
 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ  

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 23 листопада 2021 року        № 764 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 
Про встановлення одноставкових тарифів на теплову енергію, її 

виробництво та постачання, послуги з постачання теплової енергії для 
споживачів (інші організації), які надаються ТОВ «ЖЕО Петропавлівська 

експлуатуюча компанія» в с. Петропавлівська Борщагівка по вул. 
Авіаторів,41а на опалювальний період 2021/2022 

 
Розглянувши заяву ТОВ «ЖЕО Петропавлівська експлуатуюча компанія» 

(код ЄДРПОУ 39804054) від 29.10.2021 про встановлення одноставкових 

тарифів на теплову енергію, її виробництво та постачання, послуги з 

постачання теплової енергії для споживачів (інші організації) та додані 

документи, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про 

забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 

послуги» від 01 червня 2011 року №869 зі змінами, згідно постанови від 

03.04.2019 року №291, наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 12 вересня 

2018 року №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», керуючись Законами України «Про 

теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Борщагівської сільської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 

1. Встановити ТОВ «ЖЕО Петропавлівська експлуатуюча компанія» (код 

ЄДРПОУ 39804054) одноставкові тарифи на теплову енергію, її виробництво та 

постачання, послуги з постачання теплової енергії для потреб споживачів (інші 

організації) по вул. Авіаторів, 41а в с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського 

 



 

 

району Київської області на опалювальній період 2021/2022, на рівні: 

одноставковий тариф на теплову енергію –  4 263,08 грн/Гкал.  

2. Структура тарифів на теплову енергію, її виробництво та постачання, 

послуги з постачання теплової енергії для потреб споживачів (інші організації) 

наведена у додатку № 1 (додається). 

3. ТОВ «ЖЕО Петропавлівська експлуатуюча компанія» (код ЄДРПОУ 

39804054) проінформувати споживачів про зміну тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової 

енергії 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 23 листопада 2021 року № 764 
 

Структура тарифів на теплову енергію, її виробництво та постачання, послуги з 
постачання теплової енергії для потреб споживачів (інші організації), які надаються 

ТОВ «ЖЕО Петропавлівська експлуатуюча компанія» в  с. Петропавлівська 
Борщагівка по вул. Авіаторів,41а на опалювальний період 2021/2022 

 

Статті витрат 

Плановані витрати (2021-

2022) 

всього (грн.) 
на 1 Гкал. 

(грн.) 

Планований обєм Гкал. 
 

250,00 
1. Прямі матеріальні витрати, всього, у тому числі: 976 005,28 3 904,02 
1.1. Витрати на придбання палива 915 735,04 3 662,94 

1.2. Витрати на придбання електроенергії для технологічних потреб 1 995,00 7,98 

1.3. Технічне обслуговування котельні та систем ( згідно договору Віссманн) 27 000,00 108,00 

1.3.1. Технічне обслуговування  систем обліку ( згідно договору АВТ Инжиринг) 19 440,00 77,76 

1.5. Інші прямі матеріальні витрати, всього, у тому числі: 11 835,24 47,34 

витрати на повірку та ремонт засобів обліку (повірка газосигналізатора) 1 770,00 7,08 

манометр дм05-мп (повірка за 2 шт.) 1 810,80 7,24 

витрати на обстеження газопроводів, огляд траси ГРП, ШРП 5 454,44 21,82 

перевірка димовентиляційних каналів 2 800,00 11,20 

2. Прямі витрати на оплату праці, всього, у тому числі: 24 000,00 96,00 
основна заробітна плата виробничого персоналу 24 000,00 96,00 

3. Інші прямі витрати, всього, у тому числі: 13 903,64 55,61 
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників 5280,00 21,12 

амортизація основних виробничих засобів 4 673,64 18,69 

інші прямі витрати, що включаються до виробничої собівартості (навчання операторів-котельні) 3 950,00 15,80 

4. Загальновиробничі витрати, всього, у тому числі: 25 349,00 101,40 
4.1. Витрати, пов'язані з управлінням виробництва, всього, у тому числі: 25 254,00 101,02 

основна заробітна плата 20 700,00 82,80 

внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 4 554,00 18,22 

4.5. Витрати на централізоване водопостачання та водовідведення 95,00 0,38 

5. Адміністративні витрати, всього, у тому числі: 21 168,00 3 988,69 
5.1. Витрати на оплату праці, всього, у тому числі: 14 400,00 57,60 

основна заробітна плата 14 400,00 57,60 

5.2. Внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 3 168,00 12,67 

5.7. Витрати на оплату послуг з оприлюднення оголошення 3 600,00 14,40 

6. Витрати зі збуту, всього, у тому числі: 5 343,60 21,37 
6.1. Витрати на оплату праці персоналу, що безпосередньо здійснює збут теплової енергії 

споживачам, всього, у тому числі: 
4 380,00 17,52 

основна заробітна плата 4 380,00 17,52 

6.2. Внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 963,60 3,85 

7. Інші витрати з операційної діяльності 
  

8. Фінансові витрати, всього, у тому числі: 0,00 0,00 
9. Всього повна собівартість виробництва (рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 5 + 
рядок 7 + рядок 8) 

1 060 425,92 4 241,70 

9. 1. Всього повна собівартість постачання ( рядок 6 ) 5 343,60 21,37 
Розмір планованого прибутку виробництво 0,00 0,00 

Розмір планованого прибутку постачання 0,00 0,00 

Всього повна собівартість та планований прибуток виробництво 1 060 425,92 4 241,70 

Всього повна собівартість та планований прибуток постачання 5 343,60 21,37 

Розмір единого податку виробництво 53 021,30 212,09 

Розмір единого податку постачання 267,18 1,07 

Всього повна собівартість та планований прибуток та единий податок виробництво 1 113 447,22 4 453,79 

Всього повна собівартість та планований прибуток та единий податок постачання 5 610,78 22,44 

Опалювальна площа  м2. 2 770,90 
 

Тариф виробництва теплової енергії за 1 Гкал. 
 

4 453,79 
Тариф постачання теплової енергії за 1 Гкал. 

 
22,44 

Тариф на теплову енергію за 1 Гкал. 
 

4 476,23 


