
IIОВIДОМЛЕННЯ
ПРО тарифи на теплову енергiюо iT виробництво, транспортуваttIIя

та постачання, на послугу з постачання тепловот енергiт ллrI Bcix
категорiй споживачiв КП (ЖИЛСЕРВIС-ДНIПРО>ДМР.

На Виконання вимог Порядку iнформування споживачiв про HaMip
ЗtvtiНи цiн/тарифiв на комунальнi послуги з обгрунтуI]анням ,гакоТ

НеОбхiДностi, затвердженого наказом MiHicTepcTBa регiонального розвитку,
бУлiвниuтва та житлово-комун€Lльного господарства УкраiЪи вiд 05.06.20l 8

JЮ 130, КП (ЖИЛСЕРВIС-ДШПРО>ДМР iнформуq п.ро нрIrдiри. не ?мiFюрати
иФи н ll виDоони

цостач?чня для Bcix Iсате.горiй споживqyiв на оцалюва4ьFий перiод 20?2/2023
i Залишити ix в розмiрi та за структурою тарифiв встановле}iих рittlеltням
виконавчого KoMiTeTy !нiпровськоТ MicbKoT ради вiд 19. l l .202l року JY'r

1l56.

вiдповiдно до Порялку формування тарифiв на теплов,ч енергiк,l. Тт

виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання -l"еп.ltовоТ

енергii i постачання гарячоТ води затвердженого [IocTaHoBo1,o Кабiнет1,
MiHicTpiB Украiни вiд 01.0б20l l N9869 <[Ipo забезпечення сди|Iого пiлхолу
ло формування тарифiв на комунальнi послуги)> (зi змiнами) пiдприсмствр
чаý HaMip пqдовжитч TepMiy дiТ тарифiв з 0,1. 10.2022р. до 30.09.2023р.

тАриФи
на теплову енергiю, iТвиробництво, транспортування, постачання та послуги

з постачання тепловоТ енергii, встановленi
Комунальному пiдприсмству <ЖИЛСЕРВIС-ДШПРо> !н iпровськоТ м icbKoT

Ради

Вид лiцензiйноТ
дiяльностi

Тариф, грн за 1 Гкал (без IIllB)

населення
бюджетн i

установи
iнш i

споживачi
Тариф на теплову енергiю
у т. ч.:

| 945,28 з |46,63 5 805,60

виробництво тепловоТ
енергii l 4б3,89 2 543,10 4 933,78

транспортування
тепловоi енергiТ

465,62 587,76 856,05

постачання тепловот
енергii |5,77 |5,77 |5.77

Вид комуна.пьноТ послуги
Тариф (з ПЛВ)

населення
бюджетнi
установи

iнш i

сIlоживачl
Послуга з постачання
тепловоТ енергii, грн за
1 Гкал

2з34,з4 3775,96 6966.72



СТРУКТУРА
ТаРИфiв на Теплову енергiю, iT виробництво, транспортування, постачанIIя та

послуги з постачання тепловоТ енергii, встановлених
Комунальному п iдприсмству <ЖИЛСЕРВ IC -ДШ ПРО> l{н i п рсl вс ь KtlT м ic ькоТ

Ради

N9

пlл Найменування покitзника

!ля потреб
населення,
тис. грн,
без П[В

/{;rя потреб
бюджетних

установ. тис.
Грн,

без ПffВ

l]ля потреб
iнlllих

спtlхси вач iB.

тис. грн.
без ПflВ

l 2 3 5 6

l Виробнича собiвартiсть 88 05 1,56 l9 821,90 l1 415.08

1.1
Прямi матерiа-пьнi витрати,
зокрема:

57 060,4з l4 884.54 9 4l0.1 l

1.1.1
витрати на паливо для виробництва
тепловоТ енергiТ котельнями

50 938,82 l4 053,1з 9 l 55"l4

l.|.2 витрати на електроенергiю 4 057,72 551.1 l l69.0l

1.1.3
витрати на покупну теплову
енергiю

0.00 0.00 0,00

1.1.4
вода для технологiчних потреб та
водовiдведення

2l7,12 29,49 9.04

1.1.5
матерiа-гtи, запаснi частини та iншi
матерiальнi ресурси

l 846,77 250,8l 76.92

1.2 Прямi витрати на оплату праui 9 449.96 l 283.5l з 93.б

1.3 Iншi прямi витрати, у т.ч.: 21 04з,з| 3 586.2l l590.6з

1.3.1 вiдрахування, на соцiальнi заходи 2 078,99 282,37 86.59

1,з.2 амортизацмнl вцрахування 6 465,75 878" l 5 269.з 1

1.3.3 iншi прямiвитрати 5 265.15 7l 5.06 2l9.з0

1.з,4
витрати на покриття втрат тепловоТ
енергiТ в теплових мережах

7 2зз.42 1 7l0,63 l 0l 5.4з

1.4 Загальновиробничi витрати 497,86 67,64 20.74

2 Алм iH iстративн i витрати 4 зз1,7 588.36 l 80.4l

3 Витрати на збуг 0.00 0.00 0.00

4 Iншi операцiйнi витрати 0,00 0,00 0.00

5 Фiнансовi витрати 0,00 0,00 0.00

6 Повна собЬартiсть 92 з8з,26 20 410,26 l l 595.49

7 Витрати на вiдшкодування втрат 0,00 0.00 0.00

8 Розрахунковий прибугок 3 695.33 8 l6"4l 46з.8l

9
BapTicTb тепловоi енергiI за
вiдповiдними тарифами

96 078,59 2| 226,67 l2 059.30

l0 Обсяг реалiзачiТ тепловоТ енергiТ
власним споживачам, ['кал

45 671 .9 6 202.2l l 902.28

1l Р iBeHb рентабельностi, 0/о 4.00 4.00 4.00



Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 29.04.2022
М502 протягом дiТ военного стану в YKpaTHi, аJIе не ранirше заверlIJення
поточного опалювального перiолу застосовувати лля населе},l1-1я ,rариrри на
piBHi тих, що застосовув€uIись станом на24 лютого 2022 року.

В опалювальному перiодi 202212023 рр. застосовувати до кiнtlсвих
СПОЖиВаЧiв комунальних послуг (населення) тарифи на послуI,и з Ilос,гачання
тепловоi енергii вiдповiдно до постанови НацiональноТ KoMiciT, шtо злiйснrос
Державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг вiд
З0.1 1 .2020 Ns 2257 кПро внесення змiн до tIостанови НацiональноТ KoMiciT, що
зДiйснюс державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуц
вiд 14 сiчня 2020 року J\Ъ 90)).

Зауваження, пропозицiТ вiл фiзичних та юридичних осiб, Тх об'сднань
приймаються за мiсцезнаходженням пiдприемства: 49089, м. {нiпро, вул.
Булiвельникiв, 24 або на електронну пошту пiдприсмства 436793S9@ ukr.net
протягом l4 календарних днiв з дня повiдомлення.

lиректор КП (ЖИЛСЕРВIС-ДШПРО)ДМР ,Олександра TITOBA


