
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

26 жовтня 2021 року № 267

Про встановлення тарифу на теплову енергію її виробництво,
транспортування, постачання та послугу з постачання

теплової енергії ТОВ «Біоенергосила»

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю
«Біоенергосила» від 28.09. 2021 року щодо встановлення тарифу на теплову
енергію, її виробництво, транспортування, постачання, на послуги з постачання
теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ і інших споживачів
відповідно п.1, п.5 статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні
послуги», ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», Постанови Кабінету
Міністрів України від 01.06.2011р. № 869 (зі змінами) «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 тариф на послугу з постачання теплової енергії ТОВ
«Біоенергосила» для потреб населення, бюджетних установ та інших
споживачів згідно додатку 1(додається).

2. Затвердити структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії ТОВ
«Біоенергосила» для потреб населення, бюджетних установ та інших
споживачів згідно з додатками 2,3,4,5 (додаються).



3. Зобов’язати ТОВ «Біоенергосила» в установленому порядку, з
посиланням на це рішення довести до відома споживачів інформацію про тариф
на теплову енергію її виробництво, транспортування, постачання та послугу з
постачання теплової енергії.

4. Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника

міського голови Зінченка В.М.

Перший заступник міського голови Володимир ЗІНЧЕНКО



Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Гребінківської міської ради
26.10.2021 року № 267

Структура одноставкового тарифу на послугу з постачання теплової
енергії, що надаються ТОВ «Біоенергосила»

№ з/п Найменування показників Грн/Гкал
1 Собівартість теплової енергії, врахована у

встановлених тарифах
1899,50

2 Повна планова собівартість послуг 1899,50
3 Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч.: 0,00
3.1 чистий прибуток 0,00
3.2 податок на прибуток 0,00
4 Плановані тарифи на послуги 1899,50
5 Податок на додану вартість 379,90
6 Тарифи на послуги з ПДВ 2279,40

Перший заступник міського голови Володимир ЗІНЧЕНКО



Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Гребінківської міської ради
26.10. 2021 року № 267

Структура тарифу на виробництво теплової енергії,
що надаються ТОВ «Біоенергосила»

без ПДВ
№ з/п Найменування показників тис. грн

на рік
грн/Гкал

1 2 3 4
1 Виробнича собівартість, у т.ч.: 24694,92 1585,14
1.1 Прямі матеріальні витрати, у т.ч.: 20847,04 1338,14
1.1.1 витрати на паливо для виробництва

теплової енергії котельнями
18599,32 1193,87

1.1.2 витрати на електроенергію 1864,23 119,66
1.1.3 інші матеріальні ресурси 383,49 24,61
1.2 прямі витрати на оплату праці 429,00 27,54
1.3 інші прямі витрати 2516,96 161,56
1.4 загальновиробничі витрати 901,92 57,90
2 Адміністративні витрати 756,77 48,58
3 Витрати на збут 0,00 0,00
4 Інші операційні витрати 0,00
5 Фінансові витрати 0,00
6 Повна собівартість 25451,69 1633,72
7 Витрати на покриття

втрат/перерахунок
0,00

8 Розрахунковий прибуток 0,00
9 Реалізація теплової енергії Гкал 13569,30
10 Відпуск теплової енергії з колекторів

власних котелень Гкал
15578,98

11 Вартість виробництва теплової
енергії за відповідним тарифом

25451,69 1633,72

Перший заступник міського голови Володимир ЗІНЧЕНКО



Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
Гребінківської міської ради
26.10.2021 року № 267

Структура тарифу на транспортування теплової енергії,
що надаються ТОВ «Біоенергосила»

без ПДВ
№ з/п Найменування показників тис. грн

на рік
грн/Гкал

1 2 3 4
1 Виробнича собівартість, у т.ч.: 212,66 15,67
1.1 Прямі матеріальні витрати, у т.ч.: 156,94 11,57
1.1.1 витрати на паливо для виробництва

теплової енергії котельнями
0,00

1.1.2 витрати на електроенергію 0,00
1.1.3 інші матеріальні ресурси 156,94 11,57
1.2 прямі витрати на оплату праці 39,00 2,87
1.3 інші прямі витрати 8,95 0,66
1.4 загальновиробничі витрати 7,77 0,57
2 Адміністративні витрати 6,52 0,48
3 Витрати на збут 0,00 0,00
4 Інші операційні витрати 0,00
5 Фінансові витрати 0,00
6 Повна собівартість 219,18 16,15
7 Витрати на покриття

втрат/перерахунок
3283,27 241,97

8 Розрахунковий прибуток 0,00
9 Корисний відпуск теплової енергії з

мереж ліцензіата
13569,30

9 Вартість транспортування
теплової енергії за відповідним
тарифом

3502,45 258,12

Перший заступник міського голови Володимир ЗІНЧЕНКО



Додаток 4
до рішення виконавчого комітету
Гребінківської міської ради
26.10. 2021 року № 267

Структура тарифу на постачання теплової енергії,
що надаються ТОВ «Біоенергосила»

без ПДВ
№ з/п Найменування показників тис. грн

на рік
грн/Гкал

1 2 3 4
1 Виробнича собівартість, у т.ч.: 100,80 7,43
1.1 Прямі матеріальні витрати, у т.ч.: 30,81 2,28
1.1.1 витрати на паливо для виробництва

теплової енергії котельнями
0,00

1.1.2 витрати на електроенергію 0,00
1.1.3 інші матеріальні ресурси 30,81 2,28
1.2 прямі витрати на оплату праці 39,00 2,87
1.3 інші прямі витрати 27,31 2,01
1.4 загальновиробничі витрати 3,68 0,27
2 Адміністративні витрати 3,09 0,23
3 Витрати на збут 0,00 0,00
4 Інші операційні витрати 0,00
5 Фінансові витрати 0,00
6 Повна собівартість 103,89 7,66
7 Витрати на покриття

втрат/перерахунок
0,00

8 Розрахунковий прибуток 0,00
9 Обсяг реалізованої теплової енергії

Гкал
13569,30

9 Вартість постачання теплової
енергії за відповідним тарифом

103,89 7,66

Перший заступник міського голови Володимир ЗІНЧЕНКО



Додаток 5
до рішення виконавчого комітету
Гребінківської міської ради
26.10.2021 року № 267

Структура тарифу на теплову енергію,
що надаються ТОВ «Біоенергосила»

без ПДВ
№ з/п Найменування показників тис. грн

на рік
грн/Гкал

1 2 3 4
1 Виробнича собівартість, у т.ч.: 25008,38 1608,24
1.1 Прямі матеріальні витрати, у т.ч.: 21034,79 1351,99
1.1.1 витрати на паливо для виробництва

теплової енергії котельнями
18599,32 1193,87

1.1.2 витрати на електроенергію 1864,23 119,66
1.1.3 інші матеріальні ресурси 571,24 38,46
1.2 прямі витрати на оплату праці 507,00 33,28
1.3 інші прямі витрати 2553,22 164,23
1.4 загальновиробничі витрати 913,37 58,74
2 Адміністративні витрати 766,38 49,29
3 Витрати на збут 0,00 0,00
4 Інші операційні витрати 0,00 0,00
5 Фінансові витрати 25774,76 0,00
6 Повна собівартість 25774,76 1657,53
7 Витрати на покриття

втрат/перерахунок
241,97

8 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00
9 Плановий корисний відпуск з мережі

теплової енергії власним споживачам
Гкал

13569,30

10 Вартість теплової енергії за
відповідним тарифом

1899,50

Перший заступник міського голови Володимир ЗІНЧЕНКО


