
 

А Н А Л І З 

впливу регуляторного акту – проекту рішення  

Ковпитської сільської ради   

„Про встановлення тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії  по ТОВ ім. Тищенка» 

 

За період з лютого  2011 року, тобто з моменту впровадження в дію базового тарифу, відбулися зміни рівня витрат в 

зв’язку з ростом мінімального рівня заробітної плати, який закладений в попередньому тарифі, підвищення вартості матеріальних 

ресурсів та запасних частин близько 70%. 

Крім того, протягом цього періоду  спостерігається зменшення обсягів реалізації послуг з теплопостачання Всі ці зміни 

призводять до збільшення собівартості одиниці послуги і необхідності термінового перегляду діючих тарифів на послуги 

теплопостачання. 

 

1. Визначення проблеми. 

 

У зв’язку з підвищенням  розміру мінімальної заробітної плати, паливно-мастильних матеріалів та інших матеріальних 

ресурсів виникла необхідність у перегляді тарифів на послуги теплопостачання для споживачів.  

  Проблема, яку передбачається вирішити шляхом прийняття даного регуляторного акта полягає у приведенні тарифів на 

послуги теплопостачання  до економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, а також неможливості підприємства виконувати 

свої зобов’язання перед постачальниками, працівниками підприємства ТОВ ім. Тищенка, бюджетами всіх рівнів, неможливість 

здійснення інвестиційних проектів, направлених на вдосконалення технології виробництва та запровадження енергозберігаючих 

технологій. 

Всі ці фактори призводять до неможливості надання підприємством якісних і в повному обсязі послуг споживачам. 

 

2. Мета. 

 

Перегляд діючих тарифів на послуги теплопостачання дасть можливість забезпечення споживачів теплом нормативної 

якості та поліпшити фінансово-економічний стан підприємства. 
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3. Визначення альтернативних способів досягнення мети. 

 

Альтернатива 1. 

Встановлення економічно обґрунтованих розмірів тарифів на послуги з теплопостачання, що надаються ТОВ ім. 

Тищенка, для всіх категорій споживачів відповідно до п. 3 ст. 31 Закону України „Про житлово-комунальні послуги”. 

Альтернатива 2. 

Встановлення економічно обґрунтованих розмірів тарифів на послуги з теплопостачання для бюджетних установ та 

інших споживачів. А також  з встановленням тарифів на послуги з теплопостачання для населення на рівні нижчому від 

економічно обгрунтованого з відшкодуванням, відповідно до п. 4 ст. 31 Закону України „Про житлово-комунальні послуги”, 

підприємству КП „Теплоенергетик” з міського бюджету втрат. 

  

4. Аналіз вигод та витрат 

 

Альтернатива 1. 

Підприємством, розроблені нові розміри тарифів на послуги з теплопостачання  у відповідності до вимог порядку 

формування тарифів на послуги на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого 

опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 року № 955 зі змінами. 

 

Розміри економічно обґрунтованих тарифів з повним відшкодуванням витрат, що пропонуються на затвердження: 

 
 ТОВ ім.Тищенка с.Ковпита на 2018-2019 рік       

Розрахунок вартості твердого палива     
Розрахунок вартості 
електроенергії     

Розрахунок вартості 
водопост.  
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Потреба тведого 
палива на 
опалювальний 
сезон,тонн 

Ціна тведого 
палива за 1 
тонну 

Відстань 
перевезення 
22 км.Норма 
витрат 
Дизпалива 
на 1 ткм 
0,36 л Ціна 
дизпалива 
27,03грн 

Транспортні 
витрати без 
ПДВ  за 1 
тонну 
перевезення. 
грн. 

Разом ціна 
палива з 
транспортуванням Вартість палива  Потреба в електроенергії 

Вартість 1 
КВт/год 
електроенергії 
без ПДВ, грн 

Вартість 
електроенергії 

Обсяги водопостачання на 
1 добу  

1 2 3 4 5 6=1*5 7 8 9=7*8 10  

30 1200,00 22,00 214,08 1436,08 43082,4 540,00 2,3864 1288,66 0,05  

           

           

Фонд  оплати 
праці                    

Заробінта плата, 
грн 1,5 ставки * 
4170*6 місяців 

Нарахування 
на з/плату 
22%   Разом ФОП 

Амортизаційні 
відрахування  
грн 

Обслуговування 
котельні 

Разом матеріальні витрати , 
грн 

Адміністративні 
витрати, 5% 

Фінансові 
витрати Розрахунок собівартості  

14 15   16=14+15 17 18 19 20 21 22  

37530,00 9942,24   47472,24 3967,2   95810,50 6852 72,00 102734,50  

           

Тариф теплопостачання за 1 кв.опалювальної площі на місяць:     

Опалювальна площа -  кв.м  250       

Кількість днів опалювального сезону  191       

Вартість опалення 1 кв. м в день 0,00  140230,6/250/191=2,94   

Вартість опалення 1 кв. м в місяць 0,00  2,94*30,44=89,40    

           

 Директор :   Кужель М.М.       
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Середні ціни на пальне по Українї на 1.11.2018       

Вид палива Ціна (грн.)       

Бензин А-95 
преміум   34,02 -0.13 -0.381%       

Бензин А-95   32,87 -0.12 -0.364%       

Бензин А-92   31,86 -0.11 -0.344%       

Дизельне 
паливо   32,44 0.00 0%       

Газ авто-
мобільний   16,39 0.00 0%       

 

 

Для вирішення проблеми пропонується переглянути та встановити економічно обґрунтований розмір тарифів на послуги 

з теплопостачання. 

 

5. Показники результативності: 

 

1. Можливість своєчасно проводити оплату поточних платежів та виплачувати заробітну плату працівникам підприємства.  

2. Поліпшення якості послуг  

3. З’явиться можливість розвитку підприємства, проведення робіт по реконструкції та відновленню мереж, впровадженню 

енергозберігаючих заходів. 

4. Можливість своєчасно і якісно виконувати плани капітальних і поточних ремонтів, що посприяє запобіганню аварійних 

ситуацій на мережах. 

5. Відпаде загроза збільшення та утворення нової кредиторської заборгованості.  

6. Беззбиткова діяльність підприємства. 

 

https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/a96
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/a96
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/a95
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/a92
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/dt
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/dt
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/lpg
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/lpg
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7. Обґрунтування терміну дії акту 

 

Регуляторний акт – Ковпитської сільської ради   

„Про встановлення тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії  по ТОВ ім. Тищенка» 

приймається строком не менше 1 року з моменту набрання чинності регуляторного акта або більшості його положень та  

буде переглянутий або відкоригований  в разі потреби. 

 

 

7. Відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття. 

 

Результативність регуляторного акта буде відстежуватись шляхом здійснення щоквартального аналізу фінансово-

економічних показників діяльності ТОВ ім. Тищенка ” та висвітлюватися у звітах, відповідно до чинного законодавства. 

Базове відстеження буде здійснено після прийняття регуляторного акта. 

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності 

регуляторного акта або більшості його положень. 

 

 

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                            А.А. Печерна    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


