
УКРАЇНА
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

26.10.2021         м.Калуш   № 295

Про  встановлення  тарифів  на
теплову  енергію,  її  постачання  та
послугу  з  постачання  теплової
енергії  ДЕРЖАВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА  «КАЛУСЬКА
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ  -
НОВА».

Керуючись  ст.28  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», Законом України «Про житлово–комунальні послуги»,  постановою
Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного
підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» (в редакції
постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  03.04.2019  №291),  наказом
Міністерства  регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального
господарства  України  від  12.09.2018  №239  «Про  затвердження  Порядку
розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків
тарифів на  комунальні  послуги,  поданих для їх  встановлення»,  розглянувши
заяву  виконуючого  обов’язки  директора  ДЕРЖАВНОГО  ПІДПРИЄМСТВА
«КАЛУСЬКА  ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ  -  НОВА»  Соловія  С.В.  від
13.10.2021 року, виконавчий комітет міської ради 
ВИРІШИВ:

1. Встановити  ДЕРЖАВНОМУ  ПІДПРИЄМСТВУ  «КАЛУСЬКА
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ - НОВА» тарифи на постачання теплової енергії:

1.1. для потреб населення – 25,41 грн/Гкал (без ПДВ);
1.2. для потреб бюджетних установ – 25,41 грн/Гкал (без ПДВ);
1.3. для потреб інших споживачів (крім населення) – 25,41 грн/Гкал (без

ПДВ).
2. Встановити  ДЕРЖАВНОМУ  ПІДПРИЄМСТВУ  «КАЛУСЬКА

ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ - НОВА» тарифи на теплову енергію:
2.1. для потреб населення – 826,19 грн/Гкал (без ПДВ);
2.2. для потреб бюджетних установ – 846,90 грн/Гкал (без ПДВ);

____________________________________________________________________



2.3. для  потреб  інших  споживачів  (крім  населення)  –  845,15грн/Гкал
(без ПДВ).

3. Встановити  ДЕРЖАВНОМУ  ПІДПРИЄМСТВУ  «КАЛУСЬКА
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ  -  НОВА»  тарифи  на  послугу  з  постачання
теплової енергії:

3.1. для потреб населення – 991,43 грн/Гкал (з ПДВ);
3.2. для потреб бюджетних установ – 1016,28 грн/Гкал (з ПДВ);
3.3. для потреб інших споживачів (крім населення) – 1014,18 грн/Гкал (з

ПДВ).
4. Встановити  ДЕРЖАВНОМУ  ПІДПРИЄМСТВУ  «КАЛУСЬКА

ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ  -  НОВА»  структуру  тарифів  на  постачання
теплової енергії згідно з додатком. 

5. Рішення  набирає  чинності  з  дня  наступного  після  його
оприлюднення відповідно до вимог чинного законодавства України.

6. Вважати  таким,  що  втратило  чинність  рішення  виконавчого
комітету  міської  ради  від  22.09.2020  №210  «Про  встановлення  тарифів  на
теплову  енергію,  її  постачання  та  послугу  з  постачання  теплової  енергії
ДЕРЖАВНОГО  ПІДПРИЄМСТВА  «КАЛУСЬКА
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ - НОВА».

7. ДЕРЖАВНОМУ  ПІДПРИЄМСТВУ  «КАЛУСЬКА
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ  -  НОВА»  проінформувати  споживачів  про
встановлення  тарифів  на  теплову  енергію,  її  постачання  та  послугу  з
постачання теплової енергії згідно чинного законодавства України.

8. Контроль  за  виконанням цього рішення покласти  на  заступника
міського голови Богдана Білецького.

Міський голова Андрій НАЙДА
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Додаток 
       до рішення виконавчого комітету

міської ради
    26.10.2021 №295

СТРУКТУРА
тарифів на постачання теплової енергії

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КАЛУСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-НОВА"
(без податку на додану вартість)

№п/п Показники
Одиниці
виміру

Сумарні
витрати,
тис. грн.

Тарифи, грн/Гкал

для потреб
населення

для
бюджетних
організацій

для потреб 
інших 
споживачів
(крім 
населення)

1 2 3 4 6 7 8

І
Тарифи на постачання теплової 
енергії

  1 022,01 25,41 25,41 25,41

ІІ Структура тарифів на постачання теплової енергії власним споживачам

1.
Виробнича собівартість, 
зокрема:

тис. грн. 1022,01 25,41 25,41 25,41

1.1. прямі матеріальні витрати тис. грн. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. прямі витрати на оплату праці тис. грн. 822,92 20,46 20,46 20,46

1.3. інші прямі витрати, зокрема: тис. грн. 199,09 4,95 4,95 4,95

1.3.1. відрахування на соціальні заходи тис. грн. 181,04 4,50 4,50 4,50

1.3.2. амортизаційні відрахування тис. грн. 14,00 0,35 0,35 0,35

1.3.3. інші прямі витрати тис. грн. 4,05 0,10 0,10 0,10

1.4. загальновиробничі витрати тис. грн. 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Адміністративні витрати тис. грн. 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Витрати на збут тис. грн. 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Інші операційні витрати тис. грн. 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Фінансові витрати тис. грн. 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Повна собівартість тис. грн. 1022,01 25,41 25,41 25,41

7.
Витрати на відшкодування 
втрат

тис. грн. 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Розрахунковий прибуток тис. грн. 0,00 0,00 0,00 0,00

9.
Обсяг реалізованої теплової 
енергії власним споживачам

Гкал 40 220 29 319 9 570 1 331

Керуючий справами виконкому                      Олег САВКА
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