
З метою встановлення тарифів на теплову енергію та послуги з централізованого опалення 

приватне акціонерне товариство «ЮЖКОКС» відповідно до законів України «Про житлово-

комунальні послуги», «Про теплопостачання», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 

№869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг від 22.03.2017 №308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності у сфері теплопостачання» та від 30.11.2018 №1574 «Про встановлення тарифу на 

виробництво теплової енергії ПРАТ «ЮЖКОКС», керуючись підпунктом 2 п. «а»  ст.28, п.6 ст.59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» подало клопотання та розрахунки 

економічно обг'рунтованих витрат на теплову енергію та послуги з централізованого опалення до 

Кам'янської міської ради. 

 
Тарифи 

на теплову енергію та послуги з централізованого опалення, що надаються  

приватним акціонерним товариством «ЮЖКОКС» 

 

Вид послуги Од. вим. Тариф 

Тариф на послуги з централізованого опалення 

для абонентів без будинкових (квартирних) 

приладів обліку теплової енергії (з ПДВ) 

грн/м2 

(щомісячно  

протягом опалювального 

періоду) 

28,76* 

Тариф на теплову енергію (з ПДВ) грн за 1 Гкал 1 250,56 

Тариф на теплову енергію (без ПДВ), у тому 

числі: 

грн за 1 Гкал 1 042,13 

- виробництво теплової енергії* грн за 1 Гкал 977,53 

- транспортування теплової енергії грн за 1 Гкал 64,60** 

  

 Примітка: *При розрахунку тарифу враховано загальновиробничу норму питомих 

витрат теплової енергії на опалювальний період 2018-2019 р.р. у розмірі  

0,138 Гкал/м2 в рік та тривалість опалювального сезону 6 місяців. 

   *Відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.11.2018 

№1574 «Про встановлення тарифу на виробництво теплової енергії  

ПРАТ «ЮЖКОКС». 

   **Згідно структури, що наведено в додатку 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

СТРУКТУРА 

тарифу на транспортування теплової енергії  

приватного акціонерного товариства «ЮЖКОКС» 

 

  

з/п 
Показники 

Тариф на транспортування 

теплової енергії  

тис. грн на рік грн/Гкал 

1. Виробнича собівартість, у  т.ч.: 756,37 57,68 

1.1. прямі матеріальні витрати, у т.ч.: 530,75 40,47 

1.1.1. електроенергія 519,07 39,58 

1.1.2. вода для технологічних потреб та водовідведення 11,68 0,89 

1.2. прямі витрати на оплату праці 163,59 12,48 

1.3. відрахування  на соціальні заходи 35,99 2,74 

1.4. загальновиробничі витрати 26,04 1,99 

2. Повна собівартість 756,37 57,68 

3. Розрахунковий прибуток 90,75 6,92 

4. Вартість транспортування теплової енергії 847,12 64,60 

5. Корисний відпуск теплової енергії, Гкал 13 112,67 х 

6. Тариф на транспортування теплової енергії (без ПДВ) х 64,60 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


