
Повідомлення про намір КПТМ «Бориспільтепломережа» змінити тарифи на послуги з 

централізованого опалення та теплову енергію та встановити тарифи на теплову енергію та 

послуги з  централізованого опалення. 

 

Відповідно до «Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів  на 

комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», затвердженого наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 05.06.2018 

року № 130, КПТМ «Бориспільтепломережа» інформує про намір здійснення зміни тарифів на 

теплову енергію та послуги з централізованого опалення та встановлення тарифів на теплову енергію 

та послуги з  централізованого опалення шляхом перегляду тарифів. 

Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про ціни і ціноутворення», «Про 

теплопостачання», «Про державне регулювання в сфері комунальних послуг», «Про природні 

монополії», Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. № 869 «Про забезпечення 

єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», для суб’єктів природних 

монополій та суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, передбачено 

встановлення економічно обґрунтованих тарифів на комунальні послуги на рівні, що буде покривати 

всі витрати в собівартості цих послуг та прибуток. 

Проведені розрахунки тарифів виконано відповідно до вимог чинного законодавства з питань 

формування тарифів, зокрема Постанови Кабінету Міністрів України № 869 від 1 червня 2011 р. 

 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги” із 

внесеними змінами та доповненнями та інших нормативно-правових актів. 

КПТМ «Бориспільтепломережа» надало до Виконавчого комітету  Бориспільської міської 

ради дані розрахункові матеріали для встановлення тарифів на теплову енергію та послугу з 

централізованого опалення: 

 
Структура тарифу на виробництво  теплової енергії КПТМ „Бориспільтепломережа” на 2018 р.: 

 

N з/п Показники 
Одиниця 

виміру  

Виробництво 

теплової енергії 

для потреб 

населення  

Виробництво 

теплової енергії 

для потреб 

бюджетних 

установ  

Виробництво 

теплової енергії для 

потреб інших 

споживачів  

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: тис. грн  97327,05 25993,38 8933,81 

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: тис. грн 79392,83 22626,88 7776,76 

1.1.1 паливо (газ) тис. грн 77803,55 22328,56 7674,22 

1.1.2 електроенергія тис. грн 1376,65 258,41 88,82 

1.1.3 покупна теплова енергія та собівартість 

теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, 

когенераційних установок 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 вода для технологічних потреб та 
водовідведення 

тис. грн 47,54 8,92 3,07 

1.1.5 матеріали, запасні частини та інші 

матеріальні ресурси 

тис. грн 165,09 30,99 10,65 

1.2 прямі витрати на оплату праці тис. грн 9230,14 1732,62 595,49 

1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: тис. грн 2664,87 500,24 171,93 

1.3.1 відрахування на соціальні заходи тис. грн 1974,65 370,67 127,40 

1.3.2 амортизація тис. грн 470,38 88,30 30,35 

1.3.3 інші прямі витрати тис. грн 219,84 41,27 14,18 

1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: тис. грн 6039,21 1133,64 389,63 

1.4.1 витрати на оплату праці тис. грн 4000,88 751,02 258,12 

1.4.2 відрахування на соціальні заходи тис. грн 838,94 157,48 54,13 

1.4.3 інші витрати тис. грн 1199,39 225,14 77,38 

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: тис. грн 3550,68 666,51 229,07 

2.1 витрати на оплату праці тис. грн 2521,45 473,31 162,67 

2.2 відрахування на соціальні заходи тис. грн 554,72 104,13 35,79 

2.3 інші витрати тис. грн 474,51 89,07 30,61 

3 Витрати на збут, у т. ч.: тис. грн 0,00 0,00 0,00 



3.1 витрати на оплату праці тис. грн 0,00 0,00 0,00 

3.2 відрахування на соціальні заходи тис. грн 0,00 0,00 0,00 

3.3 інші витрати тис. грн 0,00 0,00 0,00 

4 Інші операційні витрати* тис. грн 0,00 0,00 0,00 

5 Фінансові витрати тис. грн 0,00 0,00 0,00 

6 Повна собівартість* тис. грн 100877,73 26659,89 9162,88 

7 Розрахунковий прибуток, усього *, у т. ч.: тис. грн 287,66 54,00 18,56 

7.1 податок на прибуток тис. грн 51,78 9,72 3,34 

7.2 дивіденди тис. грн 0,00 0,00 0,00 

7.3 резервний фонд (капітал) тис. грн 0,00 0,00 0,00 

7.4 на розвиток виробництва (виробничі 

інвестиції) 

тис. грн 235,88 44,28 15,22 

7.5 інше використання прибутку 
(погашення кредиту) 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 

8 Вартість виробництва теплової 

енергії за відповідними тарифами 

тис. грн 101165,39 26713,89 9181,44 

 

9 Тарифи на виробництво теплової 

енергії 

грн./Гкал

  

1104,48 1553,70 1553,70 

 

Тариф на виробництво ТЕ з ПДВ грн./Гкал  1325,38 1864,44 1864,44 

 

 

 
Структура тарифу на транспортування  теплової енергії КПТМ „Бориспільтепломережа” на 2018 р.: 

N з/п Показники 
Одиниця 

виміру  

Транспортування 

теплової енергії 

для потреб 

населення  

Транспортування 

теплової енергії 

для потреб 

бюджетних 

установ  

Транспортування 

теплової енергії 

для потреб інших 

споживачів  

1  Виробнича собівартість, у тому числі:  тис. грн  9951,98 1892,68 642,07 

1.1  Прямі матеріальні витрати, у тому 
числі:  

тис. грн  4383,43 833,65 282,81 

1.1.1  електроенергія  тис. грн  4288,05 815,51 276,65 

1.1.2  транспортування теплової енергії 

тепловими мережами інших 
підприємств  

тис. грн  
0,00 0,00 0,00 

1.1.3  вода для технологічних потреб та 

водовідведення  

тис. грн  91,86 17,47 5,93 

1.1.4  матеріали, запасні частини та інші 

матеріальні ресурси  

тис. грн  3,52 0,67 0,23 

1.2  Прямі витрати на оплату праці  тис. грн  3367,55 640,45 217,26 

1.3  Інші прямі витрати, у тому числі:  тис. грн  1631,93 310,36 105,29 

1.3.1   відрахування на соціальні заходи  тис. грн  730,63 138,95 47,14 

1.3.2  амортизаційні відрахування   тис. грн  676,75 128,71 43,66 

1.3.3  інші прямі витрати  тис. грн  224,55 42,70 14,49 

1.4  Загальновиробничі витрати, у тому 

числі:  

тис. грн  569,07 108,22 36,71 

1.4.1  витрати на оплату праці  тис. грн  377,00 71,70 24,32 

1.4.2  відрахування на соціальні заходи  тис. грн  79,05 15,03 5,10 

1.4.3  інші витрати  тис. грн  113,02 21,49 7,29 

2  Адміністративні витрати, у тому 

числі:  

тис. грн  334,57 63,63 21,58 

2.1  витрати на оплату праці  тис. грн  237,59 45,19 15,33 

2.2  відрахування на соціальні заходи  тис. грн  52,27 9,94 3,37 

2.3  інші витрати  тис. грн  44,71 8,50 2,88 



3  Витрати на збут, у тому числі:  тис. грн  0,00 0,00 0,00 

3.1  витрати на оплату праці  тис. грн  0,00 0,00 0,00 

3.2  відрахування на соціальні заходи  тис. грн  0,00 0,00 0,00 

3.3  інші витрати*  тис. грн  0,00 0,00 0,00 

4  Інші операційні витрати*  тис. грн  0,00 0,00 0,00 

5  Фінансові витрати  тис. грн  0,00 0,00 0,00 

6  Повна собівартість*  тис. грн  10286,55 1956,31 663,65 

7  Розрахунковий прибуток*, усього, у 

тому числі:  

тис. грн  2088,96 397,28 134,77 

7.1  податок на прибуток  тис. грн   376,01 71,51 24,26 

7.2  дивіденди  тис. грн  0,00 0,00 0,00 

7.3  резервний фонд (капітал)  тис. грн  0,00 0,00 0,00 

7.4  на розвиток виробництва (виробничі 

нвестиції)  

тис. грн  1712,95 325,77 110,51 

7.5  інше використання прибутку  тис. грн  0,00 0,00 0,00 

8  Вартість транспортування теплової 

енергії за відповідними тарифами  

тис. грн  12375,51 2353,59 798,42 

9   Середньозважений тариф на 

транспортування теплової енергії  

грн/Гкал  135,11 135,11 135,11 

 

Тариф на транспортування ТЕ з ПДВ 
 

грн/Гкал  162,13 162,13 162,13 

 

 
Структура тарифу на постачання  теплової енергії КПТМ „Бориспільтепломережа” на 2018 р.: 

N з/п  Показники  
Одиниця 

виміру  

Постачання 
теплової енергії 
для потреб 
населення  

Постачання 
теплової енергії 
для потреб 
бюджетних 
установ  

Постачання 
теплової енергії 
для потреб інших 
споживачів  

1  Виробнича собівартість, у тому числі:  тис. грн  848,18 

 

161,30 

 

54,71 

 

1.1  прямі матеріальні витрати  тис. грн  

5,69 1,08 0,37 

1.2  прямі витрати на оплату праці  тис. грн  

635,61 120,88 41,01 

1.3  інші прямі витрати, у тому числі:  тис. грн  
158,38 30,12 10,21 

1.3.1  відрахування на соціальні заходи  тис. грн  
139,83 26,59 9,02 

1.3.2  амортизаційні відрахування  тис. грн  
1,30 0,25 0,08 

1.3.3  інші прямі витрати  тис. грн  
17,25 3,28 1,11 

1.4  Загальновиробничі витрати, у тому 

числі:  

тис. грн  

48,50 9,22 3,12 

1.4.1  витрати на оплату праці  тис. грн  
32,13 6,11 2,07 

1.4.2  відрахування на соціальні заходи  тис. грн  
6,74 1,28 0,43 

1.4.3  інші витрати  тис. грн  
9,63 1,83 0,62 

2  Адміністративні витрати, у тому 

числі:  

тис. грн  

28,51 5,42 1,85 

2.1  витрати на оплату праці  тис. грн  
20,25 3,85 1,31 

2.2  відрахування на соціальні заходи  тис. грн  
4,45 0,85 0,29 

2.3  інші витрати  тис. грн  

3,81 0,72 0,25 

3  Витрати на збут, у тому числі:  тис. грн  

0,00 0,00 0,00 

3.1  витрати на оплату праці  тис. грн  

0,00 0,00 0,00 



3.2  відрахування на соціальні заходи  тис. грн  

0,00 0,00 0,00 

3.3  інші витрати*  тис. грн  

0,00 0,00 0,00 

4  Інші операційні витрати*  тис. грн  

0,00 0,00 0,00 

5  Фінансові витрати  тис. грн  

0,00 0,00 0,00 

6  Повна собівартість*  тис. грн  

876,69 166,72 56,56 

7  Розрахунковий прибуток, усього, у 

тому числі:  

тис. грн  

40,93 7,78 2,65 

7.1  податок на прибуток  тис. грн   

7,37 1,40 0,48 

7.2  дивіденди  тис. грн  

0,00 0,00 0,00 

7.3  резервний фонд (капітал)  тис. грн  

0,00 0,00 0,00 

7.4  на розвиток виробництва (виробничі 

інвестиції)  

тис. грн  

33,56 6,38 2,17 

7.5  інше використання прибутку  тис. грн  

0,00 0,00 0,00 

8  Вартість постачання теплової енергії 

за відповідними тарифами  

тис. грн  917,62 174,50 59,21 

9  Середньозважений тариф на 

постачання теплової енергії  

 

грн/Гкал  10,02 10,02 10,02 

 

Тариф на постачання ТЕ з ПДВ 
 

грн/Гкал  12,02 12,02 12,02 

 

 

 
Структура тарифу на теплову енергію КПТМ „Бориспільтепломережа” на 2018 р. 

 

N з/п  Найменування показника  
Одиниця 

виміру  

На потреби споживачів:  

населення  
бюджетних 

установ  
інших споживачів  

1  Тариф на виробництво теплової енергії,  

у т. ч.:  

грн/Гкал  1104,48 1553,70 1553,70 

1.1  повна планова собівартість виробництва 
теплової енергії  

грн/Гкал  1101,34 1550,56 1550,56 

1.2  плановий прибуток  грн/Гкал  3,14 3,14 3,14 

2  Тариф на транспортування теплової 

енергії, у т. ч.:  

грн/Гкал  135,11 135,11 135,11 

2.1  повна планова собівартість 

транспортування теплової енергії  

грн/Гкал  112,30 112,30 112,30 

2.2  плановий прибуток  грн/Гкал  22,81 22,81 22,81 

3  Тариф на постачання теплової енергії, 

у т. ч.:  

грн/Гкал  10,02 10,02 10,02 

3.1  повна планова собівартість постачання 

теплової енергії  

грн/Гкал  9,57 9,57 9,57 

3.2  плановий прибуток  грн/Гкал  0,45 0,45 0,45 

4  Тариф на теплову енергію, у т. ч.:  грн/Гкал  1249,61 1698,83 1698,83 

4.1  повна планова собівартість теплової 

енергії  

грн/Гкал  1223,21 1672,43 1672,43 

4.2  плановий прибуток  грн/Гкал  26,4 26,4 26,4 

 

 

Одноставкові тарифи на ТЕ з ПДВ 
 

грн/Гкал  1499,53 2038,59 2038,59 

 

 

 

 

 

 

 



Структура витрат  на послугу з централізованого опалення 

для населення КПТМ „Бориспільтепломережа” на 2018р 
 

N з/п  Показники  Одиниця виміру  Плановий період 2018 р. 

1  Виробнича собівартість, у тому числі:  тис. грн  108481,02 

1.1  Прямі матеріальні витрати, у тому числі:  тис. грн  108481,02 

1.1.1  собівартість теплової енергії врахована в тарифах на теплову 

енергію 

тис. грн  108481,02 

1.2  Загальновиробничі витрати, у тому числі:  тис. грн  0,00 

1.2.1  витрати на оплату праці  тис. грн  0,00 

1.2.2  відрахування на соціальні заходи  тис. грн  0,00 

1.2.3  інші витрати  тис. грн  0,00 

2  Адміністративні витрати, у тому числі:  тис. грн  0,00 

2.1  витрати на оплату праці  тис. грн  0,00 

2.2  відрахування на соціальні заходи  тис. грн  0,00 

2.3  інші витрати  тис. грн  0,00 

3  Витрати на збут, у тому числі:  тис. грн  2174,58 

3.1  витрати на оплату праці  тис. грн  788,64 

3.2  відрахування на соціальні заходи  тис. грн  173,50 

3.3  інші витрати: тис. грн  1212,44 

3.3.1   матеріальні витрати тис. грн  25,56 

3.3.2  амортизаця тис. грн  5,71 

3.3.3  витрати на оплату послуг банків за збір платежів тис. грн  1173,87 

3.3.4  інші тис. грн  7,30 

4  Інші операційні витрати*  тис. грн  0,00 

5  Фінансові витрати  тис. грн  0,00 

6  Повна собівартість*  тис. грн  110655,60 

7  Розрахунковий прибуток*, усього, у тому числі:  тис. грн  2340,73 

7.1  податок на прибуток  тис. грн   421,33 

7.2  дивіденди  тис. грн  0,00 

7.3  резервний фонд (капітал)  тис. грн  0,00 

7.4  на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)  тис. грн  1919,40 

7.5  інше використання прибутку  тис. грн  0,00 

8  Вартість послуг централізованого опалення тис. грн  112996,33 

9 Вартість послуг централізованого постачання гарячої води тис. грн  0,00 

10 Тариф на послуги з централізованого опалення без ПДВ грн/Гкал  1274,13 

11 Тариф на послуги з централізованого опалення з ПДВ грн/Гкал  1528,95 

12 Корисний відпуск теплової енергії власним споживачам, у т. ч. на 

потреби:  

    

12.1  населення на прямих договорах Гкал  88685,36 

12.1.1  у т.ч. без приладів обліку теплової енергії Гкал  6479,61 

13 Згальна опалювальна площа населення на прямих договорах кв.м. 778928,67 

13.1  у т.ч. без приладів обліку теплової енергії кв.м. 39703,99 

14 Норма витрат теплової енерргії на опалення 1 кв.м. опал.площі в 

опалювальний сезон для споживачів без приладів обліку 

Гкал/кв.м. 0,163 

15 Тривалість опалювального сезону діб 179,000 

16 Тривалість опалювального сезону міс. 5,885 

17 Тариф на опалення 1 кв.м. без ПДВ щомісячно на протязі 

опалювального сезону 

грн./кв.м. 35,33 

18 Тариф на опалення 1 кв.м. з ПДВ щомісячно на протязі 

опалювального сезону 

грн./кв.м. 42,40 

 

 

 



Таким чином, планований тариф на теплову енергію та послуги з централізованого опалення 

на 2018 р. з ПДВ складає: 

для  потреб населення 

- теплова енергія         1499,53 грн/Гкал 

- послуга  з  централізованого  опалення  для  абонентів  житлових   

будинків  з будинковими та  квартирними приладами  обліку 

теплової  енергії         1528,95  грн/Гкал 

- послуга з централізованого опалення для абонентів житлових   

будинків  без  будинкових  та   квартирних приладів   обліку  

теплової енергії             42,4 грн за 1 м
2
  

для потреб бюджетних установ 

- теплова  енергія        2038,59 грн/Гкал 

для потреб інших споживачів  

- теплова енергія        2038,59 грн/Гкал 

Зміна тарифу, головним чином, обумовлена підвищенням прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб з 01.07.2018р на 9,32% (з 1684 грн до 1841грн), та з 01.12.2018р на 4,35% (з 1841 

грн до 1921 грн), підвищенням вартості активної електроенергії на 16,87% (з 1,822531т грн за 1 кВт 

без ПДВ до 2,13 грн за 1 кВт без ПДВ), відвищенням вартості водопостачання на 36,88% (з 7,89 грн 

за 1 куб.м  без ПДВ до 10,8 грн за 1 куб.м) та водовідведення на 38,94% (з 5,83 грн до 8,1 грн 

відповідно) та інших витрат. Підвищення вартості паливно-мастильних матеріалів закладених в 

тариф, складає: бензину А-92 26,1% (з 18,5 грн за 1 л без ПДВ до 23,325 грн за 1 л без ПДВ), 

дизельного пального 35,85% (з 16,25 грн до 22,075 грн відповідно).     

 

На сьогоднішній день діють  тарифи, що були затверджені рішеннями Бориспільської міської 

ради №625 від 11.10.2017р для потреб населення, №600 від 09.10.2017р для потреб бюджетних 

установ та організацій м.Борисполя та №601 від 09.10.2017р. для потреб інших споживачів 

м.Борисполя: 

для  потреб населення: 

- теплова енергія         1411,45 грн/Гкал 

- послуга  з  централізованого  опалення  для  абонентів  житлових   

будинків  з будинковими та  квартирними приладами  обліку 

теплової  енергії         1433,86  грн/Гкал 

- послуга з централізованого опалення для абонентів житлових   

будинків  без  будинкових  та   квартирних приладів   обліку  

теплової енергії             36,32 грн за 1 м
2
  

для потреб бюджетних установ 

- теплова  енергія        1963,15 грн/Гкал 

для потреб інших споживачів  

- теплова енергія        1963,15 грн/Гкал 

Загалом, приріст планованої вартості теплової енергії на 2018р для населення складає 6,2%, для 

бюджетних та інших організацій 3,8%.  

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 10 календарних  днів з дня публікації цього 

повідомлення за адресою підприємства: 08301 м. Бориспіль Київська обл. вул Київський 

шлях,41а або електронну адресу borispil-teplo@ogku.kiev.ua. 


