
ОГОЛОШЕННЯ
ТОВ «ДРОГОБИЧТЕПЛОМЕРЕЖА» повідомляє про намір зміни тарифу на 

виробництво теплової енергії для потреб установ та організацій, що фінансуються з 
державного чи місцевого бюджету.

Діючий тариф на виробництво теплової енергії для ТОВ 
«ДРОГОБИЧТЕПЛОМЕРЕЖА» становить 1983,50 грн.з ПДВ за 1 Гкал., але у зв’язку із 
значним зростанням вартості природного газу, а як наслідок і інших видів палива (дров, 
брикету, паливної гранули, тріски) вищевказаний тариф не забезпечує відшкодування всіх 
економічно обґрунтованих витрат підприємства.

На виконання ч.1 та ч.15 ст. 20 Закону України «Про теплопостачання» №2633-VI від 
02.06.2005 р., ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови 
Кабінету Міністрів України №869 від 01.06.2011 р. «Про забезпечення єдиного підходу до 
формування тарифів на комунальні послуги» з усіма змінами та доповненнями,ТОВ 
«ДРОГОБИЧТЕПЛОМЕРЕЖА» повідомляє про намір здійснити зміну тарифу на 
виробництво теплової енергії для потреб установ та організацій, що фінансуються з 
державного чи місцевого бюджету, а саме для КНП Стрийської МРЛО «Стрийська 
міська лікарня»та встановити тариф у розмірі 3166,71 грн. (три тисячі сто шістдесят 
шість гривень71копійка) з ПДВ за 1 ГКал.

Структура тарифу, що поданий на розгляд Стрийської міської ради є наступною:
№ 
з/п Найменування Од. 

виміру Частка, % Сума, тис. 
грн. грн./гкал

 Планові витрати: тис. грн    
1 Виробнича собівартість: тис. грн 96,60% 2 756,81 2 451,20

1.1 паливо тис. грн 63,92% 1 824,21 1 621,98
1.2 електроенергія тис. грн 0,92% 26,27 23,36
1.3 прямі витрати на оплату праці тис. грн 7,51% 214,21 190,47
1.4 відрахування на соціальні заходи тис. грн 1,65% 47,13 41,90
1.5 амортизація основних засобів тис. грн 0,00% 0,00 0,00
1.6 оренда обладнання та приміщень тис. грн 22,60% 644,99 573,49
2 Загальновиробничі витрати тис. грн 0,41% 11,77 10,46
3 Адміністративні витрати тис. грн 2,99% 85,21 75,77

3.1 матеріальні затрати тис. грн 0,13% 3,60 3,20
3.2 витрати на оплату праці тис. грн 2,19% 62,63 55,69
3.3 відрахування на соціальні заходи тис. грн 0,48% 13,78 12,25
3.4 амортизація основних засобів тис. грн 0,00% 0,00 0,00
3.5 інші витрати тис. грн 0,18% 5,20 4,63
4 Фінансові витрати тис. грн 0,00% 0,00 0,00
5 Повна собівартість тис. грн 100,00% 2 853,79 2 537,43
6 Планований прибуток тис. грн 4,00% 114,15 101,50

7
Повна собівартість із 
планованим прибутком тис. грн  2 967,94 2 638,93

8
Плановий річний обсяг 
реалізації Гкал  1 124,68  

9 Вартість 1 Гкал без ПДВ грн./Гкал   2 638,93
10 Вартість 1 Гкал з ПДВ грн./Гкал   3 166,71

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів з дати 
публікації цього оголошення за юридичною адресою підприємствам. Дрогобич, вул. 
Трускавецька, 67/2 та номером телефону – 067 9850810.

Анонімні зауваження та пропозиції розглядатись не будуть.

Адміністрація ТОВ «ДРОГОБИЧТЕПЛОМЕРЕЖА».


