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1 2 3 4 5 6 7 8

1
Виробнича 

собівартість, зокрема:
тис. грн

1.1.
прямі матеріальні 

витрати, зокрема:
тис. грн

1.1.1. паливо тис. грн

1.1.2. електроенергія тис. грн

1.1.3.
покупна теплова 

енергія*
тис. грн

1.1.4.

вода для 

технологічних потреб 

та водовідведення

тис. грн

матеріали,

запасні частини та 

інші матеріальні 

ресурси

прямі витрати

на оплату праці

1.3.
інші прямі витрати, 

зокрема:
тис. грн

відрахування

на соціальні заходи

1.3.2.
амортизаційні 

відрахування
тис. грн

1.3.3. інші прямі витрати тис. грн

1.4.
загальновиробничі 

витрати, зокрема:
тис. грн

1.4.1.
витрати на оплату 

праці
тис. грн

відрахування

на соціальні заходи

1.4.3. інші витрати тис. грн

2
Адміністративні 

витрати, зокрема:
тис. грн

2.1.
витрати на оплату 

праці
тис. грн

відрахування

на соціальні заходи

2.3. інші витрати тис. грн

3
Витрати на збут, 

зокрема:
тис. грн

для потреб населення для потреб бюджетних установ

та інших споживачів, усього 

Розрахунок

тарифів на теплову енергію ТОВ "УК "ЗАРАЗ-5" 

(без податку на додану вартість)

Показники
Одиниці 

виміру

Сумарні та 

середньозважені 

показники

Виробництво теплової енергії Виробництво теплової енергії
У тому числі

інших споживачів

1.1.5. тис. грн

виробництво теплової енергії виробництво теплової енергії

для потреб бюджетних установ для потреб

1.2. тис. грн

1.3.1. тис. грн

1.4.2. тис. грн

2.2. тис. грн



3.1.
витрати на оплату 

праці
тис. грн

відрахування

на соціальні заходи

3.3. інші витрати

4
Інші операційні 

витрати**
тис. грн

5 Фінансові витрати тис. грн

6 Повна собівартість** тис. грн

7
Витрати на 

відшкодування втрат
тис. грн

8

Розрахунковий 

прибуток, усього**, 

зокрема:

тис. грн

8.1. податок на прибуток тис. грн

8.2. дивіденди тис. грн

8.3.
резервний фонд 

(капітал)
тис. грн

на розвиток 

виробництва

(виробничі інвестиції)

8.5.
інше використання 

прибутку
тис. грн

9

Вартість виробництва 

теплової енергії за 

відповідними 

тарифами

тис. грн

10

Тарифи на 

виробництво теплової 

енергії, зокрема:

грн/Гкал

10.1. паливна складова грн/Гкал

10.2.
решта витрат, крім 

паливної складової
грн/Гкал

11

Реалізація теплової 

енергії власним 

споживачам

Гкал

Обсяг покупної

теплової енергії

Ціна покупної

теплової енергії

14

Відпуск теплової 

енергії з колекторів 

власних котелень

Гкал

15

Собівартість 

виробництва теплової 

енергії власними 

котельнями

грн/Гкал

__________________

3.2. тис. грн

8.4. тис. грн

12 Гкал

13 грн/Гкал

** Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.

_______ ___________________

(керівник) (підпис)

Також заповнюється суб’єктами господарювання за відсутності власного виробництва теплової енергії та відповідно до купівлі всього обсягу теплової енергії для 
подальшого її постачання власним споживачам.



Додаток 2

до 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

(підпункт 1 пункту 3 розділу ІІ)

№
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д
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о
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и
й
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д

п
л
ан

о
в
ан

и
й

 п
ер

іо
д

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Виробнича 

собівартість, зокрема:
тис. грн

1.1.
прямі матеріальні 

витрати, зокрема:
тис. грн

1.1.1. паливо тис. грн

1.1.2. електроенергія тис. грн

1.1.3.
покупна теплова 

енергія*
тис. грн

1.1.4.

вода для 

технологічних потреб 

та водовідведення

тис. грн

матеріали,

запасні частини та 

інші матеріальні 

ресурси

прямі витрати

на оплату праці

1.3.
інші прямі витрати, 

зокрема:
тис. грн

відрахування

на соціальні заходи

1.3.2.
амортизаційні 

відрахування
тис. грн

1.3.3. інші прямі витрати тис. грн

1.4.
загальновиробничі 

витрати, зокрема:
тис. грн

1.4.1.
витрати на оплату 

праці
тис. грн

відрахування

на соціальні заходи

1.4.3. інші витрати тис. грн

2
Адміністративні 

витрати, зокрема:
тис. грн

2.1.
витрати на оплату 

праці
тис. грн

відрахування

на соціальні заходи

Розрахунок

тарифів на виробництво теплової енергії ТОВ "УК "ЗАРАЗ-5" 

(без податку на додану вартість)

Показники
Одиниці 

виміру

Сумарні та 

середньозважені 

показники

Виробництво теплової енергії

для потреб населення
У тому числі

виробництво теплової енергії

для потреб бюджетних установ

виробництво теплової енергії

для потреб

інших споживачів

Виробництво теплової енергії

для потреб бюджетних установ

та інших споживачів, усього 

1.1.5. тис. грн

1.2. тис. грн

тис. грн

1.4.2. тис. грн

1.3.1.

2.2. тис. грн



2.3. інші витрати тис. грн

3
Витрати на збут, 

зокрема:
тис. грн

3.1.
витрати на оплату 

праці
тис. грн

відрахування

на соціальні заходи

3.3. інші витрати

4
Інші операційні 

витрати**
тис. грн

5 Фінансові витрати тис. грн

6 Повна собівартість** тис. грн

7
Витрати на 

відшкодування втрат
тис. грн

8

Розрахунковий 

прибуток, усього**, 

зокрема:

тис. грн

8.1. податок на прибуток тис. грн

8.2. дивіденди тис. грн

8.3.
резервний фонд 

(капітал)
тис. грн

на розвиток 

виробництва

(виробничі інвестиції)

8.5.
інше використання 

прибутку
тис. грн

9

Вартість виробництва 

теплової енергії за 

відповідними 

тарифами

тис. грн

10

Тарифи на 

виробництво теплової 

енергії, зокрема:

грн/Гкал

10.1. паливна складова грн/Гкал

10.2.
решта витрат, крім 

паливної складової
грн/Гкал

11

Реалізація теплової 

енергії власним 

споживачам

Гкал

Обсяг покупної

теплової енергії

Ціна покупної

теплової енергії

14

Відпуск теплової 

енергії з колекторів 

власних котелень

Гкал

15

Собівартість 

виробництва теплової 

енергії власними 

котельнями

грн/Гкал

__________________

_______ ___________________

(підпис)(керівник)

** Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.

Також заповнюється суб’єктами господарювання за відсутності власного виробництва теплової енергії та відповідно до купівлі всього обсягу теплової енергії для 
подальшого її постачання власним споживачам.

3.2. тис. грн

тис. грн

12 Гкал

8.4.

13 грн/Гкал



N

з/п планований період

1 2 3 4
1 Виробнича собівартість, зокрема: тис. грн

1.1. прямі матеріальні витрати, зокрема: тис. грн
1.1.1. електроенергія тис. грн

1.1.2.
транспортування теплової енергії 
тепловими мережами інших 
підприємств

тис. грн

1.1.3.
вода для технологічних потреб та 
водовідведення

тис. грн

1.1.4.
матеріали, запасні частини та інші 
матеріальні ресурси

тис. грн

1.2. прямі витрати на оплату праці тис. грн
1.3. інші прямі витрати, зокрема: тис. грн

1.3.1. відрахування на соціальні заходи тис. грн
1.3.2. амортизаційні відрахування тис. грн
1.3.3. інші прямі витрати тис. грн

1.4. загальновиробничі витрати, зокрема: тис. грн

1.4.1. витрати на оплату праці тис. грн
1.4.2. відрахування на соціальні заходи тис. грн
1.4.3. інші витрати тис. грн

2 Адміністративні витрати, зокрема: тис. грн
2.1. витрати на оплату праці тис. грн
2.2. відрахування на соціальні заходи тис. грн
2.3. інші витрати тис. грн
3. Витрати на збут, зокрема: тис. грн

3.1. витрати на оплату праці тис. грн
3.2. відрахування на соціальні заходи тис. грн
3.3. інші витрати* тис. грн
4 Інші операційні витрати* тис. грн
5 Фінансові витрати тис. грн
6 Повна собівартість* тис. грн
7 Витрати на відшкодування втрат тис. грн

8
Розрахунковий прибуток*, усього, 
зокрема:

тис. грн

8.1. податок на прибуток тис. грн
8.2. дивіденди тис. грн
8.3. резервний фонд (капітал) тис. грн

8.4.
на розвиток виробництва (виробничі 
інвестиції)

тис. грн

8.5. інше використання прибутку тис. грн

9
Вартість транспортування теплової 
енергії за відповідними тарифами

тис. грн

10
Середньозважений тариф на 
транспортування теплової енергії

грн/Гкал

11
Обсяг надходження теплової енергії 
до мережі ліцензіата, зокрема:

Гкал

11.1. власної теплової енергії Гкал

11.2.
теплової енергії інших власників для 
транспортування мережами ліцензіата

Гкал

12
Втрати теплової енергії в мережах 
ліцензіата, усього, зокрема:

Гкал

12.1. власної теплової енергії Гкал

12.2.
теплової енергії інших власників для 
транспортування мережами ліцензіата

Гкал

13
Корисний відпуск теплової енергії з 
мереж ліцензіата, усього, зокрема:

Гкал

13.1.
господарські потреби ліцензованої 
діяльності

Гкал

13.2.
корисний відпуск теплової енергії 
інших власників

Гкал

13.3.
корисний відпуск теплової енергії 
власним споживачам, зокрема на 
потреби:

Гкал

13.3.1. населення Гкал
13.3.2. релігійних організацій Гкал
13.3.3. бюджетних установ та організацій Гкал
13.3.4. інших споживачів Гкал

14
Обсяг транспортування теплової 
енергії ліцензіата мережами 
іншого(их) транспортувальника(ів)

Гкал

15
Тариф(и) іншого(их) 
транспортувальника(ів) на 
транспортування теплової енергії

грн/Гкал

Показники Одиниці виміру

Усього

* Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву 
_________________
(ініціали, прізвище)

_____________________
(керівник)

_________________
(підпис)

Додаток 3
до Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову 

(підпункт 1 пункту 3 розділу II)

Розрахунок

(без податку на додану вартість)

тарифів на транспортування теплової енергії



N

з/п планований період

1 2 3 4

1
Виробнича собівартість, 
зокрема:

тис. грн

1.1. прямі матеріальні витрати тис. грн
1.2. прямі витрати на оплату праці тис. грн
1.3. інші прямі витрати, зокрема: тис. грн

1.3.1.
відрахування на соціальні 
заходи

тис. грн

1.3.2. амортизаційні відрахування тис. грн
1.3.3. інші прямі витрати тис. грн

1.4.
загальновиробничі витрати, 
зокрема:

тис. грн

1.4.1. витрати на оплату праці тис. грн

1.4.2.
відрахування на соціальні 
заходи

тис. грн

1.4.3. інші витрати тис. грн

2
Адміністративні витрати, 
зокрема:

тис. грн

2.1. витрати на оплату праці тис. грн

2.2.
відрахування на соціальні 
заходи

тис. грн

2.3. інші витрати тис. грн
3. Витрати на збут, зокрема: тис. грн

3.1. витрати на оплату праці тис. грн

3.2.
відрахування на соціальні 
заходи

тис. грн

3.3. інші витрати* тис. грн
4 Інші операційні витрати* тис. грн
5 Фінансові витрати тис. грн
6 Повна собівартість* тис. грн

7
Витрати на відшкодування 
втрат

тис. грн

8
Розрахунковий прибуток, 
усього, зокрема:

тис. грн

8.1. податок на прибуток тис. грн
8.2. дивіденди тис. грн
8.3. резервний фонд (капітал) тис. грн

8.4.
на розвиток виробництва 
(виробничі інвестиції)

тис. грн

8.5. інше використання прибутку тис. грн

9
Вартість постачання теплової 
енергії за відповідними 
тарифами

тис. грн

10
Середньозважений тариф на 
постачання теплової енергії

грн/Гкал

11
Обсяг реалізованої теплової 
енергії власним споживачам, 
зокрема на потреби:

Гкал

11.1. населення Гкал
11.2. релігійних організацій Гкал

11.3.
бюджетних установ та 
організацій

Гкал

11.4. інших споживачів Гкал

* Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та 
нарахування резерву сумнівних боргів.

____________

(ініціали, прізвище)

___________

(підпис)

_____________

(керівник)

Показники
Одиниці 
виміру

Усього

Додаток 4

до 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

(підпункт 1 пункту 3 розділу II)

Розрахунок

тарифів на постачання теплової енергії ТОВ "УК "ЗАРАЗ-5"                                  

(без податку на додану вартість)



N
Сумарні та 

середньозважені

з/п  показники населення
релігійних 
організацій

бюджетних 
установ

інших 
споживачів

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Тариф на виробництво теплової 
енергії, зокрема:

грн/Гкал

1.1.
повна планована собівартість 
виробництва теплової енергії

грн/Гкал

1.2. витрати на відшкодування втрат тис. грн
1.3. планований прибуток грн/Гкал

2
Тариф на транспортування теплової 
енергії, зокрема:

грн/Гкал

2.1.
повна планована собівартість 
транспортування теплової енергії

грн/Гкал

2.2. витрати на відшкодування втрат тис. грн
2.3. планований прибуток грн/Гкал

3
Тариф на постачання теплової енергії, 
зокрема:

грн/Гкал

3.1.
повна планована собівартість 
постачання теплової енергії

грн/Гкал

3.2. витрати на відшкодування втрат тис. грн
3.3. планований прибуток грн/Гкал

4 Тариф на теплову енергію, зокрема: грн/Гкал

4.1.
повна планована собівартість теплової 
енергії

грн/Гкал

4.2. витрати на відшкодування втрат тис. грн
4.3. планований прибуток грн/Гкал

5

Річні плановані доходи від 
виробництва, транспортування, 
постачання теплової енергії, усього, 
зокрема:

тис. грн

5.1.
повна планована собівартість 
виробництва, транспортування, 
постачання теплової енергії

тис. грн

5.2. витрати на відшкодування втрат тис. грн

5.3.
планований прибуток від виробництва, 
транспортування, постачання теплової 
енергії

тис. грн

6

Річні плановані доходи від 
виробництва, транспортування, 
постачання теплової енергії без 
транспортування мережами ліцензіата 
теплової енергії інших власників, 
усього, зокрема:

тис. грн

6.1.
повна планована собівартість 
виробництва, транспортування, 
постачання теплової енергії

тис. грн

6.2. витрати на відшкодування втрат тис. грн

6.3.
планований прибуток від виробництва, 
транспортування, постачання теплової 
енергії

тис. грн

7

Планований корисний відпуск з мереж 
ліцензіата теплової енергії власним 
споживачам та теплової енергії інших 
власників, зокрема:

Гкал

7.1.
корисний відпуск теплової енергії 
власним споживачам

Гкал

7.2.
корисний відпуск теплової енергії 
інших власників

Гкал

8 Рівні рентабельності тарифів:
8.1. на виробництво теплової енергії %
8.2. на транспортування теплової енергії %
8.3. на постачання теплової енергії %
8.4. на теплову енергію %

__________

(керівник)

____________

(підпис)

___________

(ініціали, прізвище)

Найменування показника
Одиниці 
виміру

На потреби споживачів

Додаток 5

до Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 
(підпункт 1 пункту 3 розділу II)

Розрахунок
тарифів на теплову енергію ТОВ "УК "ЗАРАЗ-5" 

(без податку на додану вартість)



N Втрати всього,

з/п грн
виробництво 

теплової 
енергії

транспортуван
ня теплової 

енергії

постачання 
теплової 
енергії

1 2 3 4 5 6

Вартість складової у 
відповідному тарифі на дату 

подання суб'єктом 
господарювання розрахунків до 

органу місцевого 
самоврядування

Різниця

(грн) (п.3 - п.2)
1 2 3 4

Тривалість періоду 
розгляду розрахунків 

тарифів, встановлення та 
їх оприлюднення

(днів) виробництва теплової енергії
транспортування 
теплової енергії

постачання 
теплової 
енергії

(Гкал) (Гкал) (Гкал)
1 2 3 4

________________ _____________________
(керівник) (підпис)

2. Обсяги виробництва/транспортування/постачання теплової енергії

* Розрахунок втрат для подальшого внесення їх до складу тарифів здійснюється суб'єктом 
господарювання у випадку невідшкодування таких втрат органом місцевого 
самоврядування за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

Розрахунок втрат здійснюється окремо для кожної категорії споживачів.

Вимоги щодо визначення тривалості періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення 
та їх оприлюднення органом місцевого самоврядування, а також вимоги щодо здійснення 
розрахунку втрат суб'єктом господарювання передбачено чинними нормативно-правовими 
актами з питань формування тарифів.

______________________
(ініціали, прізвище)

Обсяги виробництва/транспортування/постачання теплової 
енергії за відповідний період:

Розрахунок втрат суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, які виникли протягом 
періоду розгляду розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування 

та постачання для відповідної категорії споживачів, встановлення та їх оприлюднення 
органом місцевого самоврядування*

(орган місцевого самоврядування)

ПОГОДЖЕНО
_________________________

Додаток 6
до Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

(підпункт 2 пункту 3 розділу II)

Складові тарифу, вартість яких 
змінюється на 

загальнодержавному рівні

зокрема:

РАЗОМ

Складова тарифу

Вартість 
складової у 

відповідному 
тарифі на дату 
введення в дію 

тарифу (грн)

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

1. Зміна вартості складових тарифу:



N
з/п січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

план план план план план план план план план план план план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
Відпуск теплової енергії з колекторів власних 
генерувальних джерел, усього, зокрема:

Гкал

1.1.
на установках, що використовують нетрадиційні 
або поновлювані джерела енергії

Гкал

1.2. котельні Гкал

2

Надходження в мережу суб'єкта 
господарювання теплової енергії, яка 
вироблена іншими виробниками, усього, 
зокрема:

Гкал

2.1.
покупна теплова енергія (розшифрувати за 
назвами виробників)

Гкал

2.2.

теплова енергія інших власників для 
транспортування мережами суб'єкта 
господарювання (розшифрувати за 
власниками)

Гкал

3
Надходження теплової енергії в мережу суб'єкта 
господарювання, усього (пункт 2 + пункт 1)

Гкал

4
Втрати теплової енергії в теплових мережах 
суб'єкта господарювання, усього:

Гкал

те саме у відсотках від пункту 3 %

4.1.
зокрема втрати в теплових мережах суб'єкта 
господарювання теплової енергії інших 
власників (розшифрувати за власниками)

Гкал

те саме у відсотках від пункту 2.2 %

5
Надходження теплової енергії суб'єкта 
господарювання в мережу інших 
теплотранспортувальних організацій

Гкал

6
Втрати теплової енергії суб'єкта 
господарювання в теплових мережах інших 
теплотранспортувальних організацій

Гкал

те саме у відсотках від пункту 3 %

7
Корисний відпуск теплової енергії з мереж 
суб'єкта господарювання, усього, зокрема:

Гкал

7.1.
теплова енергія інших власників (розшифрувати 
за назвами власників)

Гкал

7.2.
господарські потреби ліцензованої діяльності 
суб'єкта господарювання

Гкал

7.3.
корисний відпуск теплової енергії власним 
споживачам суб'єкта господарювання, усього, 
зокрема на потреби:

Гкал

7.3.1. населення Гкал
те саме у відсотках від пункту 7.3 %

7.3.2. релігійних організацій Гкал
те саме у відсотках від пункту 7.3 %

7.3.3. бюджетних установ та організацій Гкал
те саме у відсотках від пункту 7.3 %

7.3.4. інших споживачів Гкал
те саме у відсотках від пункту 7.3 %

8
Теплове навантаження об'єктів 
теплоспоживання власних споживачів суб'єкта 
господарювання, усього, зокрема на потреби:

Гкал/год

8.1. населення Гкал/год
8.2. релігійних організацій Гкал/год
8.3. бюджетних установ та організацій Гкал/год
8.4. інших споживачів Гкал/год

9.
Відпуск теплової енергії суб'єкта 
господарювання на надання комунальних 
послуг споживачам, зокрема:

Гкал

9.1.
постачання теплової енергії, зокрема на 
потреби:

Гкал

9.1.1. населення Гкал
9.1.2. релігійних організацій Гкал
9.1.3. бюджетних установ та організацій Гкал
9.1.4. інших споживачів Гкал
9.2. постачання гарячої води, зокрема на потреби: Гкал

9.2.1. населення Гкал
9.2.2. релігійних організацій Гкал
9.2.3. бюджетних установ та організацій Гкал
9.2.4. інших споживачів Гкал

______________________________
(керівник)

_____________________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

Річний план

Додаток 7

до 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

(підпункт 4 пункту 3 розділу II)

Зокрема за місяць

РІЧНИЙ ПЛАН
ВИРОБНИЦТВА, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ / НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ 

(найменування суб'єкта господарювання)
___________________________________________________________ ТОВ "УК "ЗАРАЗ-5"___________

Показники
Одиниці 
виміру



Відпуск 
теплової 
енергії з 

колекторів,

Норма 
питомих 
витрат 

умовного 
палива,

Калорійність 
натурального 

палива,

Витрати 
натурального 

палива,

Ціна 
натурального 

палива,

Вартість 
палива,

Ціна 1 тонни 
умовного

Гкал кг у.п./Гкал ккал/м3, ккал/кг тис. м3, тонн
грн/тис. м3, 
грн/тонну

тис. грн
палива, 

грн/тонну

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Газ, зокрема для потреб:
населення
релігійних організацій
бюджетних установ та організацій
інших споживачів
Мазут, зокрема для потреб:
населення
релігійних організацій
бюджетних установ та організацій
інших споживачів
Вугілля, зокрема для потреб:
населення
релігійних організацій
бюджетних установ та організацій
інших споживачів
Інше технологічне паливо, зокрема для 
потреб:
населення
релігійних організацій
бюджетних установ та організацій
інших споживачів
Сумарні та середньозважені показники, 
зокрема для потреб:
населення
релігійних організацій
бюджетних установ та організацій
інших споживачів

____________________________

(керівник)

_____________________

(підпис)

__________________

(ініціали, прізвище)

Вид палива

Витрати 
умовного 
палива, 

тонн

(без податку на додану вартість)

Додаток 8
до Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також 

(підпункт 14 пункту 3 розділу II)

Розрахунок
вартості технологічного палива на виробництво теплової енергії котельнями ТОВ "УК "ЗАРАЗ-5".  



Найменування показника
Одиниці 
виміру

Планований 
рік

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Відпуск теплової енергії з 
колекторів котелень

Гкал

Норма питомих витрат 
електроенергії на виробництво 
теплової енергії

кВт·год/Гка
л

Обсяг споживання активної 
електроенергії, усього

тис. кВт·год

Споживання електроенергії (I клас 
напруги)

тис. кВт·год

Тариф без ПДВ (I клас напруги) коп/кВт·год
Вартість електроенергії (I клас 
напруги)

тис. грн

Споживання електроенергії (II клас 
напруги)

тис. кВт·год

Тариф без ПДВ (II клас напруги) коп/кВт·год
Вартість електроенергії (II клас 
напруги)

тис. грн

Вартість активної електроенергії, 
усього

тис. грн

Обсяг споживання реактивної 
електроенергії

тис. 
кВАр·год

Тариф на споживання реактивної 
електроенергії без ПДВ

коп/кВАр·го
д

Вартість споживання реактивної 
електроенергії

тис. грн

Вартість активної та реактивної 
електроенергії на виробництво 
теплової енергії котельнями

тис. грн

Обсяг надходження теплової 
енергії у власні теплові мережі

Гкал

Норма питомих витрат 
електроенергії на транспортування 
теплової енергії

кВт·год 
/Гкал

Обсяг споживання активної 
електроенергії, усього

тис. кВт·год

Споживання електроенергії (I клас 
напруги)

тис. кВт·год

Тариф без ПДВ (I клас напруги) коп/кВт·год
Вартість електроенергії (I клас 
напруги)

тис. грн

Споживання електроенергії (II клас 
напруги)

тис. кВт·год

Тариф без ПДВ (II клас напруги) коп/кВт·год
Вартість електроенергії (II клас 
напруги)

тис. грн

Вартість активної електроенергії, 
усього

тис. грн

Обсяг споживання реактивної 
електроенергії

тис. 
кВАр·год

Тариф на споживання реактивної 
електроенергії без ПДВ

коп/кВАр·го
д

Вартість споживання реактивної 
електроенергії

тис. грн

Вартість активної та реактивної 
електроенергії на транспортування 
теплової енергії власними 
мережами

тис. грн

Відпуск теплової енергії Гкал
Норма питомих витрат 
електроенергії на постачання 
теплової енергії

кВт·год 
/Гкал

Обсяг споживання активної 
електроенергії, усього

тис. кВт·год

Споживання електроенергії (I клас 
напруги)

тис. кВт·год

Тариф без ПДВ (I клас напруги) коп/кВт·год
Вартість електроенергії (I клас 
напруги)

тис. грн

Споживання електроенергії (II клас 
напруги)

тис. кВт·год

Тариф без ПДВ (II клас напруги) коп/кВт·год
Вартість електроенергії (II клас 
напруги)

тис. грн

Вартість активної електроенергії, 
усього

тис. грн

Обсяг споживання реактивної 
електроенергії

тис. 
кВАр·год

Тариф на споживання реактивної 
електроенергії без ПДВ

коп/кВАр·го
д

Вартість споживання реактивної 
електроенергії

тис. грн

Вартість активної та реактивної 
електроенергії на транспортування 
теплової енергії власними 
мережами

тис. грн

_____________________
(керівник)

_________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

Виробництво теплової енергії котельнями

Транспортування теплової енергії власними тепловими мережами

Постачання теплової енергії

(без податку на додану вартість)

Додаток 9
до Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні 

(підпункт 15 пункту 3 розділу II)

Розрахунок
вартості технологічних витрат електроенергії на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії



N

з/п

1 2 3 4 5 6 7

1
Встановлена потужність джерел 
теплопостачання (генерувальних 
джерел)

Гкал/год

2
Теплове навантаження об'єктів 
теплоспоживання власних споживачів

Гкал/год

3

Питоме використання палива (газу) до 
обсягу відпуску в мережу теплової 
енергії з колекторів генерувальних 
джерел

м3 /Гкал

3.1. інше паливо (зазначити)

4

Фактичне питоме використання 
умовного палива на відпуск теплової 
енергії з колекторів генерувальних 
джерел

кг у.п./Гкал

5

Встановлений норматив використання 
умовного палива на відпуск теплової 
енергії з колекторів генерувальних 
джерел

кг у.п./Гкал

6 Обсяг виробленої теплової енергії Гкал

7

Обсяг використання теплової енергії на 
власні потреби джерел 
теплопостачання (генерувальних 
джерел)

Гкал

8
Обсяг відпущеної в мережу теплової 
енергії з колекторів генерувальних 
джерел

Гкал

9
Середньооблікова чисельність 
персоналу ліцензованої діяльності

осіб

10
Середньомісячна заробітна плата 
персоналу ліцензованої діяльності

грн

11
Витрати на оплату праці у повній 
собівартості, усього

тис. грн

12
Витрати на ремонт та інше поліпшення 
основних засобів у повній собівартості, 
усього

тис. грн

12.1.
зокрема без заробітної плати з 
нарахуваннями

тис. грн

13
Амортизаційні відрахування у повній 
собівартості, усього

тис. грн

14
Витрати на електроенергію у повній 
собівартості, усього

тис. грн

1
Загальна довжина теплових мереж у 
двотрубному обчисленні станом на 
кінець року

км

2
Середньооблікова чисельність 
персоналу ліцензованої діяльності

осіб

3
Середньомісячна заробітна плата 
персоналу ліцензованої діяльності

грн

4
Річний обсяг надходження теплової 
енергії в мережу ліцензіата

Гкал

5
Фактичні втрати теплової енергії у 
власних мережах:

Гкал

5.1. у відсотках %

6
Нормативні втрати теплової енергії у 
власних мережах:

Гкал

6.1. у відсотках %

7
Річний обсяг транспортування теплової 
енергії мережами, зокрема:

Гкал

7.1.
власної теплової енергії мережами 
сторонніх підприємств

Гкал

7.2.
власними тепловими мережами усього, 
у тому числі:

Гкал

7.2.1. власної теплової енергії Гкал
7.2.2. теплової енергії інших власників Гкал

8
Витрати на оплату праці у повній 
собівартості, усього

тис. грн

9
Витрати на оренду та технічне 
обслуговування мереж, усього

тис. грн

9.1.
зокрема без заробітної плати з 
нарахуваннями

тис. грн

10
Амортизаційні відрахування у повній 
собівартості, усього

тис. грн

11
Витрати на електроенергію у повній 
собівартості, усього

тис. грн

12

Теплове навантаження об'єктів 
теплоспоживання споживачів інших 
власників теплової енергії*, яка 
транспортується мережами ліцензіата, 
зокрема на потреби:

Гкал/год

12.1. населення Гкал/год
12.2. релігійних організацій Гкал/год
12.3. бюджетних установ та організацій Гкал/год
12.4. інших споживачів Гкал/год

1
Кількість споживачів (абонентів) 
ліцензіата, усього, зокрема:

одиниць

1.1. населення - фізичні особи одиниць

1.2.
виконавці комунальних послуг (з 
постачання теплової енергії та 
постачання гарячої води)

одиниць

1.3. релігійні організації одиниць
1.4. бюджетні установи та організації одиниць
1.5. інші споживачі одиниць

2
Середньооблікова чисельність 
персоналу ліцензованої діяльності

осіб

3
Середньомісячна заробітна плата 
персоналу ліцензованої діяльності

грн

4
Річний обсяг постачання теплової 
енергії споживачам, зокрема на 
потреби:

Гкал

4.1. населення - фізичних осіб Гкал

4.1.1.
зокрема, що обліковується приладами 
обліку

Гкал

Додаток 10

до Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування 
(підпункт 16 пункту 3 розділу II)

Інформація

про суб'єкта господарювання, що здійснює виробництво/транспортування/постачання теплової 
енергії, надає послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води (загальна 

характеристика)

Виробництво теплової енергії

Транспортування теплової енергії

Постачання теплової енергії

Базовий 
період 
(факт)

Передбачено 
чинними 

тарифами

Планований 
період

Показники Одиниці виміру
Період, що 

передує 
базовому (факт)



4.2.

виконавців комунальних послуг для 
населення з централізованого 
опалення та централізованого 
постачання гарячої води

Гкал

4.2.1.
зокрема що обліковується приладами 
обліку

Гкал

4.3. релігійних організацій Гкал

4.3.1.
зокрема, що обліковується приладами 
обліку

Гкал

4.4. бюджетних установ та організацій Гкал

4.4.1.
зокрема, що обліковується приладами 
обліку

Гкал

4.5. інших споживачів Гкал

4.5.1.
зокрема, що обліковується приладами 
обліку

Гкал

5
Витрати на оплату праці у повній 
собівартості, усього

тис. грн

6
Витрати на ремонт та інше поліпшення 
основних засобів у повній собівартості, 
усього

тис. грн

6.1.
зокрема без заробітної плати з 
нарахуваннями

тис. грн

7
Амортизаційні відрахування у повній 
собівартості, усього

тис. грн

8
Витрати на електроенергію у повній 
собівартості, усього

тис. грн

1

Кількість споживачів (абонентів) 
виконавця послуг, яким надається 
послуга з постачання теплової енергії 
усього, зокрема:

одиниць

1.1. населення - фізичні особи одиниць
1.2. релігійні організації одиниць
1.3. бюджетні установи та організації одиниць
1.4. інші споживачі одиниць

2

Середньооблікова чисельність 
персоналу, що забезпечує надання 
послуги з постачання теплової енергії 
(без персоналу за ліцензованими 
видами діяльності)

осіб

3

Середньомісячна заробітна плата 
персоналу, що забезпечує надання 
послуги з постачання теплової енергії 
(без персоналу за ліцензованими 
видами діяльності)

грн

4
Річний обсяг надання послуги з 
постачання теплової енергії 
споживачам, зокрема:

Гкал

4.1. населенню - фізичним особам Гкал

4.1.1.
зокрема, що обліковується приладами 
обліку

Гкал

4.2. релігійним організаціям Гкал

4.2.1.
зокрема, що обліковується приладами 
обліку

Гкал

4.3. бюджетним установам та організаціям Гкал

4.3.1.
зокрема, що обліковується приладами 
обліку

Гкал

4.4. іншим споживачам Гкал

4.4.1.
зокрема, що обліковується приладами 
обліку

Гкал

5
Витрати на оплату праці у повній 
собівартості послуг, усього

тис. грн

6
Витрати на ремонт та інше поліпшення 
основних засобів у повній собівартості 
послуг, усього

тис. грн

6.1.
зокрема без заробітної плати з 
нарахуваннями

тис. грн

7
Амортизаційні відрахування у повній 
собівартості послуг, усього

тис. грн

8
Витрати на електроенергію у повній 
собівартості послуг, усього

тис. грн

1

Кількість споживачів (абонентів) 
виконавця послуг, яким надається 
послуга з постачання гарячої води 
усього, зокрема:

одиниць

1.1. населення - фізичні особи одиниць
1.2. релігійні організації одиниць
1.3. бюджетні установи та організації одиниць
1.4. інші споживачі одиниць

2

Середньооблікова чисельність 
персоналу, що забезпечує надання 
послуги з постачання гарячої води (без 
персоналу за ліцензованими видами 
діяльності)

осіб

3

Середньомісячна заробітна плата 
персоналу, що забезпечує надання 
послуги з постачання гарячої води (без 
персоналу за ліцензованими видами 
діяльності)

грн

4
Річний обсяг надання послуги з 
постачання гарячої води споживачам, 
зокрема:

м3

4.1. населенню - фізичним особам м3

4.1.1.
зокрема, що обліковується приладами 
обліку м3

4.2. релігійним організаціям м3

4.2.1.
зокрема, що обліковується приладами 
обліку м3

4.3. бюджетним установам та організаціям м3

4.3.1.
зокрема, що обліковується приладами 
обліку м3

4.4. іншим споживачам м3

4.4.1.
зокрема, що обліковується приладами 
обліку м3

5
Витрати на оплату праці у повній 
собівартості послуг, усього

тис. грн

6
Витрати на ремонт та інше поліпшення 
основних засобів у повній собівартості 
послуг, усього

тис. грн

6.1.
зокрема без заробітної плати з 
нарахуваннями

тис. грн

7
Амортизаційні відрахування у повній 
собівартості послуг, усього

тис. грн

8
Витрати на електроенергію у повній 
собівартості послуг, усього

тис. грн

______________________
* Заповнюється в разі встановлення двоставкових тарифів.

Надання послуги з постачання теплової енергії

Надання послуги з постачання гарячої води

___________________
(керівник)

_____________________
(підпис)



N
Адреса житлового та нежитлового 

приміщення

Наявність 
будинкових 

приладів 
обліку 

теплової 
енергії на 

постачання 
теплової 
енергії 

(наявний/

Наявність 
будинкових 

приладів 
обліку 

теплової 
енергії на 

постачання 
гарячої води

Зокрема з 
квартирними

Зокрема з 
квартирними

Загальна 
опалювана 

площа 
житлового 
будинку, 
усього,

Загальна 
опалювана 

площа окремо 
розміщуваних 
нежитлових 
приміщень,

з/п (вулиця, будинок, корпус) відсутній) (наявний/

 засобами 
обліку 

теплової 
енергії

 засобами 
обліку гарячої 

води
тис. м2 тис. м2

відсутній)

загальна 
опалювана площа 

квартир, де 
надається послуга з 

постачання 
теплової енергії,

загальна 
опалювана площа 

квартир з 
автономним 
опаленням,

загальна 
опалювана площа 

вбудованих 
приміщень 

юридичних осіб,

тис. м2 тис. м2 тис. м2

1 2 3 4 5 6 7 7.1. 8 8.1. 9 9.1. 9.2. 9.3. 10
1
2
3
4
5
6
7

Усього, зокрема: X X X X
З будинковими приладами обліку 
теплової енергії на послугу з 
постачання теплової енергії, 
зокрема:

X X X X

1 - 2-поверхових будинків X X X X
3 - 4-поверхових будинків X X X X
5 і більше поверхів X X X X
Без будинкових приладів обліку 
теплової енергії на послугу з 
постачання теплової енергії, усього, 
зокрема:

X X X X

1 - 2-поверхових будинків, зокрема: X X X X

споруджених до 1930 р. X X X X
споруджених з 1930 по 1958 рр. X X X X
споруджених з 1959 по 1970 рр. X X X X
споруджених з 1971 по 1980 рр. X X X X
споруджених з 1981 по 1985 рр. X X X X
споруджених з 1986 по 1999 рр. X X X X
споруджених з 2000 р. X X X X

3 - 4-поверхових будинків, зокрема: X X X X

споруджених до 1930 р. X X X X
споруджених з 1930 по 1958 рр. X X X X
споруджених з 1959 по 1970 рр. X X X X
споруджених з 1971 по 1980 рр. X X X X
споруджених з 1981 по 1985 рр. X X X X
споруджених з 1986 по 1999 рр. X X X X
споруджених з 2000 р. X X X X
5 і більше поверхів, зокрема: X X X X
споруджених до 1930 р. X X X X
споруджених з 1959 по 1970 рр. X X X X
споруджених з 1971 по 1980 рр. X X X X
споруджених з 1981 по 1985 рр. X X X X
споруджених з 1986 по 1999 рр. X X X X
споруджених з 2000 р. X X X X

(найменування територіальної громади)

Додаток 12
до 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

Примітка. Рядки, відмічені позначкою X, суб'єктом господарювання - виконавцем послуг не заповнюються.
____________________________

на території

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця послуг)

______________________________________

(підпункт 2 пункту 4 розділу II)

Інформація щодо переліку житлових та нежитлових приміщень, теплопостачання яких здійснює

ТОВ "Управляюча компанія "ЗАРАЗ-5"

Кількість 
поверхів

Рік введення в 
експлуатацію

Кількість 
абонентів 
послуги з 

постачання 
теплової 
енергії

Кількість 
абонентів, які 

отримують 
послугу з 

постачання 
гарячої води, 

усього

Зокрема

(керівник)
_____________________

(підпис)
_______________________

(ініціали, прізвище)



N

з/п
з будинковими приладами 

обліку теплової енергії

без будинкових приладів 

обліку теплової енергії

1 2 3 4 5

1 Кількість абонентів, яким надається послуга з постачання теплової енергії

2
Загальна опалювана площа житлових будинків станом на початок планованого періоду 

без площі квартир з автономним опаленням, м
2
, усього, зокрема:

2.1. 1 - 2-поверхових будинків

2.2. 3 - 4-поверхових будинків

2.3. 5 і більше поверхів

3
Річний обсяг теплової енергії для забезпечення послугою з постачання теплової енергії 

у житлових будинках (пункт 2), Гкал, усього, зокрема:

3.1. 1 - 2-поверхових будинків

3.2. 3 - 4-поверхових будинків

3.3. 5 і більше поверхів

4
Питоме споживання теплової енергії для забезпечення послугою з постачання теплової 

енергії у житлових будинках (пункт 2), Гкал/м
2
 на рік, зокрема:

4.1. 1 - 2-поверхових будинків

4.2. 3 - 4-поверхових будинків

4.3. 5 і більше поверхів

5
Обсяг теплової енергії для надання послуги з постачання гарячої води для населення, 

Гкал

6 Сума рядків 3 і 5, Гкал

7 Максимальне теплове навантаження житлових будинків (пункт 2), Гкал/год

8 Дані, що плануються для розрахунку тарифів на послугу з постачання теплової енергії

8.1. кількість діб опалювального періоду

8.2. розрахункова температура для проектування системи опалення, ° C

8.3. середня температура зовнішнього повітря опалювального періоду, ° C

9 Дані згідно з додатком 1 до КТМ 204 України 244-94

9.1. кількість діб опалювального періоду

9.2. розрахункова температура для проектування системи опалення, ° C

9.3. середня температура зовнішнього повітря опалювального періоду, ° C

10. Дані згідно з додатком ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія:

10.1. кількість діб опалювального періоду

10.2. розрахункова температура для проектування системи опалення, ° C

10.3. середня температура зовнішнього повітря опалювального періоду, ° C

_____________________

(підпис)

_______________

(керівник)

до 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

Показник Усього

Зокрема

Додаток 13

(підпункт 4 пункту 4 розділу II)

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця послуг)

ТОВ "УК "ЗАРАЗ-5"

Примітка. Інформація за наведеною формою заповнюється окремо для кожної категорії споживачів

щодо планованих обсягів теплової енергії для надання послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для 

відповідної категорії споживачів, опалюваної площі та відповідних питомих норм на опалення будинків (будівель) у розрізі поверхів та 

кліматичних показників

Інформація



Найменування показника
Одиниці 
виміру

Планован
ий рік

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Відпуск теплової енергії з 
колекторів котелень

Гкал

Норма питомих витрат 
електроенергії на виробництво 
теплової енергії

м.куб./Гкал

Обсяг споживання холодної 
води, усього

м.куб. 

Тариф без ПДВ грн/м.куб.
Вартість холодної води на 
виробництво теплової енергії 
котельнями

тис. грн

_____________________

(керівник)

(без податку на додану вартість)

Розрахунок
вартості технологічних витрат холодної води на виробництво теплової енергії

ТОВ "УК "ЗАРАЗ-5" 

Додаток 14

до 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

(підпункт 4 пункту 3 розділу II)

Виробництво теплової енергії котельнями

_________________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)


