
Інформація про зміни в намірах встановлення тарифів на послуги з 

постачання теплової енергії по ДП “Пирятинтеплопостачання” 

 
Відповідно до ст. 20 Закону України “Про теплопостачання” тарифи на теплову 

енергію  повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на 

виробництво, транспортування та постачання  теплової енергії  і є регульованими та 

встановлюються органами місцевого самоврядування у межах повноважень, визначених 

законодавством. 

«Порядком формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання 

гарячої води» затверджений постановою  КМУ № 869 від 01.06.2011 р. 

передбачено  щорічне встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії та 

гарячої води. 

Тарифи на послуги з постачання теплової енергії розраховані ДП 

«Пирятинтеплопостачання» у відповідності до «Порядку формування тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової 

енергії і постачання гарячої води» затверджений постановою КМУ № 869 від 01.06.2011 р. 

Формування тарифів проводиться окремо для кожного виду діяльності з урахуванням 

наступних категорій споживачів: населення та бюджетні установи.  

Діючі тарифи встановлені : 

Для потреб населення Рушення 

про 

прийняття 

Розмір 

тарифу 

Тариф на надання послуг з постачання теплової енергії для 

житлового будинку по вул. Коцюбинського 33, м. Пирятин 

грн/Гкал, (з ПДВ) 

№8 від 

15.01.2021р

. 

1965,21 

Тариф на послугу з централізованого опалення для житлових 

будинків по вул. Авіамістечко 1-8, с. Велика Круча грн/Гкал, (з 

ПДВ) 

№77 від 

13.12.2018р

. 

1861,97 

Для потреб бюджетних установ 

Тариф на постачання теплової енергії для ДНЗ «Ромашка», 

грн/Гкал (з ПДВ) 

№8 від 

15.01.2021р

. 

2037,99 

Тариф на постачання теплової енергії для бюджетних установ                

с. Велика Круча, грн/Гкал (з ПДВ) 

№44 від 

08.11.2018р

. 
2026,00 

Тариф на постачання теплової енергії для бюджетних установ                

с. Теплівка, грн/Гкал (з ПДВ) 

 

№24 від 

23.08.2018р

. 

 

1890,00 

Тариф на постачання теплової енергії для  Новомартиновицької  

ЗШ, грн/Гкал (з ПДВ) 

№42 від 

28.08.2018р

. 

 

1938,06 



Тариф на постачання теплової енергії для  Смотриківської ЗШ, 

грн/Гкал (з ПДВ) 

№35 від 

10.07.2019р

. 

 

1952,99 

 

Основні фактори, які вплинули на зміну тарифів на  послуги з  постачання теплової 

енергії: 

1. Зміна чинного законодавства 

Формування тарифів  проводиться з врахуванням встановленого переліку комунальних 

послуг, визначених Законом України «Про житлово-комунальні послуги» № 2189 від 

09.11.2017 р, що був введений в дію 1 травня 2019 року. Ст. 5 даного Закону  визначено, 

що до житлово-комунальних послуг належить «постачання теплової енергії»; 

 
Відповідно до «Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання 

гарячої води» затвердженого постановою КМУ № 869 від 01.06.2011 року (далі Порядок) 

визначено плановий період на який формуються та встановлюються тарифи з 01 жовтня 

по 30 вересня. 

Підпунктом 13 пункту 5 даного Порядку  визначено плановий період, на який формуються 

та встановлюються тарифи з 01 жовтня по 30 вересня. 

2. Зміна вартості природного газу  

Для розрахунку витрат на природний газ, який використовується для виробництва 

теплової енергії населенню, врахована ціна природного газу відповідно до укладеного 

трирічного Договору з ТОВ «Нафтогаз Трейдинг», в розмірі 6 183,33 грн/тис.м3 (без 

ПДВ), вартість транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з 

газотранспортної системи – 136,58  грн. без ПДВ та діючий тариф на 

розподілу природного газу, що здійснює АТ «Лубнигаз» згідно постанови НКРЕ КП 

№2456 від 16.12.2020р., що становить  1790 грн/тис.м3 (без ПДВ). 

3. Зміна вартості  електричної енергії 

 
Вартість електричної енергії розрахована виходячи з середньої ціни  електричної енергії, 

що склалася за шість  календарних місяців, що передують місяцю подання розрахункових 

тарифів на плановий період, в розмірі 1,927 грн/ кВт*год без ПДВ. 

4. Зміна витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи 

Витрати на оплату праці на плановий період розраховані відповідно до Закону України 

«Про оплату праці», Закону України «Про Державний бюджет Україна на 2021 рік», 

Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, Об'єднанням організацій роботодавців 

"Всеукраїнська конференція роботодавців житлово-комунальної галузі України" та 

Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, 

місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2021 

роки. 

Планові витрати на оплату праці визначені виходячи з прожиткового мінімуму на 

працездатну особу в розмірі – 2379 грн. з 1 липня 2021 року, , встановленому Законом 

України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» .   

5. Утворення єдиного тарифу в розрізі категорій споживачів на території 



Пирятинської ОТГ у зв’язку із укрупненням територіальних громад колишнього 

Пирятинського району Полтавської області. 

Запропоновані проекти тарифів : 

Найменування показників 
Проект тарифів з 

ПДВ 

Послуги для потреб населення  

Тариф на надання послуги з постачання теплової енергії для 

населення грн/Гкал, (з ПДВ) 
2388,94 

Послуги для бюджетних установ   

Тариф на надання послуги з постачання теплової енергії для 

бюджетних установ, грн/Гкал (з ПДВ) 
3397,57 

 
Зауваження та пропозиції від фізичних і юридичних осіб та їх об’єднань, 

приймаються за адресою: 37000, Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Пушкіна, 32, або на 

електронну адресу: pirteplopos@gmail.com  протягом 14 днів з моменту розміщення на 

офіційному веб-сайті Пирятинської міської ради.  

 

 

                   Структура планового тарифу на послуги з постачання теплової енергії для 

населення                                         

      

      

№ 

п/п 

Статті витрат Населення  Примітки 

   Сума         

грн 

грн. на 

один. 

послуг 

питом

а вага, 

% 

 

      

1 2 3 4 5 6 

1 Прямі матеріальні витрати : 4255188,68 1430,21 59,87  

1.1. -паливо 0,00 0,00 0,00  

1.2. -електроенергія 320410,88 107,69 4,51  

1.3. -газ 3877363,38 1303,22 54,55  

1.4. -матеріали, запчастини 53738,58 18,06 0,76  

1.5. - вода 3675,84 1,24 0,05  

2 Прямі витрати з оплати праці : 536629,40 180,37 7,55  

2.1. -основна заробітна плата 526229,72 176,87 7,40  

2.2. -додаткова заробітна плата 10399,68 3,50 0,15  

2.3. -заохочувальні та компенсаційні 

виплати 

0,00 0,00 0,00  

3 Інші прямі витрати : 238907,23 80,30 3,36  

3.1. -внески на загальнообовязкове 

державне соціальне страхування 

118058,47 39,68 1,66  

3.2. Оренда виробничого об'єкту 120848,76 40,62 1,70  

4 Загальновиробничі витрати: 83090,13 27,93 1,17  

4.1. -ПММ на а втомобіль 

загальновиробничого призначення 

15802,80 5,31 0,22  



4.2. - оренда автомобіля 

загальновиробничого призначення 

9360,00 3,15 0,13  

4.3. -експертне обстеження та позачерговий 

технічний огляд котлів 

2112,48 0,71 0,03  

4.4. - повірка приладів 7285,47 2,45 0,10  

4.5. - охорона праці та техніка безпеки 11309,80 3,80 0,16  

4.6. - навчання та переатестація робітників 3239,60 1,09 0,05  

4.7. - технічне обслуговування газового 

обладнання 

33979,98 11,42 0,48  

5 Адміністративні витрати  534340,96 179,60 7,52  

5.1. -витрати на оплату праці апарату 

управління підприємством та іншого 

загальногосподарського персоналу 

414968,00 139,47 5,84  

5.2. -відрахування на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування 

апарату управління підприємством та 

іншого загальногосподарського 

персоналу 

91292,96 30,68 1,28  

5.3. -витрати на оплату професійних послуг 3640,00 1,22 0,05  

5.4. -витрати на оплату послуг зв’язку 6240,00 2,10 0,09  

5.5. -витрати на оплату розрахунково-

касового обслуговування 

3640,00 1,22 0,05  

5.6. -витрати на утримання основних 

засобів загальногосподарського 

використання 

7280,00 2,45 0,10  

5.7. -витрати на врегулювання спорів у 

судах 

0,00 0,00 0,00  

5.8. -інші витрати на утримання апарату 

управління підприємством 

7280,00 2,45 0,10  

6 Витрати на збут 0,00 0,00 0,00  

7 Інші витрати звичайної діяльності та 

інші операційні витрати  

8536,70 2,87 0,12  

8 Всього витрат (собівартість) 5656693,10 1901,27 79,59  

9 Прибуток 266328,42 89,52 3,75 2975,217 

9.1. - обігові кошти 225702,05 75,86 3,18  

9.2. - податок на прибуток 40626,37 13,65 0,57  

10 Тариф за 1 Гкал без ПДВ 5923021,52 1990,79 83,33  

11 ПДВ, 20% 1184604,30 398,16 16,67  

12 Тариф за 1 Гкал з ПДВ 7107625,83 2388,94 100,00  

 

Плановий обсяг реалізації теплової енергії для населення становить 2975,217 Гкал 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 



Структура планового тарифу на послуги з постачання теплової енергії для 

бюджетних установ                                            

      

      

№ 

п/п 

Статті витрат Бюджетні установи Примітки 

   Сума         

грн 

грн. на 

один. 

послуг 

питома 

вага, 

% 

 

      

1 2 3 4 5 6 

1 Прямі матеріальні витрати : 2778406,88 2199,06 64,72  

1.1. -паливо 0,00 0,00 0,00  

1.2. -електроенергія 110900,33 87,78 2,58  

1.3. -газ 2658231,55 2103,94 61,92  

1.4. -матеріали, запчастини 9275,00 7,34 0,22  

1.5. - вода 0,00 0,00 0,00  

2 Прямі витрати з оплати праці : 117592,22 93,07 2,74  

2.1. -основна заробітна плата 117592,22 93,07 2,74  

2.2. -додаткова заробітна плата 0,00 0,00 0,00  

2.3. -заохочувальні та компенсаційні 

виплати 

0,00 0,00 0,00  

3 Інші прямі витрати : 131148,87 103,80 3,06  

3.1. -внески на загальнообовязкове 

державне соціальне страхування 

25870,29 20,48 0,60  

3.2. -оренда виробничого об'єкту 15972,00 12,64 0,37  

3.3. -амортизація виробничих основних 

засобів 

89306,58 70,68 2,08  

4 Загальновиробничі витрати: 58811,09 46,55 1,37  

4.1. -ПММ на а втомобіль 

загальновиробничого призначення 

9724,80 7,70 0,23  

4.2. - оренда автомобіля 

загальновиробничого призначення 

5760,00 4,56 0,13  

4.3. -експертне обстеження та позачерговий 

технічний огляд котлів 

0,00 0,00 0,00  

4.4. - повірка приладів 2161,76 1,71 0,05  

4.5. - охорона праці та техніка безпеки 2859,35 2,26 0,07  

4.6. - навчання та переатестація робітників 1993,60 1,58 0,05  

4.7. - технічне обслуговування газового 

обладнання 

36311,58 28,74 0,85  

5 Адміністративні витрати  328819,20 260,25 7,66  

5.1. -витрати на оплату праці апарату 

управління підприємством та іншого 

загальногосподарського персоналу 

255360,00 202,11 5,95  

5.2. -відрахування на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування 

апарату управління підприємством та 

іншого загальногосподарського 

персоналу 

56179,20 44,46 1,31  



5.3. -витрати на оплату професійних послуг 2240,00 1,77 0,05  

5.4. -витрати на оплату послуг зв’язку 3840,00 3,04 0,09  

5.5. -витрати на оплату розрахунково-

касового обслуговування 

2240,00 1,77 0,05  

5.6. -витрати на утримання основних 

засобів загальногосподарського 

використання 

4480,00 3,55 0,10  

5.7. -витрати на врегулювання спорів у 

судах 

0,00 0,00 0,00  

5.8. -інші витрати на утримання апарату 

управління підприємством 

4480,00 3,55 0,10  

6 Витрати на збут 0,00 0,00 0,00  

7 Інші витрати звичайної діяльності та 

інші операційні витрати  

1600,00 1,27 0,04  

8 Всього витрат (собівартість) 3416378,26 2704,00 79,59  

9 Прибуток 160849,92 127,31 3,75 1263,453 

9.1. - обігові кошти 136313,49 107,89 3,18  

9.2. - податок на прибуток 24536,43 19,42 0,57  

10 Тариф за 1 Гкал без ПДВ 3577228,18 2831,31 83,33  

11 ПДВ, 20% 715445,64 566,26 16,67  

12 Тариф за 1 Гкал з ПДВ 4292673,82 3397,57 100,00  

Плановий обсяг реалізації теплової енергії для бюджетних установ становить 1263,453 

Гкал 
 

 

 Адміністрація 

ДП «Пирятинтеплопостачання»  

             


