
населення
бюджетні 

установи
інші споживачі

релігійні 

організації

1 2 3 4 5 6 7 8

1  Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам Гкал 915,988.45 721949.421 151,418.62 41,759 861.87

2
 Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання власних 

споживачів
Гкал/год 467.33 363.65 79.70 23.36 0.62

3
Повна  собівартість виробництва теплової енергії, усього, у тому 

числі:
тис. грн 1,840,099.54 1,268,226.67 429,998.91 139,326.47 2,547.50

3.1 умовно змінні витрати усього, у тому числі: тис. грн 1,521,869.72 1,028,657.63 367,342.97 123,620.87 2,248.25

3.1.1
витрати на технологічне паливо (разом з вартістю його 

транспортування, без розподілу)
тис. грн 533,525.37 261,752.18 212,408.17 59,313.31 51.72

3.1.2
витрати на технологічну електроенергію для виробництва теплової 

енергії (разом з вартістю її транспортування)
тис. грн 10,633.09 7,413.97 2,712.84 505.62 0.66

3.1.3 собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС…... тис. грн 977,711.26 759,491.48 152,221.97 63,801.94 2,195.87

3.2

умовно постійні витрати, усього – решта витрат повної планової 

собівартості виробництва теплової енергії (з урахуванням витрат на 

розподіл палива)

тис. грн 318,229.82 239,569.04 62,655.93 15,705.60 299.25

4 Витрати на відшкодування втрат тис. грн 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5
Плановий прибуток в тарифах на      виробництво теплової енергії, 

віднесений до умовно постійної частини
тис. грн 62,916.85 42,692.93 15,623.68 4,553.18 47.06

6
Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на виробництво 

теплової енергії у собівартості
грн/Гкал 1,661.45 1,424.83 2,426.01 2,960.37 2,608.56

7

Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на виробництво 

теплової енергії – місячна абонентська плата на одиницю теплового 

навантаження, у тому числі

грн./Гкал /год/міс. 67,964.96 64,682.05 81,849.51 72,266.49 46,605.66

7.1
складова собівартості 

(рядок 3.2/ рядок 2/12 місяців)
грн./Гкал /год/міс. 56,745.82 54,898.70 65,513.32 56,024.53 40,272.11

7.2
складова витрат на відшкодування втрат

(рядок 4/ рядок 2/12 місяців)
грн./Гкал /год/міс. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.3
складова прибутку

(рядок 5/ рядок 2/12 місяців)
грн./Гкал /год/міс. 11,219.15 9,783.34 16,336.19 16,241.96 6,333.55

Виробництво теплової енергії

Транспортування теплової енергії

(найменування ліцензіата)

№ з/п Найменування показників Одиниця виміру

Сумарні та 

середньо- 

зважені 

показники 

Для потреб споживачів

ЛМКП "Львівтеплоенерго"

                                Додаток 28

                       Затверджено

                  рішенням виконкому

                  від 08.10.2021 № 911

Розрахунок умовно-змінної та умовно-постійної частин двоставкових тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії



1 2 3 4 5 6 7 8

8

Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання власних 

споживачів  теплової енергії, яка транспортується мережами 

ліцензіата

Гкал/год 467.33 363.65 79.70 23.36 0.62

8.1

Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання власних 

споживачів теплової енергії, яка транспортується мережами 

ліцензіата, без ЦТП

Гкал/год 173.41 110.70 44.45 17.69 0.57

8.2

Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання власних 

споживачів  теплової енергії, яка транспортується мережами 

ліцензіата, з ЦТП

Гкал/год 293.93 252.95 35.25 5.68 0.05

9
Повна собівартість транспортування теплової енергії, усього – 

умовно-постійні витрати
тис. грн 289,228.99 230,818.17 45,792.49 12,316.34 301.99

9.1
Повна собівартість транспортування теплової енергії, усього без 

врахування витрат на утримання ЦТП– умовно-постійні витрати
тис. грн 81,057.00 51,437.65 21,198.40 8,157.11 263.83

9.2
Повна собівартість транспортування теплової енергії, усього з 

врахуванням витрат на утримання ЦТП– умовно-постійні витрати
тис. грн 208,171.98 179,380.52 24,594.09 4,159.22 38.15

10 Витрати на покриття втрат – умовно-постійні витрати тис. грн 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 Плановий прибуток в тарифах на транспортування теплової енергії тис. грн 24,471.50 19,335.16 3,993.69 1,114.36 28.29

12
Плановий прибуток в тарифах на транспортування теплової енергії, 

усього без ЦТП
тис. грн 7,745.21 4,929.45 2,005.80 784.58 25.37

13
Плановий прибуток в тарифах на транспортування теплової енергії, 

усього з ЦТП
тис. грн 16,726.30 14,405.71 1,987.89 329.78 2.92

14

Місячна абонентська плата за транспортування теплової енергії на 

одиницю теплового навантаження (без врахування витрат на 

утримання  ЦТП), у тому числі

грн./Гкал /год/міс. 42,674.99 42,432.14 43,506.64 42,131.95 42,143.92

14.1
складова собівартості 

(рядок 9.1/ рядок 8.1/12 місяців)
грн./Гкал /год/міс. 38,952.94 38,721.35 39,745.87 38,435.11 38,446.53

14.2
складова витрат на відшкодування втрат

(рядок 10 рядок 8/12 місяців)
грн./Гкал /год/міс. 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00

14.3
складова прибутку

(рядок 11/ рядок 8/12 місяців)
грн./Гкал /год/міс. 3,722.05 3,710.80 3,760.78 3,696.84 3,697.39

15

Місячна абонентська плата за транспортування теплової енергії на 

одиницю теплового навантаження (з врахуванням витрат на 

утримання ЦТП), у тому числі

грн./Гкал /год/міс. 63,762.207 63,841.395 62,836.207 65,914.265 72,227.427

15.1
складова собівартості 

(рядок 9.2/ рядок 8.2/12 місяців)
грн./Гкал /год/міс. 59,020.037 59,095.542 58,137.108 61,072.000 67,091.526

15.2
складова витрат на відшкодування втрат

(рядок 10 рядок 8/12 місяців)
грн./Гкал /год/міс. 0.000 1.000 2.000 3.000 4.000

15.3
складова прибутку

(рядок 11/ рядок 8/12 місяців)
грн./Гкал /год/міс. 4,742.169 4,745.853 4,699.100 4,842.265 5,135.901

16
Повна  собівартість постачання теплової енергії, усього – умовно-

постійні витрати
тис. грн 26,655.69 23,036.76 2,837.72 763.79 17.42

16.1
Повна  собівартість постачання теплової енергії, усього без 

врахування витрат на утримання ІТП– умовно-постійні витрати
тис. грн 11,174.67 8,360.73 2,152.46 644.06 17.42

16.2
Повна  собівартість постачання теплової енергії, усього з 

врахуванням витрат на утримання  ІТП– умовно-постійні витрати
тис. грн 15,481.02 14,676.03 685.25 119.74 0.00

17 Витрати на відшкодування  втрат – умовно-постійні витрати тис. грн 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Постачання теплової енергії



1 2 3 4 5 6 7 8

18 Плановий прибуток в тарифах на постачання теплової енергії тис. грн 1,300.28 1,123.74 138.43 37.26 0.85

18.1
Плановий прибуток в тарифах на постачання теплової енергії, усього 

без ІТП
тис. грн 641.48 499.16 109.40 32.07 0.85

18.2
Плановий прибуток в тарифах на постачання теплової енергії, усього 

з ІТП
тис. грн 658.80 624.58 29.03 5.19 0.00

19

Місячна абонентська плата за постачання теплової енергії на 

одиницю теплового навантаження (без врахування витрат на 

утримання ІТП), у тому числі

грн./Гкал /год/міс. 2,451.32 2,449.48 2,454.08 2,465.98 2,459.14

19.1.1
складова собівартості 

(рядок 14.1/ рядок 2/12 місяців)
грн./Гкал /год/міс. 2,318.24 2,311.48 2,335.39 2,349.03 2,344.76

19.1.2
складова витрат на відшкодування втрат

(рядок 15 рядок 2/12 місяців)
грн./Гкал /год/міс. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19.1.3
складова прибутку

(рядок 16/1/1/ рядок 2/12 місяців)
грн./Гкал /год/міс. 133.08 138.00 118.69 116.95 114.38

20

Місячна абонентська плата за постачання теплової енергії на 

одиницю теплового навантаження (з врахуванням витрат на 

утримання ІТП), у тому числі

грн./Гкал /год/міс. 20,489.65 20,488.48 20,580.00 20,125.27 0.00

20.1.1
складова собівартості 

(рядок 14.2/ рядок 2/12 місяців)
грн./Гкал /год/міс. 19,653.29 19,652.12 19,743.65 19,288.92 0.00

20.1.2
складова витрат на відшкодування втрат

(рядок 15 рядок 2/12 місяців)
грн./Гкал /год/міс. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.1.3
складова прибутку

(рядок 16/ рядок 2/12 місяців)
грн./Гкал /год/міс. 836.35 836.35 836.35 836.35 0.00

21
Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію у 

собівартості    (рядок 6)                              
грн/Гкал 1661.45 1424.83 2426.01 2960.37 2608.56

22

Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію – 

місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження 

(транспортування без врахування витрат на утримання ЦТП, 

постачання з врахуванням витрат на утримання ІТП)

грн./Гкал /год/міс. 131,129.60 127,602.67 145,936.15 134,523.70 88,749.58

22.1.1
складова собівартості 

(рядок 7.1 + рядок 12.1 + рядок 18.1)
грн./Гкал /год/міс. 115,352.05 113,272.17 125,002.84 113,748.55 78,718.63

22.1.2
складова витрат на покриття втрат

(рядок 7.2 + рядок 12.2 + рядок 18.2)
грн./Гкал /год/міс. 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00

22.1.3
складова прибутку

(рядок 7.3 + рядок 12.3 + рядок 18.3
грн./Гкал /год/міс. 15,777.55 14,330.49 20,933.31 20,775.15 10,030.94

23

Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію – 

місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження  

(транспортування з врахуванням витрат на утримання ЦТП, 

постачання без врахування витрат на утримання ІТП)

грн./Гкал /год/міс. 134,178.49 130,972.92 147,139.80 140,646.73 121,292.22

23.1.1
складова собівартості 

(рядок 7.1 + рядок 13.1 + рядок 17.1)
грн./Гкал /год/міс. 118,084.09 116,305.72 125,985.82 119,445.56 109,708.39

23.1.2
складова витрат на покриття втрат

(рядок 7.2 + рядок 13.2 + рядок 17.2)
грн./Гкал /год/міс. 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00

Двоставкові тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання,                               без податку на додану вартість



1 2 3 4 5 6 7 8

23.1.3
складова прибутку

(рядок 7.3 + рядок 13.3 + рядок 17.3
грн./Гкал /год/міс. 16,094.40 14,667.20 21,153.98 21,201.18 11,583.83

24

Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію – 

місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження 

(транспортування без врахування витрат на утримання ЦТП, 

постачання без врахування витрат на утримання ІТП)

грн./Гкал /год/міс. 113,091.27 109,563.67 127,810.24 116,864.41 91,208.72

24.1.1
складова собівартості 

(рядок 7.1 + рядок 12.1 + рядок 17.1)
грн./Гкал /год/міс. 98,016.99 95,931.53 107,594.58 96,808.67 81,063.39

24.1.2
складова витрат на покриття втрат

(рядок 7.2 + рядок 12.2 + рядок 17.2)
грн./Гкал /год/міс. 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00

24.1.3
складова прибутку

(рядок 7.3 + рядок 12.3 + рядок 17.3
грн./Гкал /год/міс. 15,074.28 13,632.15 20,215.66 20,055.75 10,145.32

25
Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію 

(рядок 19*1,2)
грн/Гкал 1,993.74 1,709.80 2,911.21 3,552.45 3,130.28

26

Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію – 

місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження 

(транспортування без врахування витрат на утримання ЦТП, 

постачання з врахуванням витрат на утримання ІТП) (рядок 20*1,2)

грн / Гкал /год/міс 157,355.53 153,123.20 175,123.38 161,428.44 106,499.49

27

Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію – 

місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження  

(транспортування з врахуванням витрат на утримання ЦТП, 

постачання без врахування витрат на утримання ІТП) (рядок 21*1,2)

грн / Гкал /год/міс 161,014.18 157,167.51 176,567.76 168,776.08 145,550.67

28

Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію – 

місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження 

(транспортування без врахування витрат на утримання ЦТП, 

постачання без врахування витрат на утримання ІТП) (рядок 22*1,2)

грн / Гкал /год/міс 135,709.53 131,476.41 153,372.28 140,237.30 109,450.46

29
Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію у 

собівартості (рядок 6)                              
грн/Гкал 1,661.45 1,424.83 2,426.01 2,960.37 2,608.56

30

Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію – 

місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження 

(транспортування без врахування витрат на утримання ЦТП, 

постачання з врахуванням витрат на утримання ІТП)

грн./Гкал /год/міс. 131,129.60 127,602.67 145,936.15 134,523.70 88,749.58

31

Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію – 

місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження  

(транспортування з врахуванням витрат на утримання ЦТП, 

постачання без врахування витрат на утримання ІТП)

грн./Гкал /год/міс. 134,178.49 130,972.92 147,139.80 140,646.73 121,292.22

Двоставкові тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання  з ПДВ

Двоставкові тарифи на послугу з постачання теплової енергії,  без ПДВ
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32

Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію – 

місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження 

(транспортування без врахування витрат на утримання ЦТП, 

постачання без врахування витрат на утримання ІТП)

грн./Гкал /год/міс. 113,091.27 109,563.67 127,810.24 116,864.41 91,208.72

33
Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію 

(рядок 19*1,2)
грн/Гкал 1,993.74 1,709.80 2,911.21 3,552.45 3,130.28

34

Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію – 

місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження 

(транспортування без врахування витрат на утримання ЦТП, 

постачання з врахуванням витрат на утримання ІТП) (рядок 20*1,2)

грн / Гкал /год/міс 157,355.53 153,123.20 175,123.38 161,428.44 106,499.49

35

Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію – 

місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження  

(транспортування з врахуванням витрат на утримання ЦТП, 

постачання без врахування витрат на утримання ІТП) (рядок 21*1,2)

грн / Гкал /год/міс 161,014.18 157,167.51 176,567.76 168,776.08 145,550.67

36

Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію – 

місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження 

(транспортування без врахування витрат на утримання ЦТП, 

постачання без врахування витрат на утримання ІТП) (рядок 22*1,2)

грн / Гкал /год/міс 135,709.53 131,476.41 153,372.28 140,237.30 109,450.46

Директор Вольський В.В.

Двоставкові тарифи на послугу з постачання теплової енергії, з ПДВ



тис. грн тис. грн грн/м 3 тис. грн грн/м 3 тис. грн грн/м 3 тис. грн грн/м 3

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Собівартість власної теплової енергії, врахована у 
встановлених тарифах на теплову енергію для потреб 
відповідної категорії споживачів

228234.8224 213,939.09 103.28 12,705.46 148.83 1,590.28 172.09 0.00 0.00

2 Витрати на придбання холодної води на послугу з  
постачання гарячої води 27529.69548 26,327.24 12.71 1,085.01 12.71 117.45 12.71 0.00 0.00

3 Повна собівартість послуг 255,764.518 240,266.32 115.99 13,790.47 161.54 1,707.73 184.80 0.00 0.00
4 Розрахунковий прибуток, усього, зокрема: 0.000 7,506.67 3.62 456.92 5.35 50.94 5.51 0.00 0.00

4.1 прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб 
відповідної категорії споживачів 6,571.920 6,155.47 2.97 374.68 4.39 41.77 4.52 0.00 0.00

4.2 податок на прибуток 1,442.617 1,351.20 0.65 82.25 0.96 9.17 0.99 0.00 0.00
5 Вартість послуги 263,779.055 247,773.00 119.62 14,247.39 166.90 1,758.67 190.32 0.00 0.00

6 Плановані тарифи на послуги з постачання гарячої води, 
без ПДВ  х х 119.62 х 166.90 х 190.32 х 0.00

7 Плановані тарифи на послуги з постачання гарячої води, з 
ПДВ  х х 143.54 х 200.28 х 228.38 х 0.00

8 Обсяг теплової енергії, врахований у розрахунку 
собівартості, Гкал 104,319.71 99,983.56 x 3,913.31 x 422.84 x 0.00 x

9 Обсяг споживання гарячої води відповідною категорією 
споживачів, тис.м3 2,165.99 2,071.38 x 85.37 x 9.24 x 0.00 x

10 Кількість абонентів, яким надаються послуги x x 0.00 x 0.00 x 0.00 x 0.00
11 Обсяг холодної води для підігріву, тис. м3, у тому числі:  2,165.99 2,071.38 x 85.37 x 9.24 x 0.00 x
12 Вартість 1 м3 холодної води без ПДВ, грн x x 12.71 x 12.71 x 12.71 x 12.71

13 Питомі норми, враховані у планових тарифах на послуги з 
постачання гарячої води, Гкал/м³ x x 0.048 x 0.046 x 0.046 x

Директор

* Рядки, відмічені позначкою X, суб'єктом господарювання - виконавцем послуг не заповнюються

В. Вольський

Розрахунок одноставкових тарифів на послуги з постачання гарячої води для відповідної категорії споживачів
з врахуванням витрат на утримання  ЦТП

Львівське міське комунальне підприємство "Львівтеплоенерго"

№ з/п Назва показника
Усього, тис. грн.

у тому числі:

населення бюджетні установи інші споживачі релігійні 
організації

Додаток 26
Затверджено 

рішенням виконкому
від 08.10.2021 № 911



тис. грн тис. грн грн/м 3 тис. грн грн/м 3 тис. грн грн/м 3 тис. грн грн/м 3

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Собівартість власної теплової енергії, врахована у 
встановлених тарифах на теплову енергію для потреб 
відповідної категорії споживачів

29412.81668 29,269.62 106.46 90.88 153.26 52.32 179.17 0.00 0.00

2 Витрати на придбання холодної води на послугу з  
постачання гарячої води 3505.74846 3,494.50 12.71 7.54 12.71 3.71 12.71 0.00 0.00

3 Повна собівартість послуг 32,918.565 32,764.12 119.17 98.42 165.97 56.03 191.88 0.00 0.00
4 Розрахунковий прибуток, усього, зокрема: 0.000 1,010.62 3.68 3.22 5.43 1.67 5.73 0.00 0.00

4.1 прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб 
відповідної категорії споживачів 832.723 828.71 3.01 2.64 4.45 1.37 4.70 0.00 0.00

4.2 податок на прибуток 182.793 181.91 0.66 0.58 0.98 0.30 1.03 0.00 0.00
5 Вартість послуги 33,934.081 33,774.74 122.84 101.64 171.40 57.70 197.61 0.00 0.00

6 Плановані тарифи на послуги з постачання гарячої води, 
без ПДВ  х х 122.84 х 171.40 х 197.61 х 0.00

7 Плановані тарифи на послуги з постачання гарячої води, з 
ПДВ  х х 147.41 х 205.68 х 237.13 х 0.00

8 Обсяг теплової енергії, врахований у розрахунку 
собівартості, Гкал 13,828.01 13,785.93 x 28.20 x 13.89 x 0.00 x

9 Обсяг споживання гарячої води відповідною категорією 
споживачів, тис.м3 275.83 274.94 x 0.59 x 0.29 x 0.00 x

10 Кількість абонентів, яким надаються послуги x x 0.00 x 0.00 x 0.00 x 0.00
11 Обсяг холодної води для підігріву, тис. м3, у тому числі:  275.83 274.94 x 0.59 x 0.29 x 0.00 x
12 Вартість 1 м3 холодної води без ПДВ, грн x x 12.71 x 12.71 x 12.71 x 12.71

13 Питомі норми, враховані у планових тарифах на послуги з 
постачання гарячої води, Гкал/м³ x x 0.048 x 0.046 x 0.046 x

Директор

* Рядки, відмічені позначкою X, суб'єктом господарювання - виконавцем послуг не заповнюються

В. Вольський

Розрахунок одноставкових тарифів на послуги з постачання гарячої води для відповідної категорії споживачів
з врахуванням витрат на утримання  ІТП

Львівське міське комунальне підприємство "Львівтеплоенерго"

№ з/п Назва показника
Усього, тис. грн.

у тому числі:

населення бюджетні установи інші споживачі релігійні 
організації

Додаток 26
Затверджено 

рішенням виконкому
від 08.10.2021 № 911
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