
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

                                                                
03.11.2020 № 310 

 
Про встановлення тарифів ТОВ „Наше тепло“ на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування та постачання для  комунального 
підприємства  „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ 

 
Відповідно до статей 28, 30 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, пункту 2 частини 1 статті 5 Закону України „Про 
житлово-комунальні послуги“ (із змінами), статті 13, 20 Закону України „Про 
теплопостачання“, постанов Кабінету Міністрів України: від 01 червня         
2011 року № 869 „Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів 
на житлово-комунальні послуги“ (із змінами), від 3 жовтня 2007 року № 1198 
„Про затвердження Правил користування тепловою енергією“, рішення 
п’ятнадцятої позачергової сесії сьомого скликання Пирятинської районної 
ради від 22 грудня 2016 року „Про надання дозволу Пирятинській ЦРЛ на 
опалення приміщень від модульної котельні ТОВ „Наше тепло“ на 
альтернативному виді палива (пілети), ліцензії Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової 
енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлених джерел 
енергії ТОВ „Наше тепло“ від 01.09.2016 № 1518, ліцензії Полтавської 
обласної державної адміністрації на право провадження господарської 
діяльності з постачання теплової енергії ТОВ „Наше тепло“ від 02.11.2016    
№ 506, розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації 
від 06.10.2017 № 652 „Про видачу ліцензії на транспортування теплової 
енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами“, 
договору оренди майна спільної власності територіальних громад 
Пирятинського району від 01 січня 2019 року, рішення виконкому міської 
ради від 01.03.2017 № 24 „Про визначення ТОВ „Наше тепло“ виробником та 
виконавцем послуг з теплопостачання“,  враховуючи рішення  сімдесят 
шостої    сесії   Пирятинської міської ради  сьомого скликання від 20.10.2020 
№ 462 „Про прийняття майна спільної власності територіальних громад 
Пирятинського району-майнового комплексу центральної районної лікарні, 
комплексу будівель та споруд“, документи  ТОВ „Наше тепло“: від 14.09.2020 
№ 3396/02-21 та  від 16.10.2020 № 3886/02-23, протоколи засідань комісії по 
контролю за додержанням правил при нарахуванні тарифів на житлово- 



комунальні послуги: від 30.09.2020 № 16 та  від 02.11.2020  № 18, виконком 
міської ради 

 
 ВИРІШИВ: 
 

1. Встановити ТОВ „Наше тепло“ (Зазимко С.А.) тарифи на теплову 
енергію, її виробництво, транспортування та постачання для                           
КП „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ за адресою:                   
м. Пирятин, вул. Аврущенка, 2Б в сумі 1807,57 грн за 1 Гкал з ПДВ (1506,31 
грн без ПДВ), в тому числі: 

1) тариф на виробництво теплової енергії – 1581,83 грн за 1 Гкал з 
ПДВ (1318,19 грн без ПДВ); 

2) тариф на постачання теплової енергії – 12,55  грн  за 1 Гкал з ПДВ  
(10,46 грн за 1 Гкал без ПДВ); 

3) тариф на транспортування теплової енергії – 213,17 грн за 1 Гкал з 
ПДВ (177,64 грн за 1 Гкал без ПДВ). 

2. Тариф набуває чинності не раніше ніж через п’ятнадцять днів з дня 
його офіційного опублікування. 

3. Відділу економічного аналізу та розвитку управління економіки 
виконкому міської ради (Комаренко В.Д.) спільно з загальним відділом та 
інформаційного забезпечення виконкому міської ради (Нестерець Т.Д.)  
забезпечити оприлюднення рішення в районній газеті „Пирятинські вісті“ та 
на офіційному вебсайті Пирятинської міської ради. 

4.   Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконкому міської ради відповідно до розподілу 
функціональних повноважень. 

 
 
 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Структура розрахованих тарифів на теплову енергію 
ТОВ „Наше тепло“ для  КП „Пирятинська центральна районна лікарня“  
                                                                                                         (без ПДВ) 

 

№ 
п/п Найменування Всього Вироб-

ництво 
Транспор-
тування 

Поста-
чання 

  Прямі витрати         

1 Паливо 517 361 517 361     

2 Електроенергія 123 478 26 126 97 351   

3 Вода 1 052 1 052     

4 Матеріали         

5 Амортизація 110 565 106 483 4 082 0 

6 Оренда котельні 65 000 58 500 6 500   

7 Фонд оплати праці 343 216 307 084 31 290 4 843 

8 Нарахування на ФОП 75 508 67 558 6 884 1 065 

9 Загальновиробничі 6 901 6 039 814 48 

10 Виробнича собівартість 1 243 080 1 090 203 146 921 5 955 

11 Адміністративні 34 960 30 594 4 122 241 

12 Витрати на збут 2 700     2 700 

13 Всього витрат 
1 280 741 1 120 797 151 042 8 897 

14 
Корисно використана теплова енергія, 
Гкал 

850,253 850,253 850,253 850,253 

15 Собівартість 1 Гкал, грн. 
1 506,31 1 318,19 177,64 10,46 

16 Вього вартість послуг 1 280 741 1 120 797 151 042 8 897 

17 Тарифи  1 Гкал, грн. 1 506,31 1 318,19 177,64 10,46 

Питома вага корисно використаної 
теплової енергії споживачів 100,00 %     


