
 

 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

від 23.09.2019_ №  384 
м. Покровськ 

 
 

Про встановлення структурному підрозділу «Покровське локомотивне депо» регіональної 

філії «Донецька залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» тарифів на 

теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послугу з 

централізованого опалення для населення, бюджетних установ, організацій та інших 

споживачів  

 

 

Розглянувши лист структурного підрозділу «Покровське локомотивне депо» 

регіональної філії «Донецька залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» 

від 05.09.2019 № 874 щодо встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з централізованого опалення, що надається 

населенню, бюджетним установам, організаціям та іншим споживачам, відповідно до 

Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про 

теплопостачання», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про 

забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» (зі 

змінами), Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних 

послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про 

врахування відповідної позиції територіальних громад, затвердженого Наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 30.07.2012 № 390, керуючись статтями 28, 59, 73 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити структурному підрозділу «Покровське локомотивне депо» 

регіональної філії «Донецька залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» 

тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб 

населення, бюджетних установ, організацій та інших споживачів на рівні: 

1) для потреб населення: 

- тариф на теплову енергію – 1141,37 грн./Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

- тариф на виробництво теплової енергії –  1140,59 грн./Гкал (без ПДВ); 

- тариф на транспортування теплової енергії – 0,78 грн./Гкал (без ПДВ); 

- тариф на постачання теплової енергії – 0 грн./Гкал (без ПДВ). 

2) для потреб бюджетних установ: 

- тариф на теплову енергію – 1141,37 грн./Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

- тариф на виробництво теплової енергії –  1140,59 грн./Гкал (без ПДВ); 

- тариф на транспортування теплової енергії – 0,78 грн./Гкал (без ПДВ); 



- тариф на постачання теплової енергії – 0 грн./Гкал (без ПДВ). 

1) для потреб організацій та інших споживачів: 

- тариф на теплову енергію – 1744,08 грн./Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

- тариф на виробництво теплової енергії –  1743,30 грн./Гкал (без ПДВ); 

- тариф на транспортування теплової енергії – 0,78 грн./Гкал (без ПДВ); 

- тариф на постачання теплової енергії – 0 грн./Гкал (без ПДВ). 

2. Встановити структурному підрозділу «Покровське локомотивне депо» 

регіональної філії «Донецька залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» 

тариф на послугу з централізованого опалення, що надається населенню, бюджетним 

установам, організаціям та іншим споживачам: 

- для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами 

обліку теплової енергії – 1369,64 грн./Гкал (з ПДВ); 

- для абонентів житлових будинків без будинковими та квартирних приладів обліку 

теплової енергії – 30,52 грн. за кв.м за місяць протягом періоду надання послуги з 

централізованого опалення (з ПДВ); 

- для бюджетних установ – 1369,64 грн./Гкал (з ПДВ); 

- для організацій та інших споживачів – 2092,90 грн./Гкал (з ПДВ). 

3. Затвердити структурному підрозділу «Покровське локомотивне депо» 

регіональної філії «Донецька залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» 

структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання 

(додаток 1-4). 

4. Затвердити структурному підрозділу «Покровське локомотивне депо» 

регіональної філії «Донецька залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» 

структуру одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення, що надається 

населенню, бюджетним установам, організаціям та іншим споживачам (додаток 5). 

5. Рішення набуває чинності після 15 днів з моменту офіційного оприлюднення. 

6. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому міської ради                     

від 14.10.2009 № 455 «Про погодження тарифів на послуги теплопостачання для 

населення, бюджетних установ, організацій та інших споживачів по локомотивному депо 

Красноармійськ Донецької залізниці» з моменту набуття чинності даного рішення. 

 

 

 

 

В.п. міського голови         І. Сущенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення  виконкому міської ради 

   від 23.09.2019_ №  384 

 

 

Структура тарифів на теплову енергію  

 структурному підрозділу «Покровське локомотивне депо» регіональної філії «Донецька залізниця»  

Акціонерного товариства «Українська залізниця» 

№ з/п Найменування показників 
Для потреб населення Для бюджетних установ 

Для  організацій та інших 

споживачів 

тис. грн. на рік грн./Гкал тис. грн. на рік грн./Гкал тис. грн. на рік грн./Гкал 

1 Виробнича собівартість, у т.ч. 2541,20 1141,37 234,57 1141,37 18604,72 1744,08 

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т.ч. 2402,71 1079,17 221,78 1079,17 17941,19 1681,88 

1.1.1. Витрати на паливо 2188,76 983,07 202,03 983,07 16916,06 1585,78 

1.1.2 Витрати на електроенергію 140,84 63,26 13 63,26 674,81 63,26 

1.1.3. Собівартість теплової енергії власних 

ТЕЦ, ТЕС, КГУ 

    

        

1.1.4. Витрати на покупну теплову енергію         

1.1.5. Транспортування теплової енергії 

тепловими мережами інших 

підприємств 

    

        

1.1.6. Вода для технологічних потреб та 

водовідведення 

54,43 24,45 5,03 24,45 260,81 24,45 

1.1.7 Матеріали, запасні частини та інші 

ресурси 

18,68 8,39 1,72 8,39 89,51 8,39 

1.2 Прямі витрати на оплату праці 73,76 33,13 6,81 33,13 353,42 33,13 

1.3 Інші прямі витрати, у т.ч. 52,37 23,52 4,84 23,52 250,92 23,52 

1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 16,23 7,29 1,5 7,29 77,75 7,29 

1.3.2 Амортизаційні відрахування 36,14 16,23 3,34 16,23 173,17 16,23 

1.3.3 Інші прямі витрати(поліпшення ОФ)       



1.4 Загально виробничі витрати, у т.ч 12,36 5,55 1,14 5,55 59,19 5,55 

1.4.1 Витрати на оплату праці 10,13 4,55 0,93 4,55 48,52 4,55 

1.4.2 Відрахування на соціальні заходи 2,23 1 0,21 1 10,67 1 

1.4.3 Інші витрати             

2 Адміністративні витрати, у т.ч.             

3.1 Витрати на оплату праці             

3.2 Відрахування на соціальні заходи             

3.3 Інші витрати             

3 Витрати на збут             

4 Інші операційні витрати             

5 Фінансові витрати             

6 Повна собівартість 2541,20 1141,37 234,57 1141,37 18604,72 1744,08 

7 Розрахунковий прибуток, у т.ч.             

7.1 Податок на прибуток             

7.2 Резервний фонд (капітал) та дивіденти         

7.3 На розвиток виробництва             

8 Вартість теплової енергії за 

відповідними тарифами 

2541,20 1141,37 234,57 1141,37 18604,72 1744,08 

9 Тарифи на теплову енергію, 

грн./Гкал 

1141,37  1141,37  1744,08   

10 Обсяг реалізації теплової енергії 

власним споживачам, Гкал 2226,44   205,51   10667,32   

11 Рівень рентабельності, %             

 

Керуючий справами виконкому ради           А. Жук 

 

Структура тарифів на теплову енергію розроблена структурним підрозділом «Покровське локомотивне депо» регіональної філії «Донецька 

залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» 

Головний інженер структурного підрозділу «Покровське локомотивне депо» регіональної 

філії «Донецька залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця»     Д. Омельченко 



Додаток №2 

до рішення  виконкому міської ради 

    від 23.09.2019_ №  384 

 

Структура тарифів на виробництво теплової енергії 

 структурному підрозділу «Покровське локомотивне депо» регіональної філії «Донецька залізниця»  

Акціонерного товариства «Українська залізниця» 

№ з/п Найменування показників 
Для потреб населення Для бюджетних установ 

Для  організацій та інших 

споживачів 

тис. грн. на рік грн./Гкал тис. грн. на рік грн./Гкал тис. грн. на рік грн./Гкал 

1 Виробнича собівартість, у т.ч. 2539,46 1140,59 234,41 1140,59 18596,38 1743,30 

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т.ч. 2402,71 1079,17 221,78 1079,17 17941,18 1681,88 

1.1.1. Витрати на паливо 2188,76 983,07 202,03 983,07 16916,06 1585,78 

1.1.2 Витрати на електроенергію 140,84 63,26 13,00 63,26 674,81 63,26 

1.1.3. Собівартість теплової енергії власних 

ТЕЦ, ТЕС, КГУ 

    

        
1.1.4. Витрати на покупну теплову енергію     

        
1.1.5. Транспортування теплової енергії 

тепловими мережами інших 

підприємств 

    

        
1.1.6. Вода для технологічних потреб та 

водовідведення 

54,43 24,45 5,03 24,45 260,80 24,45 

1.1.7 Матеріали, запасні частини та інші 

ресурси 

18,68 8,39 1,72 8,39 89,51 8,39 

1.2 Прямі витрати на оплату праці 73,76 33,13 6,81 33,13 353,42 33,13 

1.3 Інші прямі витрати, у т.ч. 50,63 22,74 4,68 22,74 242,59 22,74 

1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 16,23 7,29 1,50 7,29 77,75 7,29 

1.3.2 Амортизаційні відрахування 34,4 15,45 3,18 15,45 164,84 15,45 

1.3.3 Інші прямі витрати(поліпшення ОФ)       

1.4 Загально виробничі витрати, у т.ч 12,36 5,55 1,14 5,55 59,19 5,55 



1.4.1 Витрати на оплату праці 10,13 4,55 0,93 4,53 48,52 4,55 

1.4.2 Відрахування на соціальні заходи 2,23 1,00 0,21 1,02 10,67 1,00 

1.4.3 Інші витрати             

2 Адміністративні витрати, у т.ч.             
3.1 Витрати на оплату праці             
3.2 Відрахування на соціальні заходи             
3.3 Інші витрати             

3 Витрати на збут             

4 Інші операційні витрати             

5 Фінансові витрати             

6 Повна собівартість 2539,46 1140,59 234,41 1140,59 18596,38 1743,30 

7 Розрахунковий прибуток, у т.ч.             

7.1 Податок на прибуток             
7.2 Резервний фонд (капітал) та дивіденти             
7.3 На розвиток виробництва             

8 Вартість теплової енергії за 

відповідними тарифами 

2539,46 1140,59 234,41 1140,59 18596,38 1743,30 

9 Тарифи на теплову енергію, 

грн./Гкал 

1140,59  1140,59  1743,30   

10 Обсяг реалізації теплової енергії 

власним споживачам, Гкал 2226,44   205,51   10667,32   

11 Рівень рентабельності, %             
 

Керуючий справами виконкому ради           А. Жук 

 

Структура тарифів на теплову енергію розроблена структурним підрозділом «Покровське локомотивне депо» регіональної філії «Донецька 

залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» 

 

Головний інженер структурного підрозділу «Покровське локомотивне депо» регіональної 

філії «Донецька залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця»     Д. Омельченко 



Додаток №3 

до рішення  виконкому міської ради 

від 23.09.2019_ №  384 

 

Структура тарифів на транспортування теплової енергії 

 структурному підрозділу «Покровське локомотивне депо» регіональної філії «Донецька залізниця»  

Акціонерного товариства «Українська залізниця» 

№ з/п Найменування показників 
Для потреб населення Для бюджетних установ 

Для  організацій та інших 

споживачів 

тис. грн. на рік грн./Гкал тис. грн. на рік грн./Гкал тис. грн. на рік грн./Гкал 

1 Виробнича собівартість, у т.ч. 1,74 0,78 0,16 0,78 8,33 0,78 

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. Витрати на паливо      0 

1.1.2 Витрати на електроенергію      0 

1.1.3. Собівартість теплової енергії власних 

ТЕЦ, ТЕС, КГУ 

  

    
1.1.4. Витрати на покупну теплову енергію       
1.1.5. Транспортування теплової енергії 

тепловими мережами інших підприємств 

  

    
1.1.6. Вода для технологічних потреб та 

водовідведення 

      

1.1.7 Матеріали, запасні частини та інші 

ресурси 

      

1.2 Прямі витрати на оплату праці       

1.3 Інші прямі витрати, у т.ч. 1,74 0,78 0,16 0,78 8,33 0,78 

1.3.1 Відрахування на соціальні заходи       

1.3.2 Амортизаційні відрахування 1,74 0,78 0,16 0,78 8,33 0,78 

1.3.3 Інші прямі витрати       

1.4 Загально виробничі витрати, у т.ч 0 0 0 0 0 0 

1.4.1 Витрати на оплату праці       

1.4.2 Відрахування на соціальні заходи       



1.4.3 Інші витрати       

2 Адміністративні витрати, у т.ч.       
3.1 Витрати на оплату праці       

3.2 Відрахування на соціальні заходи       

3 Витрати на збут       

4 Інші операційні витрати       

5 Фінансові витрати       

6 Повна собівартість 1,74 0,78 0,16 0,78 8,33 0,78 

7 Розрахунковий прибуток, у т.ч.       

7.1 Податок на прибуток       
7.2 Резервний фонд (капітал) та дивіденти       
7.3 На розвиток виробництва       

8 Вартість теплової енергії за 

відповідними тарифами 

1,74 0,78 0,16 0,78 8,33 0,78 

9 Тарифи на теплову енергію, грн./Гкал 0,78  0,78  0,78  

10 Обсяг реалізації теплової енергії 

власним споживачам, Гкал 2226,44  205,51  10667,32  

11 Рівень рентабельності, %       
 

 

 

Керуючий справами виконкому ради           А. Жук 

 

Структура тарифів на теплову енергію розроблена структурним підрозділом «Покровське локомотивне депо» регіональної філії «Донецька 

залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» 

 

Головний інженер структурного підрозділу «Покровське локомотивне депо» регіональної 

філії «Донецька залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця»     Д. Омельченко 

 

 

 



Додаток №4 

до рішення  виконкому міської ради 

    від 23.09.2019_ №  384 

 

Структура тарифів на постачання теплової енергії 

 структурному підрозділу «Покровське локомотивне депо» регіональної філії «Донецька залізниця»  

Акціонерного товариства «Українська залізниця» 

 

№ з/п Найменування показників Для потреб населення Для бюджетнихустанов Для інших споживачів 

тис. грн. на рік грн./Гкал тис. грн. на рік грн./Гкал тис. грн. на 

рік 

грн./Гкал 

1 Виробнича собівартість, у т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. Витрати на паливо             

1.1.2 Витрати на електроенергію             

1.1.3. Собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, 

ТЕС, КГУ 

    

        

1.1.4. Витрати на покупну теплову енергію             

1.1.5. Транспортування теплової енергії 

тепловими мережами інших підприємств 

    

        

1.1.6. Вода для технологічних потреб та 

водовідведення 

            

1.1.7 Матеріали, запасні частини та інші ресурси             

1.2 Прямі витрати на оплату праці             

1.3 Інші прямі витрати, у т.ч. 0 0 0 0 0 0 

1.3.1 Відрахування на соціальні заходи             

1.3.2 Амортизаційні відрахування             

1.3.3 Інші прямі витрати             

1.4 Загально виробничі витрати, у т.ч 0 0 0 0 0 0 

1.4.1 Витрати на оплату праці             

1.4.2 Відрахування на соціальні заходи             



1.4.3 Інші витрати             

2 Адміністративні витрати, у т.ч.             

3.1 Витрати на оплату праці             

3.2 Відрахування на соціальні заходи             

3.3 Інші витрати             

3 Витрати на збут             

4 Інші операційні витрати             

5 Фінансові витрати             

6 Повна собівартість 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Розрахунковий прибуток, у т.ч.             

7.1 Податок на прибуток             

7.2 Резервний фонд (капітал) та дивіденти             

7.3 На розвиток виробництва             

8 Вартість теплової енергії за відповідними 

тарифами 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Тарифи на теплову енергію, грн./Гкал             

10 Обсяг реалізації теплової енергії власним 

споживачам, Гкал             

11 Рівень рентабельності, %             

 

 

Керуючий справами виконкому ради           А. Жук 

 

 

Структура тарифів на теплову енергію розроблена структурним підрозділом «Покровське локомотивне депо» регіональної філії «Донецька 

залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» 

 

Головний інженер структурного підрозділу «Покровське локомотивне депо» регіональної 

філії «Донецька залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця»     Д. Омельченко 

 

 



Додаток №5 

до рішення  виконкому міської ради 

    від 23.09.2019_ №  384 

 

Структура одноставкових тарифів  

на послуги з централізованого опалення, що надається населенню, бюджетним установам, організаціям та іншим споживачам 

структурного підрозділу «Покровське локомотивне депо» регіональної філії «Донецька залізниця»  

Акціонерного товариства «Українська залізниця» 

 

№ 

з/п 
Назва показника 

Послуга з централізованого опалення 

Для абонентів житлових 

будинків з будинковими 

та квартирними 

приладами обліку 

теплової енергії 

Для абонентів 

житлових будинків 

без будинкових та 

квартирних 

приладів обліку 

теплової енергії 

Для абонентів 

бюджетних установ 

з будинковими та 

квартирними 

приладами обліку 

теплової енергії 

Для  

організацій та 

інших 

споживачів  

Грн./Гкал Грн./м² Грн./Гкал Грн./Гкал 

1 Собівартість власної теплової енергії, 

врахована у встановлених тарифах на теплову 

енергію  

1141,37 25,43 1141,37 1744,08 

2 Витрати на утримання абонентської служби, 

усього, у т.ч. 

0 0 0 0 

2.1 Витрати на оплату праці 0 0 0 0 

2.2. Внески на соціальні заходи 0 0 0 0 

2.3. Інші витрати абонентської служби 0 0 0 0 

3 Витрати з проведення періодичної повірки, 

обслуговування і ремонту квартирних засобів 

обліку, у тому числі їх демонтажу, 

транспортування та монтажу після повірки 

Х Х Х Х 

4 Витрати на придбання води на послуги з 

централізованого постачання гарячої води 

Х Х Х Х 

5 Решта витрат, крім послуг банку  0 0 0 0 



6 Собівартість послуг без урахування послуг 

банку 

0 0 0 0 

7 Розрахунковий прибуток усього, у т.ч. 0 0 0 0 

7.1 Прибуток у тарифі на теплову енергію  0 0 0 0 

7.2 Плановий прибуток на послугу, усього, у т.ч 0 0 0 0 

  Чистий прибуток 0 0 0 0 

  Податок на прибуток 0 0 0 0 

8 Послуги банку 0 0 0 0 

9 Повна планова собівартість послуг 1141,37 25,43 1141,37 1744,08 

10 Вартість послуг 0 0 0 0 

11 Планові тарифи на послуги, у т.ч. на послугу з 

централізованого опалення: 

0 0 0 0 

11.1 Вартість теплової енергії 0 0 0 0 

11.2 Решта складових тарифу 0 0 0 0 

12 Планові тарифи на послугу з ПДВ 1369,64 30,52 1369,64 2092,9 

13 Плановий тариф на послугу з 

централізованого 

опалення, грн./м.кв за місяць протягом 

опалювального 

періоду, з ПДВ 

Х 30,52 

 

Х Х 

14 Планова тривалість опалювального періоду, 

діб 

176 176 176 176 

 

 

Керуючий справами виконкому ради           А. Жук 

 

Структура тарифів на теплову енергію розроблена структурним підрозділом «Покровське локомотивне депо» регіональної філії «Донецька 

залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» 

 

Головний інженер структурного підрозділу «Покровське локомотивне депо» регіональної 

філії «Донецька залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця»     Д. Омельченко 

 


