
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про встановлення ТОВ 

«Теплахата» тарифу на 

виробництво та постачання 

теплової енергії для потреб 

бюджетних установ та 

населення 

27 грудня 2018 року Старокостянтинів   № 420 

 

 

Розглянувши звернення, яке зареєстроване у виконавчому комітеті 

міської ради 19 листопада 2018 року за № 47/4747-01-23/2018, товариства з 

обмеженою відповідальністю «Теплахата» щодо встановлення тарифу на 

виробництво та постачання теплової енергії, виробленої модульними 

котельнями з використанням твердого палива, керуючись ст. 7, п. 5 ст. 32 

Закону України «Про житлово-комунальні послуги», п. а ст. 28 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити товариству з обмеженою відповідальністю «Теплахата» 

тариф на виробництво та постачання теплової енергії для потреб бюджетних 

установ та населення 1689 (одна тисяча шістсот вісімдесят дев’ять) грн.              

96 коп. за 1 Гкал з ПДВ згідно структури, сформованої товариством з 

обмеженою відповідальністю «Теплахата» (додається). 

 

2. Відповідальність за достовірність наданих розрахунків та інформації 

для встановлення тарифів, зазначених у п. 1 рішення, покладається на 

товариство з обмеженою відповідальністю «Теплахата». 

 

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

міської ради від 27 вересня 2018 року № 305 «Про встановлення ТОВ 

«Теплахата» тарифу на виробництво та постачання теплової енергії для 

потреб бюджетних установ та населення». 
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4. Рішення набирає чинності з 12 січня 2019 року. 

 

 

 

Міський голова                                підпис                                    М. Мельничук



Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

27 грудня 2018 року № 420 

 

Структура тарифу на виробництво та постачання теплової енергії для 

потреб бюджетних установ та населення ТОВ «Теплахата»  

№ п/п Статті витрат 

Планові 

витрати,            

тис. грн. 

 

грн./1 Гкал 

1 2 3 4 

1. Прямі матеріальні витрати 3825,14 968,39 

1.1 витрати на паливо (пеллети) 3384,65 856,87 

1.2 витрати на електроенергію 321,97 81,51 

1.3 витрати на воду 13,20 3,34 

1.4 матеріали, запчастини та інші 

матеріальні ресурси 

105,32 

 

26,66 

 

2. Прямі витрати на оплату праці 829,02 209,88 

3. Інші витрати в тому числі: 448,34 113,50 

3.1 відрахування на соціальні заходи 283,70 71,82 

3.2 амортизація 96,90 24,53 

3.3 послуги сторонніх організацій 14,54 3,68 

3.4 охорона праці 26,80 6,78 

3.5 екологічний податок 26,40 6,68 

4. Всього прямих витрат 5102,50 1291,77 

5. Загальновиробничі витрати 22,55 5,71 

5.1. матеріали та запчастини 4,50 1,14 

5.2. заробітна плата 12,60 3,19 

5.3 внески на загальнообов’язкове 

соціальне страхування 

3,45 

 

0,87 

 

5.4 інші витрати 2,00 0,51 

6. Всього виробнича собівартість 5125,05 1297,48 

7. Адміністративні витрати, 

в тому числі: 

97,84 

 

24,77 

 

7.1 заробітна плата 67,45 

 

17,08 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

7.2 внески на загальнообов’язкове 

соціальне страхування 

16,06 

 

4,07 

 

7.3 витрати на програмне забезпечення  4,33 1,10 

7.4 інші витрати 10,00 2,53 

8. Операційні витрати 10,00 2,53 

9. Фінансові витрати 65,00 16,46 

10. Всього витрат 5297,89 1341,24 

11. Плановий обсяг реалізації теплової 

енергії 

3950,00 

 

3950,00 

 

12. Собівартість виробництва 1 Гкал 1341,24 1457,49 

13. Плановий прибуток 5% 264,89 67,06 

14. Вартість виробництва теплової 

енергії 

5562,78 1408,31 

15. Тариф на теплову енергії без ПДВ - 1408,31 

 

16. Тариф на теплову енергії з ПДВ - 1689,96 

 

 

 

 

Керуючий справами    підпис               В. Янзюк 

 

 


