
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
                                                                 

03.11.2020 № 311 
 

Про встановлення тарифів ТОВ „Наше тепло“ на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання для адміністративного 

будинку по вул. Соборна, 42 в м. Пирятин  

 

 

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“, постанови Кабінету Міністрів України: від 01 червня    2011 

року № 869 „Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на 

житлово-комунальні послуги“ (із змінами), 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 № 461 „Про прийняття майна 

спільної власності територіальних громад Пирятинського району“,   

документи:  ТОВ   „Наше тепло“    від  14.09.2020 № 3396/02-21 та від 

16.10.2020 № 3885, протоколи засідання комісії по контролю за додержанням 

правил при нарахуванні тарифів на житлово-комунальні послуги: від 

30.09.2020 № 16 та 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 

адміністративного будинку за адресою: м. Пирятин, Полтавська обл.,           

вул. Соборна, 42 в сумі 1820,46 грн за 1 Гкал з ПДВ (1517,05 грн без ПДВ), в 

тому числі: 

1) тариф на виробництво теплової енергії – 1550,29 грн за 1 Гкал з 

ПДВ (1291,91 грн без ПДВ); 

2) тариф на постачання теплової енергії – 11,12  грн  за 1 Гкал з ПДВ  

(9,27 грн за 1 Гкал без ПДВ); 

3) тариф на транспортування теплової енергії – 259,04 грн за 1 Гкал з 

ПДВ (215,87 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 Пирятинської районної ради 

                                                                                            (без ПДВ)  

 

№ 

п/п 
Найменування Всього Виробництво 

Транспор-

тування 
Постачання 

  Прямі витрати         

1 Паливо 281 877 281 877     

2 Електроенергія 48 762 11 079 37 683   

3 Вода 285 285     

4 Матеріали         

5 Амортизація (оренда) 31 128 31 128     

6 Технічне обслуговування котлів 0 0 0 0 

7 Фонд оплати праці 362 311 306 484 53 430 2 398 

8 Нарахування на ФОП 79 709 67 426 11 755 527 

9 Загальновиробничі 3 816 3 308 487 21 

10 Виробнича собівартість 807 888 701 587 103 355 2 946 

11 Адміністративні 24 549 21 279 3 135 135 

12 Витрати на збут 1493     1493 

13 Всього витрат 
833 931 722 866 106 490 4 574 

14 
Корисно використана теплова 

енергія, Гкал 
493,311 493,311 493,311 493,311 

15 Собівартість 1 Гкал, грн. 
1 690,48 1 465,34 215,87 9,27 

16 Вього вартість послуг 833931 722866 106490 4574 

17 Тарифи  1 Гкал, грн.     215,87 9,27 

Питома вага корисно використаної 

теплової енергії споживачів 100,00 %     



 

 

№ Назва 
Одиниця 

виміру 
Всього 

1 

Середньозважений тариф на 

теплову енергію, вироблену з 

використанням природного газу 

грн./Гкал 1 569,88 

1.1 

Середньозважений тариф на  

транспортування теплової енергію, 

вироблену з використанням 

природного газу 

грн./Гкал 109,00 

1.2 

Середньозважений тариф на  

постачання теплової енергію, 

вироблену з використанням 

природного газу 

грн./Гкал 11,98 

2 Тариф на  теплову енергію  грн./Гкал 1 517,05 

2.1 
Тариф на виробництво теплової 

енергії  
грн./Гкал 1 291,91 

2.2 
Тариф на транспортування теплової 

енергії  
грн./Гкал 215,87 

2.3 
Тариф на постачання теплової 

енергії  
грн./Гкал 9,27 


