
Повідомлення ВСП «Лиманське територіальне управління» про намір 
встановити тарифи на теплову енергію, її виробництво та постачання, 
послугу з постачання теплової енергії для потреб комунального 
некомерційного підприємства Слов’янської міської Ради «Міська 
лікарня № 1 м. Слов’янськ» та комунального некомерційного 
підприємства «Обласне територіальне медичне об’єднання м. 
Краматорськ», розташованого за адресою м.Слов’янськ, 
вул.Малогородська,142,а. 

На підставі Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні 
послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого Наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 №130, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.06.2018р. за №753/32205, виробничій 
структурний підрозділ «Лиманське територіальне управління» доводить до відома 
споживачів інформацію про намір встановити тарифи на теплову енергію, її виробництво 
та постачання, послугу з постачання теплової енергії. 

Згідно Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про 
теплопостачання», постанови КМУ від 1 червня 2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного 
підходу до формування тарифів на комунальні послуги», наказу Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 
12 вересня 2018р  № 239 «Про затвердження 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», рішення № 1065 від 02.09.2020р виконавчого комітету Слов’янської 
міської ради «Про встановлення форм розрахунків тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні 
послуги», виробничій структурний підрозділ «Лиманське територіальне управління» 
здійснило розрахунки тарифів на теплову енергію, її виробництво та постачання, послугу 
з постачання теплової енергії. 

 
Основні показники, враховані при встановленні тарифів: 

1. Для розрахунку прийнято середню ціну на газ у розмірі 8009,03грн за 1000 м3 без ПДВ, 
що складається з фактичних та планових цін на газ протягом опалювального періоду 2021 
року  (без урахування тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного 
газу). 
2. Ціна на водопостачання та водовідведення складає 39,06 грн. за 1 м3 без ПДВ (згідно  
постанови  № 2499  від 16.12.2020 року  Національної  комісії, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг). 
3. Для розрахунку прийнято середню ціну на електроенергію у розмірі 2,838 грн. за 1 кВт, 
яка скалася з фактичних та планових цін на електроенергію протягом 2021 року без ПДВ. 
4. Витрати на оплату праці визначені із розрахунку не нижче мінімальної заробітної плати 
6 000 грн. 

Основні складові планового тарифу : 

Показник Ціна врахована в планованому тарифі, грн. 
без ПДВ 

Газ, грн. за 1000 м.куб. 8009,03 

Електроенергія, грн. за 1 кВт 2,838 
Вода, грн.зам.куб. 39,06 



Фонд оплати праці за місяць, грн. 7967,57 
Амортізація , грн. на рік 24109,26 
Інши витрати пов’язані 
зтех.обслугов.котельні та газопроводу, 
грн. на рік 

145359,98 

За розрахунками ВСП «Лиманське територіальне управління» рівень планових 
економічно обґрунтованих тарифів наступний: 

Тарифи на теплову енергію, її виробництво та постачання: 

Найменування тарифів 
Групи споживачів теплової енергії 

для потреб бюджетних установ 

Тариф на теплову енергію, грн. за 1 Гкал 
без ПДВ 1961,52 

у тому числі на:   

виробництво теплової енергії, грн. за 1 
Гкал без ПДВ 1908,42 

постачання теплової енергії, грн. за 1 
Гкал без ПДВ 53,10 

 
Тарифи на послугу з постачання теплової енергії: 

Найменування тарифів 
Групи споживачів послуги 

для потреб бюджетних установ 

Тариф на послугу з постачання теплової 
енергії, грн. за 1 Гкал з ПДВ 2353,82 

 

Більш детальну інформацію про структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво та 
постачання, послугу з постачання теплової енергії (додатки 1-5) можна дізнатися за 
адресою: м. Лиман, пров. Робочий, 6, та по телефону (+380 62) 61-6-33-63, (+380 62) 61-6-
22-26  

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовій формі протягом 7-ми календарних 
днів з дня публікації цього повідомлення за адресою: м. Лиман, пров. Робочий, 6, тел.:  

(+380 62) 61-6-33-63,  (+380 62) 61-6-22-26,факс: (+380 62)61-6-36-80,  

(+380 62) 66-5-20-25; та УЖКГ, площа Соборна,3, (06262) 2-01-78 

Адміністрація ВСП «Лиманське територіальне управління» 
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