
 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ  

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 21 жовтня 2021 року    № 688 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 
Про встановлення одноставкових тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання 
теплової енергії, які надаються ТОВ «Управляюча компанія «ЗАРАЗ-5» 

 

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Управляюча компанія «ЗАРАЗ-5» (код ЄДРПОУ 43239181) про встановлення 

одноставкових тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання споживачам на території села Чайки  Бучанського  району Київської 

області по вулиці Лобановського Валерія та іншим споживачам та додані 

документи, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", Законом України "Про житлово-комунальні послуги", Постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869, Порядком 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, затвердженим наказом 

Міністерства розвитку громад та територій України від 12.09.2018  № 239, 

виконавчий комітет Борщагівської сільської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 

1. Встановити Товариству з обмеженою відповідальністю «Управляюча 

компанія «ЗАРАЗ-5» (код ЄДРПОУ 43239181) одноставкові тарифи на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання 

теплової енергії споживачам на території села Чайки Бучанського району 

Київської області по вулиці Лобановського Валерія та іншим споживачам, а 

саме: 

-  для споживачів/населення житлових будинків, розташованих по вулиці 

Лобановського Валерія в селі Чайки Бучанського району Київської області –  

2070,70 грн./1 Гкал. з ПДВ; 

 



 

 

- для бюджетних установ/організацій та релігійних установ/організацій – 

3407,40 грн./1 Гкал. з ПДВ; 

- для інших споживачів на території села Чайки Бучанського району 

Київської області по вулиці Лобановського Валерія – 4600,34 грн./1 Гкал. з ПДВ. 

2. Структура тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування 

та постачання, послуги з постачання теплової енергії наведена у додатках №№ 1, 

2, 3 (додається). 

3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Управляюча компанія 

«ЗАРАЗ-5» (код ЄДРПОУ 43239181) проінформувати споживачів про 

встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання з посиланням на це рішення відповідно до вимог Закону України 

«Про житлово-комунальні послуги».                

4. Контроль за виконанням рішення покласти на профільного заступника 

сільського голови. 

 

 

Сільський голова                                Олесь КУДРИК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Додаток №1 

до рішення виконавчого комітету 

Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області 

від ____________ року № ____ 

 
Структура 

тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 
постачання, послуги з постачання теплової енергії 

ТОВ «Управляюча компанія «ЗАРАЗ-5» 
 
для населення, без податку на додану вартість 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 
Показники 

Теплова енергія 

тис. грн на рік грн за 1 Гкал 

1. Виробнича собівартість, у тому числі: 34 307,08 1 501,26  

1.1. Прямі матеріальні витрати, у тому числі: 24 155,62 1 057,04  

1.1.1. паливо 23 623,61 1 033,76  

1.1.2. електроенергія 512,90 22,44  

1.1.3. покупна теплова енергія     

1.1.4. вода для технологічних потреб та водовідведення  19,11 0,84  

1.1.5. матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси     

1.2. Прямі витрати на оплату праці 1 047,80 45,85  

1.3. Інші прямі витрати, у тому числі: 9103,65 398,37  

1.3.1. відрахування  на соціальні заходи 230,52 10,09  

1.3.2. амортизаційні відрахування      

1.3.3. інші прямі витрати 8873,14 388,29  

1.4. Загальновиробничі витрати, у тому числі:     

1.4.1. витрати на оплату праці     

1.4.2. відрахування  на соціальні заходи     

1.4.3. інші витрати     

2. Адміністративні витрати, у тому числі: 2 435,01 106,56  

2.1. витрати на оплату праці 1 064,46 46,58  

2.2. відрахування на соціальні заходи 234,18 10,25  

2.3. інші витрати 1 136,37 49,73  

3. Витрати на збут 724,04 31,68  

4. Інші операційні витрати     

5. Фінансові витрати 450,35 19,71 

6. Повна собівартість 37 916,48 1 659,21  

7. Витрати на відшкодування втрат     

8. Розрахунковий прибуток 1 516,80 66,37  

8.1. податок на прибуток 273,02 11,95  

8.2. на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)     

8.3. інше використання прибутку 1 243,78 54,43  

9. Вартість теплової енергії  39 433,28 1 725,60  

10. Тарифи на теплову енергію   1 725,60  

11. Реалізація теплової енергії власним споживачам, Гкал 22852   
    

  

Тариф на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання, грн. з ПДВ за 1 Гкал   

2 070,70  



 

 

Додаток №2 

до рішення виконавчого комітету 

Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області 

від ____________ року № ____ 

 
Структура 

тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 
постачання, послуги з постачання теплової енергії 

ТОВ «Управляюча компанія «ЗАРАЗ-5» 
 

для бюджету, без податку на додану вартість 

 

№ 

з/п 
Показники 

Теплова енергія 

тис. грн на рік грн за 1 Гкал 

1. Виробнича собівартість, у тому числі: 6 145,03 2 495,80  

1.1. Прямі матеріальні витрати, у тому числі: 5 051,29 2 051,58  

1.1.1. паливо 4 993,97 2 028,30  

1.1.2. електроенергія 55,26 22,44  

1.1.3. покупна теплова енергія     

1.1.4. вода для технологічних потреб та водовідведення  2,06 0,84  

1.1.5. матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси     

1.2. Прямі витрати на оплату праці 112,89 45,85  

1.3. Інші прямі витрати, у тому числі: 980,85 398,37  

1.3.1. відрахування  на соціальні заходи 24,84 10,09  

1.3.2. амортизаційні відрахування      

1.3.3. інші прямі витрати 956,02 388,29  

1.4. Загальновиробничі витрати, у тому числі:     

1.4.1. витрати на оплату праці     

1.4.2. відрахування  на соціальні заходи     

1.4.3. інші витрати     

2. Адміністративні витрати, у тому числі: 262,36 106,56  

2.1. витрати на оплату праці 114,69 46,58  

2.2. відрахування на соціальні заходи 25,23 10,25  

2.3. інші витрати 122,44 49,73  

3. Витрати на збут 78,01 31,68  

4. Інші операційні витрати     

5. Фінансові витрати 48,52 19,71 

6. Повна собівартість 6 533,92 2 653,75  

7. Витрати на відшкодування втрат     

8. Розрахунковий прибуток 457,37 185,76  

8.1. податок на прибуток 82,33 33,44  

8.2. на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)     

8.3. інше використання прибутку 375,04 152,32  

9. Вартість теплової енергії  6 991,29 2 839,50  

10. Тарифи на теплову енергію   2 839,50  

11. Реалізація теплової енергії власним споживачам, Гкал 2462   

 
   

  

Тариф на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання, грн. з ПДВ за 1 Гкал   

3 407,40  

 

 

Додаток №3 



 

 

до рішення виконавчого комітету 

Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області 

від ____________ року № ____ 

 
Структура 

тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 
постачання, послуги з постачання теплової енергії 

ТОВ «Управляюча компанія «ЗАРАЗ-5» 
 

інші, без податку на додану вартість 
 

№ 

з/п 
Показники 

Теплова енергія 

тис. грн на рік грн за 1 Гкал 

1. Виробнича собівартість, у тому числі: 11 906,44 3 424,88  

1.1. Прямі матеріальні витрати, у тому числі: 10 362,12 2 980,66  

1.1.1. паливо 10 281,18 2 957,38  

1.1.2. електроенергія 78,03 22,44  

1.1.3. покупна теплова енергія     

1.1.4. вода для технологічних потреб та водовідведення  2,91 0,84  

1.1.5. матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси     

1.2. Прямі витрати на оплату праці 159,40 45,85  

1.3. Інші прямі витрати, у тому числі: 1384,93 398,37  

1.3.1. відрахування  на соціальні заходи 35,07 10,09  

1.3.2. амортизаційні відрахування      

1.3.3. інші прямі витрати 1349,86 388,29  

1.4. Загальновиробничі витрати, у тому числі:     

1.4.1. витрати на оплату праці     

1.4.2. відрахування  на соціальні заходи     

1.4.3. інші витрати     

2. Адміністративні витрати, у тому числі: 370,44 106,56  

2.1. витрати на оплату праці 161,94 46,58  

2.2. відрахування на соціальні заходи 35,63 10,25  

2.3. інші витрати 172,87 49,73  

3. Витрати на збут 110,15 31,68  

4. Інші операційні витрати     

5. Фінансові витрати 68,51 19,71 

6. Повна собівартість 12 455,54 3 582,83  

7. Витрати на відшкодування втрат     

8. Розрахунковий прибуток 871,87 250,79  

8.1. податок на прибуток 156,94 45,14  

8.2. на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)     

8.3. інше використання прибутку 714,93 205,65  

9. Вартість теплової енергії  13 327,41 3 833,62  

10. Тарифи на теплову енергію   3 833,62  

11. Реалізація теплової енергії власним споживачам, Гкал 3476   
    

  

Тариф на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання, грн. з ПДВ за 1 Гкал   

4 600,34  

 

 

 


