
 
 

 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 
Криворізької  міської  ради 

Дніпропетровська область 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 
Про встановлення тарифів на послуги теплопостачання у м. Кривому Розі 
 
З метою належного забезпечення споживачів міста життєво необхідними 

послугами з теплопостачання, поліпшення їх якості, сталої роботи комунального 
підприємства "Криворіжтепломережа" та державного підприємства "Криворізька 
теплоцентраль", розглянувши звернення цих підприємств щодо перегляду тарифів на 
послуги теплопостачання з урахуванням економічно обґрунтованих витрат на 
виробництво цих послуг, керуючись Законом України "Про житлово-комунальні 
послуги", виконком міської ради вирішив: 

 
1.Встановити для споживачів комунального підприємства 

"Криворіжтепломережа" та державного підприємства "Криворізька теплоцентраль" 
економічно обґрунтовані тарифи на послуги теплопостачання, розраховані станом на 
01.06.2006 (у грн. з ПДВ за 1 Гкал) для наступних груп споживачів: 

 
І. Населення (житлових будинків місцевих 
 рад, відомчих, приватних, житловобудівельних 
 кооперативів та гуртожитків)                                                     160 
 
ІІ. Організації та установи, що фінансуються з 
 бюджетів усіх рівнів                                                                    190 
 
ІІІ. Інші споживачі                                                                        210 
 
2. У разі відсутності приладів обліку сплату здійснювати за опалення та гарячу 

воду згідно з додатками 1 та 2. 
 
3. Споживачам багатоповерхових будинків, обладнаних централізованим 

опаленням, які встановили індивідуальне опалення, оплату здійснювати відповідно до 
укладених договорів за порядком, встановленим  підприємством-постачальником 
теплової енергії. 

 
4. Тарифи вводяться в дію з 01.08.2006. 
 



5. Вважати таким, що втратило чинність з 01.08.2006, рішення виконкому 
міськради від 13.07.2005 № 369 "Про встановлення тарифів на послуги 
теплопостачання у м.Кривому Розі".  

 
6. Редакції Криворізької міської комунальної газети "Червоний гірник" (Штельмах 

В.В.) опублікувати дане рішення, а комунальному підприємству ТРК "Рудана" 
(Некрасова І.Ф.) інформувати населення про його зміст, управлінню економіки 
виконкому міськради (Просолупов В. І.) розмістити дане рішення на офіційній 
сторінці виконкому міської ради в мережі Інтернет, загальному відділу виконкому 
міськради (Чорний В.А.) внести до реєстру документів виконкому міськради в 10- 
денний термін з дня його прийняття. 

 
7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови Колєснікова Д.В. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 1 
до проекту рішення 
виконкому міськради 
 

 
 

Розрахунок  
суми сплати за опалення 1 м2 

 
Календарний 
місяць 
опалювального 
періоду 

Кількість 
діб 
опалювання 
за місяць 

Нормативна 
температура 
зовнішнього 
повітря С0 

(кліматологічні 
дані по Україні для 
м. Кривого Рогу) 

Питома 
місячна норма 
теплоти в 
Гкал на 1 м2 
опалювальної 
площі * 

Тариф на послуги 
теплопостачання 
в грн. з ПДВ за 1 
Гкал 

Вартість 
опалення в 
грн. за  м2  

1 2 3 4 5 6 
Жовтень 17 +8,8 0,011 160,0 1,76 
Листопад 30 +2,2 0,022 160,0 3,52 
Грудень 31 -2,8 0,029 160,0 4,64 
Січень 31 -5,1 0,032 160,0 5,12 
Лютий 28 -4,4 0,031 160,0 4,96 
Березень 31 +0,8 0,024 160,0 3,84 
Квітень 10 +8,8 0,007 160,0 1,12 
ВСЬОГО 178  0,156   

 
 

*Примітка: При розрахунку вартості опалення врахована  питома норма теплоти на рік 0,156 
Гкал на 1м² (0,013* 12), яка була встановлена у 2000 році.  

 
 
 
 



        Додаток 2 
до проекту рішення  
виконкому міськради 
 

Розрахунок  
суми сплати за гарячу воду 

 

Календарний 
місяць 

опалювального 
періоду 

Тариф на 
послуги 

теплопостачання 
в грн. з ПДВ       
за 1 Гкал 

Витрати 
теплоти 

на 
підігрів 
холодної 
води на 1 
мешканця  
на місяць 

*,          
Гкал  

Вартість 
підігріву 
холодної 
води        
в грн. з 
ПДВ       
на 1 

мешканця   

Норма витрат 
гарячої води      
в м3 на 1 

мешканця на 
місяць  

(115л*30діб/10
00м3) 

Вартість 
холодної води 

та 
водовідведення 
з урахуванням 
норми витрат 
на місяць       в 
грн. з ПДВ за 

м3  

Сума сплати за 
гарячу воду в грн.. з 

ПДВ 

При 
відсутності 
приладу 

обліку на 1 
мешканця 
в місяць      
гр.(4) + 
гр.(6) 

При 
наявн
ості 
прила
ду 

обліку 
за м3    
гр.(7) / 
гр.(5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Січень 160 0,1725 27,60 3,45 3,73 31,33 9,08 

Лютий 160 0,1725 27,60 3,45 3,73 31,33 9,08 

Березень 160 0,1725 27,60 3,45 3,73 31,33 9,08 

Квітень 160 0,1725 27,60 3,45 3,73 31,33 9,08 

Травень 160 0,1380 22,08 3,45 3,73 25,81 7,48 

Червень 160 0,1380 22,08 3,45 3,73 25,81 7,48 

Липень 160 0,1380 22,08 3,45 3,73 25,81 7,48 

Серпень 160 0,1380 22,08 3,45 3,73 25,81 7,48 

Вересень 160 0,1380 22,08 3,45 3,73 25,81 7,48 

Жовтень 160 0,1725 27,60 3,45 3,73 31,33 9,08 

Листопад 160 0,1725 27,60 3,45 3,73 31,33 9,08 

Грудень 160 0,1725 27,60 3,45 3,73 31,33 9,08 
 Середній 
на місяць 160 0,1652 26,43 3,45 3,73 30,16 8,74 

        

Примітка:                                                                 
* Витрати теплоти на підігрів холодної води для гарячого водопостачання 
на одного мешканця при нормі водоспоживання 115 літрів / добу  складають 
на місяць   0,1652 Гкал, яка була встановлена розпорядженням голови ОДА 
від 06.04.2000  №121-р 



А Н А Л І З 
регуляторного впливу до проекту рішення виконкому міської ради 

"Про встановлення тарифів на послуги теплопостачання  
у м. Кривому Розі" 

 
 

1. Проблема, яку передбачається розв'язати з прийняттям даного рішення, полягає 
у приведенні діючих тарифів на послуги теплопостачання у відповідність до вимог 
Закону України "Про житлово-комунальні послуги" та забезпеченні стабільної роботи 
підприємств комунтеплоенергетики – комунальне підприємство 
"Криворіжтепломережа" та державне підприємство "Криворізька теплоцентраль" 
шляхом перегляду діючих тарифів на послуги теплопостачання, у зв'язку з тим, що 
діючі тарифи не відшкодовують у повній мірі витрати підприємств на виробництво 
цих послуг. 

В результаті ці підприємства отримують збитки і мають значні борги за спожиті 
енергоносії, що призведе до припинення подачі тепла та гарячої води всім споживачам 
міста (населення, бюджетні установи, інші споживачі).   

 
2. У відповідності до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" 

повноваження по встановленню тарифів на послуги теплопостачання належать 
органам місцевого самоврядування. Тому, визначена проблема потребує вирішення 
шляхом затвердження Криворізькою міською радою тарифів на послуги 
теплопостачання. 

 
3. На сьогоднішній день, тарифи на послуги теплопостачання затвердженні 

рішенням виконкому міськради від 13.07.2005 № 369 "Про затвердження тарифів на 
послуги теплопостачання у м. Кривому Розі". 

Враховуючи значне підвищення цін на енергоносії та рівня мінімальної заробітної 
плати, виникла необхідність в розробці нового регуляторного акта - проекту рішення 
виконкому міської ради "Про встановлення тарифів на послуги тепло-постачання у м. 
Кривому Розі", оскільки діючі тарифи , не відповідають економічно обгрунтованим  
витратам  підприємств розрахованим станом на 01.06.2006. 

 
4. В результаті прийняття запропонованого регуляторного акта "Про встанов-

лення тарифів на послуги теплопостачання у м. Кривому Розі" очікується підвищення 
якості та належного забезпечення споживачів тепловою енергією, ліквідація збитків по 
підприємствам. 
Сфера інтересів Вигоди Витрати 
Населення Стабільне забезпечення 

тепловою енергією та 
підвищення якості 
надаваємих послуг 

Вартість послуг теплопостачання 
складе:  
160,0 грн. за Гкал; 
 
 
 

Суб’єкти господарювання Для виробника послуг – 
стабільна, беззбиткова 

Вартість 1 Гкал – 210,0 грн. за Гкал 



робота підприємства. 
Для інших суб’єктів 
господарювання - 
стабільне та якісне 
забезпечення тепловою 
енергією 

Держава Забезпечення 
життєдіяльності 
населення, промислової та 
соціальної інфраструктури 
територіальної громади 
міста та стабільні 
надходження обов'язкових 
платежів до бюджетів усіх 
рівнів 

Для бюджетних установ та 
організації тариф на послуги 
теплопостачання визначений в 
розмірі 190,0 грн. за Гкал 

  

5. Метою даного регуляторного акта є: 
- поліпшення якості послуг з теплопостачання, що надаються споживачам міста; 
- забезпечення сталої роботи підприємств комунтеплоенергетики, ліквідація 

збитковості цих підприємств; 
- здійснення своєчасних розрахунків підприємств-надавачів послуг 

теплопостачання за енергоносії; 
-    забезпечення стабільних надходжень коштів до бюджетів усіх рівнів. 

 

6. Альтернативним способом досягнення встановлених цілей є внесення змін та 
доповнень до діючого рішення виконкому Криворізької міської ради від 13.07.2005 № 
369 “Про встановлення тарифів на послуги теплопостачання у м.Кривому Розі”. 

 
7. Досягнення зазначених цілей можливе лише завдяки прийняттю запро-

понованого регуляторного акта "Про встановлення тарифів на послуги 
теплопостачання у місті Кривому Розі", оскільки запровадження даного регуляторного 
акта дозволить забезпечити беззбиткову роботу підприємств теплокомуненергетики, 
своєчасно та в повному обсязі  розраховуватися за спожиті енергоносії та здійснювати 
перерахування до бюджету, поліпшить якість надаваємих послуг. 

 
8. З прийняттям цього регуляторного акта буде забезпечено 100% відшкодування 

витрат підприємств теплокомуненергетики на виробництво послуг теплопостачання, 
що в свою чергу дозволить своєчасно і в повному обсязі розраховуватися за 
енергоносії, проводити реконструкцію діючого енергетичного обладнання, заміну 
теплових мереж, які потребують значних витрат у зв’язку з моральним та фізичним 
зношенням. 

 
9. Досягнення вищезазначених цілей можливе завдяки затвердженню 

запропонованого регуляторного акта. В іншому випадку, у зв'язку з тим, що діючі 
тарифи не покривають витрати підприємств, які в свою чергу не в змозі у повному 
обсязі розраховуватися за енергоносії, може бути припинена подача природного газу. 



Відповідно, підприємства можуть припинити роботу, а споживачі не 
отримуватимуть тепло та гарячу воду. 

 
10. Досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей буде 

здійснено з найменшими втратами для населення, суб’єктів господарювання та 
держави, тому, що при розрахунку тарифів на послуги теплопостачання враховувалися 
тільки економічно обґрунтовані витрати підприємств-надавачів цих послуг, відповідно 
до діючого законодавства.  

  
11. Не всі вигоди, які виникнуть внаслідок дії запропонованого регуляторного 

акта, можуть бути кількісно визначені. Серед них:  
- поліпшення якості наданих послуг тепло- та гарячого водопостачання;  
- стабільна робота підприємств-надавачів послуг теплопостачання. 
 
12. Виконання вимог регуляторного акта спричинить збільшення витрат для всіх 

груп споживачів, які будуть сплачувати послуги теплопостачання за тари-фами, 
пропонуємими в даному проекті рішення. 

 
13. При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію 

запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні 
коригування.  

 
14. Строк дії запропонованого регуляторного акта встановлюється 

довгостроковий. В разі потреби вноситимуться зміни до нього за підсумками аналізу 
відстеження його результативності.  

 
15. Головним чинником результативності даного регуляторного акта є: 
- поліпшення якості послуг з теплопостачання, що надаються споживачам міста; 
- забезпечення сталої роботи підприємств комунтеплоенергетики, ліквідація 

збитковості цих підприємств; 
- здійснення своєчасних розрахунків підприємств-надавачів послуг 

теплопостачання за енергоносії. 

16. Результативність цього регуляторного акта буде відстежуватись 
підприємствами щоквартально, шляхом проведення фінансово-економічного аналізу 
діяльності підприємства, здійснення контролю за своєчасним та повним надходженням 
коштів від споживачів, яким надаються послуги з теплопостачання, зменшення 
надходження скарг до підприємств щодо якості надаваємих послуг. 

Розробник проекту  рішення  виконкому  міської ради та аналізу їх регуляторного впливу: 
управління економіки (каб.426, тел. 74-32-63) 

 


