
Термін 

подання

вугілля газ мазут інші

А В 1 2 3 4

1 005 0 1 793 0 0

1.1 010 1 301

1.2 015 453

1.3 020 39

1.3.1 025 0

2 030 #ДЕЛ/0! 1,16 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

3 035 0 1 546 0 0

3.1 040 1 121

3.2 045 390

3.3 050 34

3.3.1 055 0

4
060 0 5 894 0 0

4.1 065 2 798

4.2 070 2 848

4.3 075 248

4.3.1 080 0

5 085 #ДЕЛ/0! 3286,59 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

6 090 #ДЕЛ/0! 3812,45 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

6.1 095 #ДЕЛ/0! 2495,25 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

6.2 100 #ДЕЛ/0! 7292,58 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

6.3 105 #ДЕЛ/0! 7292,58 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

7 110 0 8 941 0 0

7.1 115 6 632

7.2 120 2 134

7.3 125 175

7.3.1 130 0

8 135 #ДЕЛ/0! 1,16 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

9 140 0 7 708 0 0

9.1 145 5 717

9.2 150 1 840

9.3 155 151

9.3.1 160 0

10
165 0 23 947 0 0

10.1 170 9 561

10.2 175 13 330

10.3 180 1 057

10.3.1 185 0

11 190 #ДЕЛ/0! 2678,22 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

12 195 #ДЕЛ/0! 3106,74 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Вартість 1 т умовного палива, грн/т 2678,22

Вартість одиниці натурального палива (грн/т; грн/тис. м³) х 

для потреб бюджетних установ, тис. грн 13 330

для потреб інших споживачів, тис. грн 1 057

у тому числі для потреб інших видів діяльності ліцензіата, тис. грн 0

у тому числі для потреб інших видів діяльності ліцензіата (т; тис. м³) х 

Вартість палива з транспортуванням і постачанням, тис. грн, у тому 

числі:
23 947

для потреб населення, тис. грн 9 561

для потреб населення (т; тис. м³) х 

для потреб бюджетних установ (т; тис. м³) х 

для потреб інших споживачів (т; тис. м³) х 

у тому числі для потреб інших видів діяльності ліцензіата, т 0

Калорійний еквівалент переведення натурального палива в умовне х 

Витрати палива у натуральному вимірі (т; тис. м³), у тому числі: х 

для потреб населення, т 6 632

для потреб бюджетних установ, т 2 134

для потреб інших споживачів, т 175

для потреб бюджетних установ (грн/т; грн/тис. м³) х 

для потреб інших споживачів (грн/т; грн/тис. м³) х 

Фактично з початку року

Витрати умовного палива, т, у тому числі: 8 941

Вартість 1 т умовного палива, грн/т 3286,59

Вартість одиниці натурального палива (грн/т; грн/тис. м³) х 

для потреб населення (грн/т; грн/тис. м³) х 

для потреб бюджетних установ, тис. грн 2 848

для потреб інших споживачів, тис. грн 248

у тому числі для потреб інших видів діяльності ліцензіата, тис. грн 0

у тому числі для потреб інших видів діяльності ліцензіата (т; тис. м³) х 

Вартість палива з транспортуванням і постачанням, тис. грн, у тому 

числі:
5 894

для потреб населення, тис. грн 2 798

для потреб населення (т; тис. м³) х 

для потреб бюджетних установ (т; тис. м³) х 

для потреб інших споживачів (т; тис. м³) х 

у тому числі для потреб інших видів діяльності ліцензіата, т 0

Калорійний еквівалент переведення натурального палива в умовне х 

Витрати палива в натуральному вимірі (т; тис. м³), у тому числі: х 

для потреб населення, т 1 301

для потреб бюджетних установ, т 453

для потреб інших споживачів, т 39

усього

Б 5

Фактично за звітний місяць

Витрати умовного палива, т, у тому числі: 1 793

Найменування: Комунальне підприємство "Васильківтепломережа"

Місцезнаходження: м. Васильків вул. Декабристів,60а 08600

(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо, № будинку / корпусу, № квартири / офіса)

І. Використання палива на виробництво теплової енергії, крім виробництва теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними станціями і 

когенераційними установками та установками з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії

№ 

з/п
Найменування показників

Код

рядка

Виробництво теплової енергії
види палива

Суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на виробництво теплової енергії, 

діяльність яких із виробництва теплової енергії  підлягає державному 

регулюванню Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

комунальних послуг

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних

послуг, 

місцезнаходження:  03150, м. Київ, вул. Димитрова, 24,  електронна адреса:  fte@nkp.gov.ua, 

та її територіальному органу у відповідному регіоні

до 25 числа 

місяця, 

наступного

за звітним 

періодом

(місячна) 

за погодженням з  Державною службою 

статистики України

Респондент: Комунальне підприємство "Васильківтепломережа"

Додаток 1  

до Правил організації звітності, що подається 

до Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері комунальних 

послуг 

(пункт 1.4)

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про  виробництво теплової енергії та використання енергетичних ресурсів

за грудень 2015 року
(період)

Подають    Форма № 1-НКП-тепло



12.1 200 #ДЕЛ/0! 1672,34 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

12.2 205 #ДЕЛ/0! 7244,59 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

12.3 210 #ДЕЛ/0! 6986,75 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

А В

13 215

14 220

15 225

15.1 230

15.2 235

15.3 240

15.3.1 245

15.4 250

16 255

17 260

18 265

18.1 270

18.2 275

18.3 280

18.3.1 285

18.4 290

19
295

20
300

21 305

22 310

23 315

24
320

25 325

26 330

27
335

27.1 340

27.2 345

27.3 350

28
355

28.1 360

28.2 365

28.3 370

29
375

      

    

       

Т.М.Бондарєва

(підпис виконавця) (ініціали, прізвище)

телефон:044 71 2-32-80   факс:_____________ електронна пошта:_____________________

(підпис керівника (власника)) (ініціали, прізвище)

Л.В. Горбаченко

(підпис головного бухгалтера) (ініціали, прізвище)

Середньозважений ККД котелень у розрахунку на відпуск з 

колекторів, %
86,09 86,90

В.І.Брік

потужністю від 0,5 до 10 Гкал/год, шт. 48 48

потужністю 10 Гкал/год і більше, шт. 0 0

Кількість котлів у користуванні ліцензіата (без урахування 

законсервованих)  на кінець звітного періоду, шт, у тому числі:
68 68 0

потужністю до 0,5 Гкал/год, шт. 20 20

потужністю від 20 до 100 Гкал/год, шт. 0 0

потужністю 100 Гкал/год і більше, шт. 0 0

Кількість котелень у користуванні ліцензіата (без урахування 

законсервованих) на кінець звітного періоду, шт, у тому числі:
18 18 0

потужністю до 20 Гкал/год, шт. 18 18

Те саме на 1 Гкал теплової енергії рядка 225, м³/Гкал 0,05 0,21 #ДЕЛ/0!

Те саме на 1 Гкал теплової енергії рядка 265, м³/Гкал 0,05 0,24 #ДЕЛ/0!

Те саме на 1 Гкал теплової енергії рядка 265, кВтˑгод/Гкал 45,52 45,04 #ДЕЛ/0!

Витрати води на технологічні потреби виробництва теплової енергії

(без підживлення теплових мереж), тис. м³
0 11

Витрати  електроенергії на технологічні потреби, усього, тис. кВтˑгод 435 2171

Те саме на 1 Гкал теплової енергії рядка 225, кВтˑгод/Гкал 40,22 39,91 #ДЕЛ/0!

Витрати умовного палива на 1 Гкал теплової енергії рядка 225, кг у.п./Гкал 165,94 164,40

Витрати умовного палива на 1 Гкал теплової енергії рядка 265, кг у.п./Гкал 187,82 185,52

у тому числі для потреб інших видів діяльності ліцензіата, Гкал 0 0

для господарських потреб ліцензованої діяльності ліцензіата, Гкал 0 0

для потреб бюджетних установ, Гкал 2 394 11542

для потреб інших споживачів, Гкал 198 885

Корисний відпуск теплової енергії, усього, Гкал, у тому числі: 9 547 48 196 0

для потреб населення, Гкал 6 955 35770

Втрати теплової енергії в теплових мережах, Гкал 1259 6191 0

Те саме у відсотках від обсягу теплової енергії рядка 225 11,65 11,38 #ДЕЛ/0!

у тому числі для потреб інших видів діяльності ліцензіата, Гкал 0 0

для господарських потреб ліцензованої діяльності ліцезіата, Гкал 0 0

для потреб бюджетних установ, Гкал 2675 12895

для потреб інших споживачів, Гкал 226 1003

Обсяг відпуску теплової енергії з колекторів, Гкал, у тому числі: 10806 54387 0

для потреб населення, Гкал 7906 40489

Обсяг виробленої теплової енергії, Гкал 11049 55611

Власні технологічні потреби  джерел теплової енергії, Гкал 243 1223 0

фактично з початку 

року 

ураховано в 

діючих тарифах з 

початку року

Б 1 2 3

для потреб бюджетних установ (грн/т; грн/тис. м³) х 

для потреб інших споживачів (грн/т; грн/тис. м³) х 

ІІ. Виробництво теплової енергії, крім виробництва теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними  електростанціями і

 когенераційними установками та установками з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії

№

з/п
Найменування показників

Код

рядка

Виробництво теплової енергії

фактично за звітний місяць

                                                                                                                                    2                                                                                               Продовження додатка 1

для потреб населення (грн/т; грн/тис. м³) х 


