
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

   25 листопада_2021__ року                     Старокостянтинів                         № ___381_ 

 

 

Про встановлення тарифу на теплову енергію 

товариству з обмеженою відповідальністю 

«ІТБ СТАНДАРТ» 

 

 

Розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю «ІТБ 

СТАНДАРТ», яка зареєстрована у виконавчому комітеті міської ради                       

04 листопада 2021 року за № 63/6386-23/2021, відповідно до Порядку 

формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року 

№ 869 (із змінами), наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 13 вересня 2018 року № 239 

«Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування 

розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх 

встановлення», керуючись пунктом а статті 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

Встановити тариф на теплову енергію (виробництво теплової енергії) 

товариству з обмеженою відповідальністю «ІТБ СТАНДАРТ»» 3400 (три тисячі 

чотириста) гривень 00 копійок за 1 Гкал без ПДВ згідно структури, що 

додається. 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради  

25 листопада 2021 року № 381 

 

 

Структура тарифу на теплову енергію (виробництво теплової енергії) 

товариства з обмеженою відповідальністю «ІТБ СТАНДАРТ» 

 

№  

з/п 
Найменування показників Тис. грн на рік на 1 Гкал 

1 2 3 4 

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: 1471,66 3096,15 

1.1 прямі матеріальні витрати, у т.ч.: 1427,74 3003,75 

1.1.1 
витрати на паливо для виробництва 

теплової енергії котельнями 
1273,86 2680,01 

1.1.2 витрати на електроенергію 153,88 323,74 

1.1.3 
вода для технологічних потреб та 

водовідведення 
0,00 0,00 

1.1.4 
матеріали, запасні частини та інші 

матеріальні ресурси 
0,00 0,00 

1.2 
прямі витрати на оплату праці з 

відрахуваннями на соціальні заходи 
0,00 0,00 

1.3 інші прямі витрати, у т.ч.: 0,00  

1.3.1 амортизаційні відрахування 0,00 0,00 

1.3.2 інші прямі витрати 0,00 0,00 

1.4 загальновиробничі витрати, у т.ч.: 43,92 92,40 

1.4.1 
витрати на оплату праці з відрахуваннями 

на соціальні заходи 
36,00 75,74 

1.4.2 інші витрати 7,92 16,66 

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 87,84 184,80 

2.1 
витрати на оплату праці з відрахуваннями 

на соціальні заходи 
72,00 151,48 

2.2 інші витрати 15,84 33,32 

3 Витрати на збут, у т.ч.: 0,00 0,00 

3.1 
витрати на оплату праці з відрахуваннями 

на соціальні заходи 
0,00 0,00 

3.2 інші витрати 0,00 0,00 

4 Фінансові витрати 0,00 0,00 

5 Повна собівартість 1559,50 3280,95 

6 Витрати на покриття втрат 0,00 0,00 

7 Розрахунковий прибуток 56,59 119,05 

8 
Вартість теплової енергії за відповідним 

тарифом 
1616,09 3400,00 



2 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

9 
Обсяг реалізації теплової енергії власним 

споживачам, Гкал 
475,32 0,00 

10 
Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без 

ПДВ 
х 3400,00 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету    

Старокостянтинівської міської ради         підпис                Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 


