
 
УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 

Восьме скликання 

Дванадцята позачергова сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 25.11.2021 №964-12/2021 

с. Пасічна 

 

Про затвердження тарифів  

на послуги з виробництва 

теплової енергії ТОВ 

«ЕКОЕНЕРГІЯ КАРПАТ» 

для бюджетних установ 

 

 
З метою впорядкування тарифів на послуги з виробництва та постачання 

теплової енергії ТОВ «ЕКОЕНЕРГІЯ КАРПАТ» для бюджетних установ 

громади, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 

869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-

комунальні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 

№ 453 «Про стимулювання заміщення природного газу під час виробництва 

теплової енергії для установ та організацій, що фінансуються з державного і 

місцевого бюджетів», відповідно до розрахунку тарифів на виробництво 

електричної та теплової енергії сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити тариф на послуги з виробництва теплової енергії ТОВ 

«ЕКОЕНЕРГІЯ КАРПАТ» у розмірі 2582,79 грн./1Гкал на період з жовтня 

2021р. по квітень 2022 р. (розрахунок тарифів додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань комунальної власності, промисловості, інфраструктури, 

житлово-комунального та лісового господарства (Т. В. Будзак). 

 

 

 

Сільський голова                                                                            Андрій ГУНДА 

 



Додаток  

до рішення сільської ради від 25.11.2021 № 

964-12/2021 «Про затвердження тарифів на 

послуги з виробництва теплової енергії 

ТОВ «ЕКОЕНЕРГІЯ КАРПАТ» для 

бюджетних установ» 

 

 

РОЗРАХУНОК 

тарифів на виробництво теплової енергії ТОВ "ЕКОЕНЕРГІЯ КАРПАТ" 

на період з жовтня 2021 р. по квітень 2022 р. 

 
 

№ Показник Одиниця 

виміру 

План 

всього 

1 2 3 4 

Техніко-економічні показники річного плану виробництва теплової енергії 

1. Вироблено теплової енергії Гкал 350,00 

2. Витрати на власні потреби Гкал 0,00 

2.1. Витрати на власні потреби, як частка від виробленої теплової 

енергії (р. 1 - р. 2) 
% 0,00 

3. Відпущено теплової енергії з власних джерел (р. 1 – р. 2) Гкал 350,00 

Складові тарифу на виробництво теплової енергії 

1 Собівартість реалізованої теплової енергії 
грн. 784 966,43 

(р. 1.1 + р. 1.2 + р. 1.3 + р. 1.4) 

1.1 Прямі матеріальні витрати, в т.ч.: грн. 650 700,00 

1.1.1 Паливо (дрова, відходи з деревини, пелети, вугілля тощо) грн. 595 200,00 

1.1.2 електроенергія ( в т.ч. реактивна) грн. 48 000,00 

1.1.3 холодна вода для технологічних потреб грн.  

1.1.4 матеріальні ресурси (ПММ для розкладки дров) грн. 7 500,00 

1.2 Прямі витрати з оплати праці грн. 73 579,04 

1.3 Інші прямі витрати, в т.ч.: грн. 58 187,39 

1.3.1 внески на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування 
грн. 16 187,39 

1.3.2 амортизація грн.  

1.3.3 виробничі витрати, в тому числі: грн. 21 000,00 

 водовідведення на обсяг води для технологічних потреб грн.  

 витрати з ремонту, ремонту, реконструкції та іншого 

відновлення основних засобів виробничого призначення 
грн. 21 000,00 

 інші витрати, пов’язані з конкретним об'єктом витрат грн.  

1.4 Загальновиробничі витрати (оренда приміщення) грн. 2 500,00 

2 Адміністративні витрати грн. 22 600,00 

3 Витрати із збуту грн.  

4 Інші операційні витрати грн. 2 000,00 

5 Всього витрат з операційної діяльності  
грн. 809 566,43 

(р. 1 +р. 2 + р. 3 + р. 4 ) 

6 Фінансові витрати грн.  

7 Єдиний податок 5% грн. 45 198, 83 

8 Повна планована собівартість теплової енергії 
грн. 854 765,25 

(р. 5 + р. 6 + р. 7) 



9 Планований прибуток для здійснення капітальних вкладень та 

досягнення інших цілей відповідно до законодавства 
грн. 49 210,00 

10 Повна планована собівартість теплової енергії та планований 

прибуток разом (р. 8 + р. 9) 
грн. 903 975,25 

11 Тариф на виробництво теплової енергії (р. 10 / р. 3) грн./Гкал 2 582,79 

 

 

 

Начальник Управління освіти,  

культури, молоді та спорту                                                          Надія ТИМЧУК 


