
 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ  

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 23 листопада 2021 року   № 763 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 
Про коригування одноставкових тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання 
теплової енергії, які надаються  КП «Борщагівка» Борщагівської сільської 

ради Бучанського району Київської області на опалювальний період 
2021/2022 р.р. 

 

Розглянувши заяву КП «Борщагівка» Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області, код ЄДРПОУ 32393133, про 

коригування одноставкових тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії для 

інших споживачів на території села Петропавлівська Борщагівка Бучанського  

району Київської області по вулиці Шкільна 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. Скоригувати КП «Борщагівка» Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області (код ЄДРПОУ 32393133) одноставкові 

тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, 

послуги з постачання теплової енергії для інших споживачів на території села 

Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області по вулиці 

Шкільна, шляхом внесення зміни до рішення виконавчого комітету від 



 

 

23.09.2021 №617 «Про встановлення одноставкових тарифів на теплову 

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

теплової енергії, які надаються  КП «Борщагівка» Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області на опалювальний період 2021/2022 р.р.» 

та викласти абзаци 5, 6 пункту 1 в наступній редакції: 

«- для інших організацій ІІІ група споживачів, розташованих по вулиці 

Шкільна в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської 

області –  6 393,42 грн./1 Гкал. з ПДВ; 

Вартість 1 кв.м опалювальної площі в опалювальний період для інших 

організацій (ІІІ група споживачів) – 127,87 грн/1 кв.м з ПДВ;» 

2. Структура тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії для 

інших споживачів наведена у додатку № 1 (додається). 

3. КП «Борщагівка» Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області (код ЄДРПОУ 32393133) 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 № 763 

 
Структура 

тарифу на теплову енергію, послугу з постачання теплової енергії  
КП «Борщагівка» Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області (ідентифікаційний код 32393133) споживачам на 
території села Петропавлівська Борщагівка, вулиця Шкільна, 

Бучанського району, Київської області 
 

Інші споживачі (без ПДВ)  

 

 

№ з/п Показники 

Теплова енергія (базовий 

тариф, затверджений 

23.09.2021 р.) 

Теплова енергія  

тис. грн на 

рік 

грн за 1 

Гкал 

тис. грн на 

рік 

грн за 1 

Гкал 

1. Виробнича собівартість, у тому числі: 269,573 3628,66 364,746 4909,81 

1.1. Прямі матеріальні витрати, у тому числі: 226,132 3043,91 321,305 4325,05 

1.1.1. паливо 220,926 2973,83 316,10 4254,97 

1.1.2. електроенергія 4,820 64,87 4,820 64,87 

1.1.3. покупна теплова енергія     

1.1.4. 
вода для технологічних потреб та 

водовідведення  
0,168 2,27 0,168 2,27 

1.1.5. 
матеріали, запасні частини та інші матеріальні 

ресурси 
0,218 2,94 0,218 2,94 

1.2. Прямі витрати на оплату праці 13,659 183,86 13,659 183,86 

1.3. Інші прямі витрати, у тому числі: 23,750 319,69 23,75 319,69 

1.3.1. відрахування  на соціальні заходи 3,005 40,45 3,005 40,45 

1.3.2. амортизаційні відрахування  12,076 162,55 12,076 162,55 

1.3.3. інші прямі витрати 8,669 116,69 8,669 116,69 

1.4. Загальновиробничі витрати, у тому числі: 6,032 81,20 6,032 81,21 

1.4.1. витрати на оплату праці 1,099 14,80 1,099 14,80 

1.4.2. відрахування  на соціальні заходи 0,242 3,26 0,242 3,26 

1.4.3. інші витрати 4,691 63,14 4,691 63,15 

2. Адміністративні витрати, у тому числі: 15,833 213,12 15,833 213,12 

2.1. витрати на оплату праці 12,314 165,75 12,314 165,75 

2.2. відрахування на соціальні заходи 2,709 36,47 2,709 36,47 

2.3. інші витрати 0,810 10,9 0,810 10,9 

3. Витрати на збут     

4. Інші операційні витрати     

5. Фінансові витрати     

6. Повна собівартість 285,406 3841,78 380,579 5122,93 

7. Витрати на відшкодування втрат     

8. Розрахунковий прибуток 11,416 153,67 15,223 204,92 

8.1. податок на прибуток     

8.2. 
на розвиток виробництва (виробничі 

інвестиції) 
    

8.3. інше використання прибутку     

9. Вартість теплової енергії  296,822 3995,45 395,802 5327,85 

10. Тарифи на теплову енергію  3995,45  5327,85 

11. 
Реалізація теплової енергії власним 

споживачам, Гкал 
    


