплової енергії для надання послуги з 

постачання теплової енергії, усього
тис. Гкал 

88,41 88,41 х

6. Планована виробнича собівартість теплової енергії 
тис. грн на рік 169087,40 93217,36 75870,04

6.1 Прямі матеріальні витрати, усього - " - 95155,40 93217,36 1938,04

6.1.1 у тому числі  паливо з транспортуванням - " - 77065,11 77065,11 0,00

6.1.2 електроенергія - " - 16152,26 16152,26 0,00

6.1.3 покупна теплова енергія - " - 0,00 0,00 0,00

6.1.4 вода на технологічні потреби - " - 1357,01 х 1357,01

6.1.5

матеріали, запасні частини, комплектувальні вироби, 

напівфабрикати 
- " - 

581,02 х 
581,02

6.2 Прямі витрати на оплату праці - " - 23142,49 х 23142,49

6.3 Інші прямі витрати, усього - " - 48225,96 х 48225,96

6.3.1

у тому числі:                       єдиний внесок на 

загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування 

- " - 

4978,06 х

4978,06

6.3.2

амортизація основних засобів та інших необоротних 

матеріальних і нематеріальних активів виробничого 

призначення 

- " - 

3922,09 х

3922,09

6.4 Загальновиробничі витрати - " - 2563,54 х 2563,54

7. Адміністративні витрати тис. гривень 5800,88 х 5800,88

8. Витрати на збут тис. гривень 0,00 х 0,00

9. Інші операційні витрати * тис. гривень 0,00 х 0,00

10.  Фінансові витрати тис. гривень 0,00 0,00 0,00

11. Плановані витрати з операційної діяльності тис. гривень 174888,26 93217,36 81670,90

12. Повна планована собівартість теплової енергії тис. гривень 174888,26 93217,36 81670,90

13. Витрати на відшкодування втрат тис. гривень 0,00 х х

14. Собівартість одиниці теплової енергії гривень/Гкал 1978,17 х х

15. Планований прибуток тис. гривень 7567,43 х 7567,43

16. Вартість теплової енергії тис. гривень 182455,69 93217,36 89238,33

17.

Одноставковий тариф за 1 Гкал теплової енергії без 

податку на додану вартість
гривень/Гкал 

2063,78 х х 

18.

Одноставковий тариф за 1 Гкал теплової енергії з 

податком на додану вартість 
гривень/Гкал 

2476,53 х х 

19.

Двоставковий тариф на теплову енергію без 

податку на додану вартість: 
  

      

19.1 умовно-змінна частина  гривень/Гкал х 1054,39 х 

19.2 умовно-постійна частина 
гривень/ 

(Гкал/г) на рік х х 1781630,95

20.

Двоставковий тариф на теплову енергію з податком 

на додану вартість: 
  

20.1 умовно-змінна частина  гривень/Гкал х 1265,27 х 

20.2 умовно-постійна частина
  гривень/ 

(Гкал/г) на рік х х 2137957,14

21.

Двоставковий тариф на послугу з постачання 

теплової енергії без податку на додану вартість:  
  

      

21.2.1 умовно-змінна частина гривень/Гкал х 1054,39 х

21.2.2 умовно-постійна частина
  гривень/ 

(Гкал/г) на рік х х 1781630,95

22.

Двоставковий тариф на послугу з постачання 

теплової енергії з податком на додану вартість: 
  

      

22.2.1 умовно-змінна частина гривень/Гкал х 1265,27 х

22.2.2 умовно-постійна частина 
  гривень/ 

(Гкал/г) на рік х х 2137957,14

Послуга з постачання теплової енергії

Структура двоставкових  планових тарифів на теплову енергію/послугу 
з постачання теплової енергії для населення

по КП "Лисичанськтепломережа" на 2021-22р.р.

№ з/п Найменування показника 

Одиниця виміру Для потреб 

населення усього

у тому числі 



 

умовно-змінна 

частина

умовно- 

постійна 

частина 

1 2 3 4 5 6

1. Обсяг реалізації теплової енергії споживачам тис. Гкал 37,87 37,87 х

2.  Теплове навантаження  Гкал/г 21,8640 х 21,8640

3.

Обсяг теплової енергії для надання послуги з 

постачання теплової енергії, усього
тис. Гкал 

37,87 37,87 х

6. Планована виробнича собівартість теплової енергії тис. грн на рік 87319,67 54376,03 32943,64

6.1 Прямі матеріальні витрати, усього - " - 55217,01 54376,03 840,98

6.1.1 у тому числі  паливо з транспортуванням - " - 47438,50 47438,50 0,00

6.1.2 електроенергія - " - 6937,54 6937,54 0,00

6.1.3 покупна теплова енергія - " - 0,00 0,00 0,00

6.1.4 вода на технологічні потреби - " - 591,84 х 591,84

6.1.5

матеріали, запасні частини, комплектувальні вироби, 

напівфабрикати 
- " - 

249,14 х 249,14

6.2 Прямі витрати на оплату праці - " - 10053,20 х 10053,20

6.3 Інші прямі витрати, усього - " - 20947,53 х 20947,53

6.3.1

у тому числі:                       єдиний внесок на 

загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування 

- " - 

2163,18 х 2163,18

6.3.2

амортизація основних засобів та інших необоротних 

матеріальних і нематеріальних активів виробничого 

призначення 

- " - 

1697,60 х 1697,60

6.4 Загальновиробничі витрати - " - 1101,94 х 1101,94

7. Адміністративні витрати тис. гривень 2943,51 х 2943,51

8. Витрати на збут тис. гривень 0,00 х 0,00

9. Інші операційні витрати * тис. гривень 0,00 х 0,00

10.  Фінансові витрати тис. гривень 0,00 0,00 0,00

11. Плановані витрати з операційної діяльності тис. гривень 89813,18 54376,03 35437,16

12. Повна планована собівартість теплової енергії тис. гривень 89813,18 54376,03 35437,16

13. Витрати на відшкодування втрат тис. гривень 0,00 х 0,00

14. Собівартість одиниці теплової енергії гривень/Гкал 2310,41 х х

15. Планований прибуток тис. гривень 3957,39 х 3957,39

16. Вартість теплової енергії тис. гривень 93770,57 54376,03 39394,55

17.

Одноставковий тариф за 1 Гкал теплової енергії без 

податку на додану вартість
гривень/Гкал 

2463,30 х х 

18.

Одноставковий тариф за 1 Гкал теплової енергії з 

податком на додану вартість 
гривень/Гкал 

2955,96 х х 

19.

Двоставковий тариф на теплову енергію без 

податку на додану вартість: 
  

      

19.1 умовно-змінна частина  гривень/Гкал х 1435,84 х 

19.2 умовно-постійна частина 
гривень/ 

(Гкал/г) на рік х х 1801798,93

20.

Двоставковий тариф на теплову енергію з податком 

на додану вартість: 
  

20.1 умовно-змінна частина  гривень/Гкал х 1723,01 х 

20.2 умовно-постійна частина
  гривень/ 

(Гкал/г) на рік х х 2162158,71

21.

Двоставковий тариф на послугу з постачання 

теплової енергії без податку на додану вартість:  
  

      

21.2.1 умовно-змінна частина гривень/Гкал х 1435,84 х

21.2.2 умовно-постійна частина
  гривень/ 

(Гкал/г) на рік х х 1801798,93

22.

Двоставковий тариф на послугу з постачання 

теплової енергії з податком на додану вартість: 
  

      

22.2.1 умовно-змінна частина гривень/Гкал х 1723,01 х

22.2.2 умовно-постійна частина (абонентська плата)

  гривень/ 

(Гкал/г) на рік х х 2162158,71

Послуга з постачання теплової енергії

з постачання теплової енергії для бюджетних організацій

по КП "Лисичанськтепломережа" на 2021-22р.р.

Структура двоставкових  планових тарифів на теплову енергію/послугу 

у тому числі 

№ з/п Найменування показника 

Одиниця виміру Для потреб 

бюджетних 

організацій усього



 

умовно-змінна 

частина

умовно- 

постійна 

частина 

1 2 3 4 5 6

1. Обсяг реалізації теплової енергії споживачам тис. Гкал 3,03 3,03 х

2.  Теплове навантаження  Гкал/г 1,8600 х 1,86

3.

Обсяг теплової енергії для надання послуги з 

постачання теплової енергії, усього
тис. Гкал 

3,03 3,03 х

6. Планована виробнича собівартість теплової енергії 
тис. грн на рік 6947,52 4347,62 2599,91

6.1 Прямі матеріальні витрати, усього - " - 4414,03 4347,62 66,41

6.1.1 у тому числі  паливо з транспортуванням - " - 3794,11 3794,11 0,00

6.1.2 електроенергія - " - 553,51 553,51 0,00

6.1.3 покупна теплова енергія - " - 0,00 0,00 0,00

6.1.4 вода на технологічні потреби - " - 46,50 х 46,50

6.1.5

матеріали, запасні частини, комплектувальні вироби, 

напівфабрикати 
- " - 

19,91 х 19,91

6.2 Прямі витрати на оплату праці - " - 793,04 х 793,04

6.3 Інші прямі витрати, усього - " - 1652,60 х 1652,60

6.3.1

у тому числі:                       єдиний внесок на 

загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування 

- " - 

170,58 х 170,58

6.3.2

амортизація основних засобів та інших необоротних 

матеріальних і нематеріальних активів виробничого 

призначення 

- " - 

134,39 х 134,39

6.4 Загальновиробничі витрати - " - 87,85 х 87,85

7. Адміністративні витрати тис. гривень 198,82 х 198,82

8. Витрати на збут тис. гривень 0,00 х 0,00

9. Інші операційні витрати * тис. гривень 0,00 х 0,00

10.  Фінансові витрати тис. гривень 0,00 0,00 0,00

11. Плановані витрати з операційної діяльності тис. гривень 7146,34 4347,62 2798,72

12. Повна планована собівартість теплової енергії тис. гривень 7146,34 4347,62 2798,72

13. Витрати на відшкодування втрат тис. гривень 0,00 х 0,00

14. Собівартість одиниці теплової енергії гривень/Гкал 2358,83 х х

15. Планований прибуток тис. гривень 315,58 х 315,58

16. Вартість теплової енергії тис. гривень 7461,92 4347,62 3114,30

17.

Одноставковий тариф за 1 Гкал теплової енергії без 

податку на додану вартість
гривень/Гкал 

2462,99 х х 

18.

Одноставковий тариф за 1 Гкал теплової енергії з 

податком на додану вартість 
гривень/Гкал 

2955,58 х х 

19.

Двоставковий тариф на теплову енергію без 

податку на додану вартість: 
  

      

19.1 умовно-змінна частина  гривень/Гкал х 1435,04 х 

19.2 умовно-постійна частина 
гривень/ 

(Гкал/г) на рік х х 1678867,19

20.

Двоставковий тариф на теплову енергію з податком 

на додану вартість: 
  

20.1 умовно-змінна частина  гривень/Гкал х 1722,05 х 

20.2 умовно-постійна частина
  гривень/ 

(Гкал/г) на рік х х 2014640,63

21.

Двоставковий тариф на послугу з постачання 

теплової енергії без податку на додану вартість:  
  

      

21.2.1 умовно-змінна частина гривень/Гкал х 1435,04 х

21.2.2 умовно-постійна частина
  гривень/ 

(Гкал/г) на рік х х 1678867,19

22.

Двоставковий тариф на послугу з постачання 

теплової енергії з податком на додану вартість: 
  

      

22.2.1 умовно-змінна частина гривень/Гкал х 1722,05 х

22.2.2 умовно-постійна частина (абонентська плата)
  гривень/ 

(Гкал/г) на рік х х 2014640,63

Послуга з постачання теплової енергії

Структура двоставкових  планових тарифів на теплову енергію/послугу 
з постачання теплової енергії для інших споживачів

по КП "Лисичанськтепломережа" на 2021-22р.р.

№ з/п Найменування показника 

Одиниця виміру 

Для потребінших 

споживачів усього

у тому числі 



 

умовно-змінна 

частина

умовно- 

постійна 

частина 

1 2 3 4 5 6

1. Обсяг реалізації теплової енергії споживачам тис. Гкал 0,17 0,17 х

2.  Теплове навантаження  Гкал/г 0,0960 х 0,096

3.

Обсяг теплової енергії для надання послуги з 

постачання теплової енергії, усього
тис. Гкал 

0,17 0,17 х

6. Планована виробнича собівартість теплової енергії 
тис. грн на рік 388,64 243,23 145,42

6.1 Прямі матеріальні витрати, усього - " - 246,94 243,23 3,71

6.1.1 у тому числі  паливо з транспортуванням - " - 212,27 212,27 0,00

6.1.2 електроенергія - " - 30,96 30,96 0,00

6.1.3 покупна теплова енергія - " - 0,00 0,00 0,00

6.1.4 вода на технологічні потреби - " - 2,60 х 2,60

6.1.5

матеріали, запасні частини, комплектувальні вироби, 

напівфабрикати 
- " - 

1,11 х 1,11

6.2 Прямі витрати на оплату праці - " - 44,36 х 44,36

6.3 Інші прямі витрати, усього - " - 92,43 х 92,43

6.3.1

у тому числі:                       єдиний внесок на 

загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування 

- " - 

9,54 х 9,54

6.3.2

амортизація основних засобів та інших необоротних 

матеріальних і нематеріальних активів виробничого 

призначення 

- " - 

7,52 х 7,52

6.4 Загальновиробничі витрати - " - 4,91 х 4,91

7. Адміністративні витрати тис. гривень 11,12 х 11,12

8. Витрати на збут тис. гривень 0,00 х 0,00

9. Інші операційні витрати * тис. гривень 0,00 х 0,00

10.  Фінансові витрати тис. гривень 0,00 0,00 0,00

11. Плановані витрати з операційної діяльності тис. гривень 399,76 243,23 156,53

12. Повна планована собівартість теплової енергії тис. гривень 399,76 243,23 156,53

13. Витрати на відшкодування втрат тис. гривень 0,00 х 0,00

14. Собівартість одиниці теплової енергії гривень/Гкал 2359,22 х х

15. Планований прибуток тис. гривень 17,65 х 17,65

16. Вартість теплової енергії тис. гривень 417,41 243,23 174,19

17.

Одноставковий тариф за 1 Гкал теплової енергії без 

податку на додану вартість
гривень/Гкал 

2463,40 х х 

18.

Одноставковий тариф за 1 Гкал теплової енергії з 

податком на додану вартість 
гривень/Гкал 

2956,08 х х 

19.

Двоставковий тариф на теплову енергію без 

податку на додану вартість: 
  

      

19.1 умовно-змінна частина  гривень/Гкал х 1435,42 х 

19.2 умовно-постійна частина 
гривень/ 

(Гкал/г) на рік х х 1814455,52

20.

Двоставковий тариф на теплову енергію з податком 

на додану вартість: 
  

20.1 умовно-змінна частина  гривень/Гкал х 1722,51 х 

20.2 умовно-постійна частина
  гривень/ 

(Гкал/г) на рік х х 2177346,62

21.

Двоставковий тариф на послугу з постачання 

теплової енергії без податку на додану вартість:  
  

      

21.2.1 умовно-змінна частина гривень/Гкал х 1435,42 х

21.2.2 умовно-постійна частина
  гривень/ 

(Гкал/г) на рік х х 1814455,52

22.

Двоставковий тариф на послугу з постачання 

теплової енергії з податком на додану вартість: 
  

      

22.2.1 умовно-змінна частина гривень/Гкал х 1722,51 х

22.2.2 умовно-постійна частина (абонентська плата)
  гривень/ 

(Гкал/г) на рік х х 2177346,62

Послуга з постачання теплової енергії

Структура двоставкових  планових тарифів на теплову енергію/послугу 
з постачання теплової енергії для релігійних організіцій

по КП "Лисичанськтепломережа" на 2021-22р.р.

№ з/п Найменування показника 

Одиниця виміру Для потреб 

релігійних 

організацій усього

у тому числі 


