
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РІШЕННЯ 
 

 

     “   ”               2018року                             м. Шепетівка                              № _____ 

 

 
Про  встановлення  ТОВ «ЧИ 100» тарифів на 

теплову енергію,що виробляється на установках 

з використанням альтернативних джерел енергії 

 

 Розглянувши надані ТОВ «ЧИ 100» розрахунки тарифів на виробництво та постачання  

теплової енергії на установках з використанням альтернативних  або поновлювальних джерел 

енергії, крім  виробництва теплової енергії  за нерегульованим тарифом (лист № 24 від 

21.07.2018р) ,на підставі Постанови Кабінету Міністрів України  № 869 «Про забезпечення 

єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» від 01.06.2011р., 

ст.13,20 Закону України « Про теплопостачання» , ст.7,31 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги», та керуючись ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Встановити ТОВ «ЧИ 100»  тариф  : 

-  тариф на теплову енергію для потреб установ та організацій,що фінансуються з державного 

або місцевого бюджету,що виробляється на установках з використанням альтернативних або 

поновлювальних джерел енергії, крім  виробництва теплової енергії  за нерегульованим 

тарифом -  1400 грн. за 1 Гкал,без ПДВ .(Додаток № 1) 

                                                                            

 2. Рішення набуває чинності з «___»________2018 року. 

 

 3. Зобов’язати ТОВ «ЧИ 100»   не  менше ніж за 15 днів до введення  у дію тарифів,зазначених 

у п.1, повідомити споживачів з посиланням на це рішення.  

 

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови   

 Вихівського В.Б. та управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання   

земельних відносин Цвіркуна П.І. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                   М. Полодюк 

 

 

 

 

 



                                                                                   Додаток  № 1 

                                                                                   до рішення виконавчого комітету  

від _____________ 2018 р.                  

№______ 

  

Тариф на виробництво та постачання теплової  енергії 

Товариства з обмеженою відповідальністю «ЧИ100» 

 

№ п/п Найменування показників 

Загальні показники 

тис.грн. на рік грн./ Гкал 

1  Виробнича собівартість, у тому числі:  681,86 1153,74 

1.1  Прямі матеріальні витрати, у тому числі:  380,87 644,45 

1.1.1  паливо 380,87 644,45 

1.1.2  електроенергія  0,00 0,00 

1.2  Прямі витрати на оплату праці  202,80 343,15 

1.3  Інші прямі витрати, у тому числі:  44,62 75,50 

1.3.1   відрахування на соціальні заходи  44,62 75,50 

1.3.3  інші прямі витрати  0,00 0,00 

1.4  Загальновиробничі витрати, у тому числі:  53,57 90,64 

1.4.1  витрати на оплату праці  14,40 24,37 

1.4.2  відрахування на соціальні заходи  3,17 5,36 

1.4.3  інші витрати  36,00 60,91 

2  Адміністративні витрати, у тому числі:  145,54 246,26 

2.1  витрати на оплату праці  85,39 144,48 

2.2  відрахування на соціальні заходи  18,78 31,78 

2.3  інші витрати  41,37 70,00 

3  Витрати на збут, у тому числі:  0,00 0,00 

3.1  витрати на оплату праці  0,00 0,00 

3.2  відрахування на соціальні заходи  0,00 0,00 

3.3  інші витрати 0,00 0,00 

4  Інші операційні витрати  0,00 0,00 

5  Фінансові витрати  0,00 0,00 

6  Повна собівартість 827,40 1400,00 

7  Розрахунковий прибуток 0,00 0,00 

8  

Вартість виробництва та постачання теплової енергії 

за відповідними тарифами  тис.грн. 827,40 

9   

Середньозважений тариф на виробництво та 

постачання теплової енергії  за 1 Гкал 1400,00 

10  Обсяг реалізації теплової енергії , у  Гкал  591,00 

 

 

Начальник управління ЖКГ та ЗПРЗМ                                                           П.І.Цвіркун 

Керуючий справами  виконкому                                                                      В.І.Рачук  

 


