
      

 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
                                                                    

 

Від  29.09.2022                                         м.Бурштин                                                  № 190 

                                                         

Про встановлення тарифу на транспортування  

теплової енергії КП «Житловик» на рівні тарифу,  

що застосовувався станом на 24.02.2022 

 

 

Розглянувши звернення директора КП «Житловик» Зіновія Шафрана (вхід. лист від 

30.08.2022 № 2973/02-27) про встановлення тарифу на транспортування теплової енергії на 

рівні тарифу, що застосовувався до споживачів станом на 24.02.2022, враховуючи рішення 

виконавчого комітету від 30.08.2022 № 158 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, 

постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання 

гарячої води ВП «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО» на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24.02.2022», рішення 

Бурштинської міської ради від 26.04.2018 № 02/51-18 «Про встановлення тарифу на теплову 

енергію, послуги з централізованого постачання гарячої води та послуги з централізованого 

опалення», постанову Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення 

єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги», відповідно до пункту 1 

постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 № 502 «Деякі питання регулювання 

діяльності у сфері комунальних послуг у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану», 

керуючись Законом України «Про теплопостачання», ст. 1 Закону України «Про особливості 

регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії 

воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування», ст. 4, 10 Закону України 

«Про житлово-комунальні послуги», ст. 28 «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет  міської ради  вирішив: 

 

1. Встановити КП «Житловик» тариф на транспортування теплової енергії у 

відповідності до структури, зазначеної у додатку 1 до цього рішення, на рівні 141,60 грн/Гкал 

(з ПДВ). 

2. Тариф, встановлений пунктом 1 цього рішення, вводиться в дію з 01.10.2022  та 

діє до 30.09.2023. 

3. Рекомендувати міській раді рішення міської ради від 26.04.2018 № 02/51-18 «Про 

встановлення тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого постачання гарячої 

води та послуги з централізованого опалення» визнати таким, що втратило чинність. 

4. Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів Івана Драгуна. 

 

Міський голова                                                                                       Василь АНРІЄШИН



Додаток   

рішення виконавчого комітету  

від 29.09.2022 № 190 

 

 

 

 

Структура тарифу на транспортування теплової енергії 

 

№ 

п/п 

 

 

Складові тарифу 

 

 

 

 

Од. 

виміру 

 

Планові 

витрати 

 

Розмір  

витрат на 1Гкал 

1. Виробнича собівартість Грн 5910208 94,07 

1.1 Прямі матеріальні витрати Грн 1992941 31,72 

1.2 Прямі витрати на оплату праці Грн 2031530 32,34 

     

1.3 Інші прямі витрати, в т. ч. Грн 448337 7,13 

 Відрахування на загальнообов’язкове 

соціальне страхування 

Грн 446937 7,11 

 Амортизація основних виробничих засобів  1400 0,02 

1.4 Загально виробничі витрати (змінні та 

постійні розподілені) в т.ч. 

Грн 1437400 22,88 

 Цехові витрати  652700 10,39 

 Транспортні витрати  784700 12,49 

     

2 Адміністративно-управлінські витрати  435100 6,93 

     

4 Інші операційні витрати  - - 

5 Фінансові витрати  - - 

6 Планові витрати операційної діяльності Грн 6345308 101,00 

7 Обсяг реалізації Гкал 62825 62825 

     

8 Собівартість 1Гкал Грн 6345308 101,00 

9 Рентабельність % 16,83  

10 Прибуток  Грн 1067915 17,00 

       в т.ч. податок з прибутку  192225 3,06 

11 Тариф без ПДВ  Грн 7413223 118,00 

12 ПДВ Гкал 1482645 23,60 

13 Середній базовий дохій з ПДВ Грн 8895868  

14 Тариф за транспортування 1 Гкал Грн  141,60 

     

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                         Надія  КИЦЕЛА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


