
УКРАЇНА
БІБРСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

         ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
    РІШЕННЯ

                                                             № 271
15.11.2021 року                               
м. Бібрка 
Про коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання для бюджетних споживачів
КП “Перемишлянитеплоенерго”

     Розглянувши лист директора КП “Перемишлянитеплоенерго” І.Карашкевича вх. №
889 від 18.10.2021 року щодо коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування  та  постачання  для  бюджетних  споживачів  КП
“Перемишлянитеплоенерго”, для забезпечення стабільної роботи підприємства, з метою
приведення  витрат до економічно обгрунтованого рівня,  відповідно до Закону України
“Про теплопостачання”, п.2 ч.3 ст.4 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”,
Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  01.06.2011 року  №869  “Про  забезпечення
єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні  послуги” із  змінами,
керуючись пп.2 п.“а” ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ:

1.  Встановити КП “Перемишлянитеплоенерго” скориговані тарифи на теплову
енергію  для  бюджетних  установ  розташованих  на  території  Бібрської  міської
територіальної громади:

1.1. Вироблену з використанням природного газу, в розмірі 3803,52 грн./Гкал
(з ПДВ), з такими складовими:
- тариф на виробництво теплової енергії - 3532,08 грн./Гкал (з ПДВ);
- тариф на транспортування теплової енергії - 225,88 грн./Гкал (з ПДВ);
- тариф на постачання теплової енергії - 45,56 грн./Гкал (з ПДВ).
1.2. Вироблену на установках з використанням альтернативних джерел енергії,
в розмірі 3423,17 грн./Гкал (з ПДВ), з такими складовими:
- тариф на виробництво теплової енергії - 3178,87 грн./Гкал (з ПДВ);
- тариф на транспортування теплової енергії - 203,29 грн./Гкал (з ПДВ);
- тариф на постачання теплової енергії - 41,01 грн./Гкал (з ПДВ).

2. Затвердити структуру тарифу на теплову енергію для бюджетних споживачів
КП “Перемишлянитеплоенерго”, згідно з додатком 1.
3. Ввести в дію вищезазначені тарифи з 15 листопада 2021 року.
4. Дане рішення оприлюднити на офіційному веб-сайті Бібрської міської ради.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника Бібрського
міського голови М.А.Заблоцького.

        Бібрський міський голова:                                                      Р.Я.Гринус

                                                                                                                  

                                                                                           



                                                                                           Додаток 1
                                                                                           до рішення виконавчого комітету
                                                                                           Бібрської міської ради
                                                                                           №271 від 15.11.2021 року

СТРУКТУРА
тарифу на теплову енергію для бюджетних споживачів КП

“Перемишлянитеплоенерго” 2021/2022 роки на території Бібрської міської
територіальної громади

№ 
п/п

Складові тарифу Одиниці
виміру

Рівень
затрат,
тис.грн.

Рівень 
витрат,

грн./1 Гкал

% у 
структурі

тарифу

1. Витрати операційної діяльності тис.грн. 6243,23 3169,60 100

1.1 Витрати виробничої собівартості тис.грн. 5640,74 2862,54 90,3

1.1.1 Прямі матеріальні витрати, в т.ч.: тис.грн. 4407,31 2230,09 70,4

природний газ тис.грн. 3810,89 1926,64 60,8

розподіл природного газу тис.грн. 464,18 234,67 7,4

вода тис.грн. 4,74 2,50 0,1

електроенергія тис.грн. 85,85 45,14 1,4

матеріали тис.грн. 41,65 21,14 0,7

1.1.2 Витрати на оплату праці тис.грн. 780,03 395,82 12,5

1.1.3 Відрахування на соц. заходи тис.грн. 171,61 87,08 2,7

1.1.4 Амортизація тис.грн. 60,38 30,64 1,0

1.1.5 Витрати на покриття втрати мережах тис.грн. 221,41 118,91 3,7

2 Загальновиробничі витрати тис.грн. 310,48 157,56 5,0

3 Адміністративні витрати тис.грн. 247,10 125,39 3,9

4 Витрати на збут тис.грн. 44,91 24,12 0,8

Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                                         С.З.Охримович


	Бібрський міський голова: Р.Я.Гринус

