
Повідомлення про намір встановлення тарифів на теплову енергію, що 

виробляються КП «СЄЗ» Авдіївської міської ради  на установах з 

використанням альтернативних  джерел енергії для загальноосвітньої школи 

I-II ступенів №3, вул. Соборна,64А та житлового будинку по вулиці Соборна,  

б. 73 у місті Авдіївка 

 «Шановні споживачі житлово-комунальних послуг на протязі багатьох років  
теплову енергію для багатоквартирного будинку №73 по вул. Соборна, який 

знаходиться в комунальній власності територіальної громади м. Авдіївка, надавала  

газова котельна Авдіївської дільниці виробничого структурного підрозділу 
«Маріупольське територіальне управління» АТ «Укрзалізниця» (колишній 

Авдіївський завод ЗБК та БД). Згідно листа «Маріупольського територіального 

управління» АТ «Укрзалізниця»  №886/868 від 17.04.2021 року підприємство немає 

можливості надавати послуги по опаленню багатоквартирного будинку №73 по вул. 
Соборна та просить передбачити альтернативне джерело теплової енергії для 

опалювання. 

Комунальне підприємство «Служба єдиного замовника» повідомляє, що 
згідно  Розпорядження Авдіївської міської військово-цивільної  адміністрації 

Покровського району Донецької області  від 29 липня 2021 року  № 523 «Про  

затвердження акту приймання-передачі блочно-модульної котельні», наказу 

Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Авдіївської міської ради 
від 30.07.2021р. №300 «Про прийняття на баланс КП «Служба єдиного замовника» 

Авдіївської міської ради блочно-модульної котельні, підприємством прийнято на 

баланс блочно-модульну котельну, яка працює на твердому паливі, місце 
розташування об’єкта : вулиця Соборна, будинок 64-А. 

Тариф на теплову енергію  розрахований  згідно Законів України «Про 

житлово-комунальні послуги»  від 09.11.2017 № 2189-VIII (зі змінами), «Про ціни і 

ціноутворення» від 21.06.2012 № 5007-VI (зі змінами), «Про теплопостачання»    від 
02.06.2005 № 2633-IV (зі змінами), «Про альтернативні джерела енергії» 

від 20.02.2003 № 555-IV, «Про альтернативні види палива» від 14.01.2000 № 1391-

XIV,   Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Порядок 
формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води»   та  у 

зв’язку з введенням в експлуатацію блочно-модульної котельні, яка працює на 

твердому паливі та розташована по вулиці Соборній будинок 64А у місті Авдіївка 
Донецької області, встановлює тарифи на теплову енергію для загальноосвітньої 

школи I-II ступенів №3, вул. Соборна,64А та житлового будинку по вулиці Соборна,  

б. 73 у місті Авдіївка.  
За розрахунками КП «СЄЗ» розмір економічно обґрунтованих витрат на  

теплову енергію для загальноосвітньої школи I-II ступенів №3, вул. Соборна,64А та 

житлового будинку по вулиці Соборна,  б. 73 у місті Авдіївка  становить 1836,90 

грн/Гкал (без ПДВ), що наведено у таблиці: 
 

Структура планового тарифу  на теплову енергію, що виробляються КП 

«СЄЗ» Авдіївської міської ради  на установах з використанням 

альтернативних  джерел енергії для загальноосвітньої школи I-II ступенів №3, 

вул. Соборна,64А та житлового будинку по вулиці Соборна,  б. 73 у місті 

Авдіївка: 



№ 

Показники 
Одиниці 

виміру 

Виробництво 
теплової енергії для 

потреб населення 

виробництво 

теплової енергії 

дляпотреб 

бюджетниїх установ 

з/п 

  

  

  

1 2 3 5 6 

1 Тарифи на теплову енергію, у тому числі: грн/Гкал 1836,90 1836,90 

       -    тарифи на виробницво теплової енергії грн/Гкал 1 836,90 1 836,90 

1 Виробнича собівартість, зокрема: тис. грн 889,63 464,46 

1.1 Прямі матеріальні витрати, зокрема: тис. грн 701,19 366,08 

1.1.1 паливо тис. грн 593,88 310,05 

1.1.2 електроенергія тис. грн 104,11 54,36 

1.1.4 
вода для технологічних потреб та 
водовідведення 

тис. грн 3,20 1,67 

1.2 
прямі витрати 

тис. грн 154,46 80,64 
на оплату праці 

1.3 інші прямі витрати, зокрема: тис. грн 33,98 17,74 

1.3.1 відрахування тис. грн 33,98 17,74 

6 Повна собівартість** тис. грн 889,63 464,46 

9 
Вартість виробництва теплової енергії за 

відповідними тарифами 
тис. грн 889,63 464,46 

10 
Тарифи на виробництво теплової енергії, 

зокрема: 
грн/Гкал 1 836,90 1 836,90 

10.1 паливна складова грн/Гкал 1 226,23 1 226,23 

10.2 решта витрат, крім паливної складової грн/Гкал 610,67 610,67 

11 Реалізація теплової енергії власним споживачам Гкал 484,312 252,851 

14 
Відпуск теплової енергії з колекторів власних 

котелень 
Гкал 484,312 252,851 

15 
Собівартість виробництва теплової енергії 
власними котельнями 

грн/Гкал 1 836,90 1 836,90 

 

У  зв’язку з  вищевикладеним загальний розмір планованого тарифу на теплову 

енергію, що виробляються КП «СЄЗ» Авдіївської міської ради  на установах з 
використанням альтернативних  джерел енергії для загальноосвітньої школи I-II 

ступенів №3, вул. Соборна,64А та житлового будинку по вулиці Соборна,  б. 73 у 

місті Авдіївка : 
 

  Кількість Витрати на 

Собівартість 

одиниці в 

опалювальний 

період 

Рентабе

льність,

% 
Відпускна 

 

Відпускна 

 Найменування  Гкал м2  
теплову 

енергію  

 

ціна грн. за 

ПДВ 

ціна грн. за 

 

на 

опален

ня площі грн Гкал м2 

 
1м2   (без 

ПДВ) 

 

1м2(з ПДВ) 

тариф   на 

теплову енергію  
всього 737,163   

1 354 095,56 

 

1 836,90 

      

 

  

втрати 52,863                



тариф   на 

теплову енергію 
згідно площі 737,163 4 949,80     45,59     

 

  

1.Бюджетні 

організації: 

ЗОШ №3  
Вул Соборна 

буд.64А 252,851 3 221,40       0,00 45,59 

 

 

 

 

9,12 54,71 

2.Населення 

Вул.Соборна 
буд.73 484,312 1 728,40       0,00 45,59 

 

 

9,12 54,71 

                   

 

        Плановані витрати  підприємства  тарифу на теплову енергію, що виробляються 

КП «СЄЗ» Авдіївської міської ради  на установах з використанням альтернативних  
джерел енергії для загальноосвітньої школи I-II ступенів №3, вул. Соборна,64А та 

житлового будинку по вулиці Соборна,  б. 73 у місті Авдіївка складатиме   

1 354 095,56 грн. на рік. 
  Обсяги постачання теплової енергії здійснюється згідно річного плану, що 

затверджений розпорядженням керівника Авдіївської міської ВЦА Покровського 

району  Донецької області від 18.05.2021 року №249 «Про погодження (річного 

плану) технічного звіту». 
У відповідності до ч.4 та ч.5 статті 20 Закону України «Про теплопостачання», 

тарифи на теплову енергію для суб’єктів господарювання, що здійснюють її 

виробництво на установках з використанням альтернативних джерел енергії, 
включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установки, 

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 на теплову енергію, вироблену з 
використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів. У разі 

відсутності для суб’єкта господарювання встановленого тарифу на теплову енергію, 

вироблену з використанням природного газу, для потреб установ та організацій, що 

фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення 
тарифи на теплову енергію встановлюються на рівні 90 відсотків середньозваженого 

тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб 

відповідної категорії споживачів, статті 1 Закону України «Про альтернативні 
джерела енергії», альтернативні джерела енергії - відновлювані джерела енергії, до 

яких належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, гідротермальна, 

аеротермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з 

органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів, та вторинні 
енергетичні ресурси, до яких належать доменний та коксівний гази, газ метан 

дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу 

технологічних процесів. 
Виробництво тепла буде здійснюватися на блочно-модульній котельні 

виключно із використанням твердого палива як пелети з деревини, а тому у 

розрахунку собівартості тарифу закладаються показники, орієнтовані на 

виробництво тепла із використанням зазначеного виду палива, а саме такого, що 
відповідає вимогам ДСТУ 8358:2015 «Брикети і гранули паливні із деревної 

сировини». Натомість, відповідно до Законів України «Про альтернативні джерела 

енергії», «Про альтернативні види палива» гранули та брикети, вироблені з біомаси 
належать до альтернативних видів твердого палива, а енергія біомаси визнається 

альтернативним джерелом енергії. 



Відповідно до частини один статті 15 Закону України «Про ціни і 

ціноутворення», Кабінет Міністрів України, органи виконавчої влади та органи 
місцевого самоврядування, які встановили державні регульовані ціни на товари в 

розмірі, нижчому від економічно обґрунтованого розміру, зобов’язані відшкодувати 

суб’єктам господарювання різницю між такими розмірами за рахунок коштів 

відповідних бюджетів. 
Станом на 24.09.2021 року Держенергоефективності встановлено 

середньозважений тариф по Донецькій області для потреб  населення у розмірі 

1387,52 грн/Гкал (без ПДВ), для  установ та організацій, що фінансуються з 
державного чи місцевого бюджету у розмірі 1450,08 грн/Гкал (без ПДВ). 

Тарифи на теплову енергію, виробництво теплової енергії, що виробляється на 

установках з використанням альтернативних джерел енергії , розраховані відповідно 

до статті 20 Закону України «Про теплопостачання» наведені у таблиці: 

  Показник 
Для потреб 
населення 

Бюджетні установи 
та організації 

Примітка 

1 
Середньозважені тарифи на 
теплову енергію, вироблену з 
використанням природного 

газу, грн./Гкал без ПДВ 

1387,52 1450,08 

Опубліковані на 
офіційному сайті 

Держенергоефективності 
24.09.2021 року для  

Донецької області 

2 

Середньозважені тарифи на 
транспортування 
тепловоїенергії, грн./Гкал без 
ПДВ 

265,51 272,1   

3 
Середньозважені тарифи на 
постачання тепловоїенергії, 
грн./Гкал без ПДВ 

14,87 23,07   

4 

Тарифи на теплову енергію, 
що виробляється на 
установках з використанням 
АДЕ, грн./Гкал без ПДВ 

1248,76 1305,07 

Визначені як 90% від 
середньозважених тарифів 

на теплову енергію                             

(тарифи ряд. 1 * 90%) 

4.1 грн./Гкал з ПДВ 1498,51 1566,08   

 

Тариф на теплову енергію, що виробляються КП «СЄЗ» Авдіївської міської 

ради  на установах з використанням альтернативних  джерел енергії для 
загальноосвітньої школи I-II ступенів №3, вул. Соборна,64А та житлового будинку 

по вулиці Соборна,  б. 73 у місті Авдіївка наведені у таблиці: 

№ 

п/п 
Назва тарифу 

Населення Бюджетні установи та організації 

грн/Гкал   
(без 

ПДВ) 

грн/Гкал   
(з ПДВ) 

грн/м2         
(без 

ПДВ) 

грн/м2         
(з ПДВ)         

грн/Гкал   
(без 

ПДВ) 

грн/Гкал   
(з ПДВ) 

грн/м2         
(без 

ПДВ) 

грн/м2                   
(з 

ПДВ) 

1 
Теплова енергія, у 
т.ч. 

1248,76 1498,51 31,29 37,55 1305,07 1566,08 31,82 38,18 

1.1 
Виробництво 
теплової енергії 

1248,76 1498,51 31,29 37,55 1305,07 1566,08 31,82 38,18 

 



 Строк прийому зауважень та пропозицій  до оприлюднених матеріалів - 7 

календарних днів з дня опублікування повідомлення для споживачів про намір 
встановити тарифи та приймається  у письмовому та електронному вигляді  за 

адресою: м. Авдіївка, Донецької області, вул. Молодіжна буд. 3, 4 поверх,  86060 , 

Комунальне підприємство « Служба єдиного замовника» Авдіївської міської ради , 

електронна адреса: kpsez2012@gmail.com, телефони:(06236) 3-21-88, 3-19-55, 3-62-
14, 3-28-90 , факс (06236) 3-21-88.  
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