
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

05 серпня 2020 року № 306

Про встановлення тарифу на
послугу з постачання теплової енергії
ТОВ «СХІДТЕПЛОЕНЕРГО»

Розглянувши заяву ТОВ «СХІДТЕПЛОЕНЕРГО» від 25.05. 2020 р.
№ 25/05-2 щодо встановлення тарифу на послугу з постачання теплової енергії,
відповідно п.1, п. 5статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,
ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», Постанови Кабінету Міністрів
України від 01.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до
формування тарифів на комунальні послуги», наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 12.09.2018 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», наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 05.06.2018 року № 130 «Про затвердження Порядку інформування
споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з
обґрунтуванням такої необхідності», керуючись п.п 2 п. «а» ч. 1 ст. 28 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
Гребінківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Встановити ТОВ «СХІДТЕПЛОЕНЕРГО» тариф на послугу з постачання
теплової енергії, вироблену з використанням природного газу, для потреб
установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевого бюджету:

- за 1 Гкал - 3018,83 грн (без ПДВ) (додається).
2. Встановити тариф на послугу з постачання теплової енергії, що

виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії для
потреб установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевого
бюджету на рівні 90% від тарифу на послугу з постачання теплової енергії.
вироблену з використанням природного газу:

- за 1 Гкал – 2716,95 грн (без ПДВ).



3. Відділу соціально-економічного розвитку та регуляторної політики
(ЛазоренкоТ.Ф. ) забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному
сайті Гребінківської міської ради протягом п’яти робочих днів з дня його
прийняття.

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету
Гребінківської міської ради від 15.01. 2019 року № 9 «Про встановлення тарифу
на послуги теплопостачання, що надаються ТОВ «СХІДТЕПЛОЕНЕРГО».

5. Дане рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського

голови Зінченка В.М.

Заступник міського голови В.М. Зінченко



Додаток
до рішення виконавчого комітету
Гребінківської міської ради
від 05.08. 2020 р. № 306

Структура тарифу на послугу з постачання теплової енергії
ТОВ «СХІДТЕПЛОЕНЕРГО» м. Гребінка (технологічне паливо – природний газ)

(без податку на додану вартість)
№ з/п Найменування показників Для потреб бюджетних

установ
тис. грн на
рік

грн/Гкал

1 2 3 4
1 Виробнича собівартість, зокрема: 917,60865 2559,36

1.1 Прямі матеріальні витрати, зокрема: 524,17625 1462,02
1.1.1 паливо 472,15623 1316,92
1.1.2 електрична енергія для технологічних потреб 50,26768 140,20
1.1.3 покупка теплової енергії 0,00000 0,00
1.1.4 транспортування тепловї енергії іншими суб’єктами

господарювання
0,00000 0,00

1.1.5 вода для технологічних потреб та водовідведення 1,75234 4,89
1.1.6 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,00000 0,00
1.2 прямі витрати на оплату праці (технологічний

персонал)
117,00000 326,33

1.3 інші прямі витрати, зокрема: 30,74000 85,74
1.3.1 відрахування на соціальні заходи 25,74000 71,79
1.3.2 амортизаційні відрахування 0,00000 0,00
1.3.3 інші прямі витрати 5,00000 13,95
1.4 загальновиробничі витрати, зокрема: 245,69240 685,28
1.4.1 витрати на оплату праці 66,00000 184,09
1.4.2 відрахування на соціальні заходи 14,52000 40,50
1.4.3 інші загальновиробничі витрати 165,17240 460,69
2 Адміністративні витрати, зокрема: 113,19252 315,71
2.1 витрати на оплату праці 92,18075 257,11
2.2 відрахування на соціальні заходи 20,27977 56,56
2.3 інші адміністративні витрати 0,73200 2,04
3 Інші операційні витрати 0,00000 0,00
4 Фінансові витрати (%кредиту та інші) 0,00000 0,00
5 Витрати на покриття втрат 0,00000 0,00
6 Повна собівартість 1030,80117 2875,08
7 Розрахунковий прибуток, усього, зокрема: 51,54006 143,75
7.1 податок на прибуток 0,00000 0,00
7.2 дивіденди 51,54006 143,75
7.3 резервний фонд (капітал) 0,00000 0,00
7.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00000 0,00
7.5 інше використання прибутку 0,00000 0,00
8 Вартість теплової енергії за відповідним тарифом 1082,34123 3018,83
9 Тарифи на теплову енергію, зокрема: 3018,83
9.1 паливна складова 1316,92
9.2 Решта витрат. Крім паливної складової 1701,91
10 Обсяг реалізації теплової енергії власним

споживачам, Гкал
358,530

11 Рівень рентабельності,% 5.00

Заступник міського голови В.М. Зінченко


