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

централізованого опалення та теплову енергію та затвердження тарифів на послуги з 

централізованого опалення та теплову енергію. 

 

Відповідно до «Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-

комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та 

про врахування відповідної позиції територіальних громад», затвердженого наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 

року № 390, КПТМ «Бориспільтепломережа», інформує про намір здійснити зміну  тарифів на 

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

послуги централізованого опалення та теплову енергію. 

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

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

монополії» « Про  житлово-комунальні послуги», 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. 

На сьогодні діють  тарифи , що  були затверджені відповідно  до висновків  Державної  

інспекції з  контролю за  цінами в  Київській  області від 14.07.2008 р.  № 385 для населення, №387 

для бюджетних організацій та №390 для госпрозрахункових підприємств. 

З  2014  р.   НКРЕКП коригувала тарифи  на  теплову енергію з  урахуванням зміни  вартості 

газу, електроенергії та  частково розміру  мінімальної  заробітної  плати. Діючі тарифи на теплову 

енергію та послугу з централізованого опалення  не відшкодовують фактичні витрати, які необхідні 

для забезпечення стабільної роботи підприємства. 

Так, з часу встановлення діючих тарифів відбулося зростання основних складових тарифу, а 

саме: збільшення ціни на газ ПАТ «НАК “Нафтогаз України» для категорії споживачів “бюджетні 

організації” на 60 % (з 5930,40 до 9488,64 грн за 1000 куб. м3), підвищення розміру мінімальної 

заробітної плати з 01.01.2017 р.  вдвічі (з 1600 грн до 3200,00 грн.), Галузевого коефіцієнта на 11,0 % 

(з 1,42 до 1,58), вартості електричної енергії другого класу на 30,2 % (з 1,69 до 2,20 грн./ 

квт.год), вартості  водопостачання  в 1,58 рази та водовідведення в  2,24  рази  ( водопостачання з 

6,00  до 9,47 грн/м3, водовідведення з 3,12 до 7.00 грн/м3), зростання цін на паливо-мастильні 

матеріали  в 3,9 рази  (у т.ч. бензин з 6,50 до 25,5 грн/л., дизельне паливо з 6,40 до 23,50 грн./л) ціни 

на сировину та матеріали, запасні частини   виросли  в  декілька  разів. 

У відповідності до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», та до вимог 

постанови Кабінету Міністрів України № 869 від першого червня 2011 р.  «Про забезпечення 

єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги” із внесеними змінами та 

доповненнями, КПТМ «Бориспільтепломережа» виконало розрахунок і надало до Виконавчого 

комітету Бориспільської міської ради  розрахункові матеріали для встановлення тарифів на теплову 

енергію та послугу з централізованого опалення: 

 

 
                          Структура тарифу на  теплову енергію 

  
№ Найменування показників      Для потреб населення 

п/п   

тис.грн. на 

рік грн./Гкал 

1 2 3 4 

1 Виробнича собівартість, у т.ч. 101951,0 1130,21 

1.1 прямі матеріальні витрати у т.ч. 83795,6 928,95 

1.1.1 паливо(природний газ) 78064,0 865,41 

1.1.2 Електроенергія 5465,3 60,59 

1.1.3 вода  та стоки 249,0 2,76 

1.1.4 хімічні матеріали 17,3 0,19 

1.2 Прямі витрати  на оплату праці та ЕСВ у т.ч. 11325,1 125,55 



1.3 Інші прямі витрати,у т.ч. 1684,9 18,68 

1.4 Загальновиробничі витрати у т.ч. 5145,4 57,04 

2. Адміністративні витрати у т.ч. 2503,4 27,75 

3. Інші операційні витрати     

4. Фінансові витрати     

5. Повна собівартість 104454,4 1157,97 

6. Витрати на покриття  втрат     

7. Розрахунковий прибуток 1646,2 18,25 

8. Вартість теплової енергії за відповідним  тарифом 106100,6 1176,22 

9. Тариф на теплову енергію, грн./Гкал у т.ч   1176,22 

10. Паливна складова, % 73,6 73,6 

11. Решта витрат,крім паливної складової ,% 26,4 26,4 

12. Обсяг реалізаціі теплової енергії, тис.Гкал 90,205   

13. Рівень рентабельності, %   1,58 

14. Тариф на теплову енергію, грн./Гкал  з ПДВ   1411,46 

 

 

                                Структура тарифу на  теплову енергію 
 

№ Найменування показників     Для потреб бюджету 

п/п   

тис.грн. на 

рік грн./Гкал 

1 2 3 4 

1 Виробнича собівартість, у т.ч. 23254,9 1589,97 

1.1 прямі матеріальні витрати у т.ч. 20311,2 1388,71 

1.1.1 паливо(природний газ) 19381,9 1325,17 

1.1.2 Електроенергія 886,1 60,58 

1.1.3 вода  та стоки 40,4 2,76 

1.1.4 хімічні матеріали 2,8 0,19 

1.2 Прямі витрати  на оплату праці та ЕСВ у т.ч. 1836,2 125,54 

1.3 Інші прямі витрати,у т.ч. 273,2 18,68 

1.3.1 амортизація основних засобів 184,4 12,61 

1.4 Загальновиробничі витрати у т.ч. 834,3 57,04 

2. Адміністративні витрати у т.ч. 405,9 27,75 

3. Інші операційні витрати     

4. Фінансові витрати     

5. Повна собівартість 23660,8 1617,72 

6. Витрати на покриття  втрат     

7. Розрахунковий прибуток 266,9 18,24 

8. Вартість теплової енергії за відповідним  тарифом 23927,7 1635,96 

9. Тариф на теплову енергію, грн./Гкал у т.ч   1635,96 

9.1 паливна складова 19381,9 1325,17 

9.2 решта витрат,крім паливної складової 4545,8 310,79 

10. Паливна складова, % 81,0 81,0 

11. Решта витрат,крім паливної складової ,% 19,0 19,0 

12. Обсяг реалізаціі теплової енергії, тис.Гкал 14,626   

13. Рівень рентабельності, %   1,1 

14. Тариф на теплову енергію, грн./Гкал  з ПДВ        1 963,15    

 

 

                               

 
 



Структура тарифу на  теплову енергію 

№ Найменування показників  Для  потреб інших споживач 

п/п   

тис.грн. на 

рік грн./Гкал 

1 2 3 4 

1 Виробнича собівартість, у т.ч. 7565,0 1589,95 

1.1 прямі матеріальні витрати у т.ч. 6607,3 1388,67 

1.1.1 паливо(природний газ) 6305,0 1325,14 

1.1.2 Електроенергія 288,3 60,59 

1.1.3 вода  та стоки 13,1 2,75 

1.1.4 хімічні матеріали 0,9 0,19 

1.2 Прямі витрати  на оплату праці та ЕСВ у т.ч. 597,4 125,56 

1.3 Інші прямі витрати,у т.ч. 88,9 18,68 

1.4 Загальновиробничі витрати у т.ч. 271,4 57,04 

2. Адміністративні витрати у т.ч. 132,1 27,76 

3. Інші операційні витрати     

4. Фінансові витрати     

5. Повна собівартість 7697,1 1617,72 

6. Витрати на покриття  втрат     

7. Розрахунковий прибуток 86,8 18,24 

8. Вартість теплової енергії за відповідним  тарифом 7783,9 1635,96 

9. Тариф на теплову енергію, грн./Гкал у т.ч   1635,96 

9.1 паливна складова 6305,0 1325,14 

9.2 решта витрат,крім паливної складової 1478,9 310,82 

10. Паливна складова, % 81,0 81,0 

11. Решта витрат,крім паливної складової ,% 19,0 19,0 

12. Обсяг реалізаціі теплової енергії, тис.Гкал 4,758   

13. Рівень рентабельності, %   1,1 

14. Тариф на теплову енергію, грн./Гкал  з ПДВ   1963,15 

 

 
                                                              Структура 

   

 

                             витрат  на послугу з централізованого   опалення для населення 

            Послуга  з ЦО 

№ Назва показників Собівартість для  абонентів  для  абонентів  

    теплової  житлових  житлових  

п/п   енергії  будинків з  будинків без 

    та  будинк та кв. будинк та кв. 

    послуг приладами  приладів  

    

для 

населення       обліку обліку 

       теплової теплової 

      енергії енергії 

    тис.грн грн/Гкал грн/ кв.м 

1 2 3 4 5 

1 Собівартість  теплової енергії  для населення,всього 104454,4 1157,97 22,50 

2 Витрати на утримання  абонентської служби ,усього в т.ч. 1632,7 18,67 0,36 

  Зарплата аб.відділу 286,0 3,27 0,06 

  Нарахування на зарплату 62,9 0,72 0,01 

  Зарплата  контролерів 176,5 2,02 0,04 

  Нарахування на зарплату 38,8 0,44 0,01 



  Комісія  банку 1044,5 11,94 0,23 

  Канцтовари 12 0,14 0,00 

  Ремонт орг.техніки 2,4 0,03 0,00 

  Заправка та відновлення ка катріджів 2,4 0,03 0,00 

  Зв'язок 0,8 0,01 0,00 

  Зв'язок   мобільний 0,6 0,01 0,00 

  Поштові витрати 0,4 0,00 0,00 

  Водопостачання та водовідведення  37 куб м х13,72 грн. 0,5 0,01 0,00 

  Амортизація основних засобів,МНМА , НМА 4,9 0,06 0,00 

3 Обсяг реалізації теп. енергії для населення(всього),Гкал 90205,0     

4 Обсяг реалізації т/ен. для населення (для послуги),Гкал   87471,0   

5 Опалювальна площа  квартир з ЦО,кв м(всього) 802451,76     

6 Опалювальна площа  квартир з ЦО,кв м(для послуги ) 777581,36     

7 Тривалість опалювального сезону  176 днів, (5,786 міс.) 5,786     

8 Розрахунковий прибуток 1646,2 18,25 0,35 

9 Тариф  на послуги з централізованого опалення без ПДВ 107733,3 1194,89 23,21 

10 Тариф  на послуги з централізованого опалення  з ПДВ   1433,87 27,85 

 

Тарифи на теплову енергію та послуги з централізованого опалення на 2017 р. з ПДВ : 

для  потреб населення: 

- теплова енергія         1411,46  грн/Гкал 

- послуга  з  централізованого  опалення  для  абонентів  житлових   

будинків  з будинковими та  квартирними приладами  обліку 

теплової  енергії         1433,87  грн/Гкал 

- послуга з централізованого опалення для абонентів житлових   

будинків  без  будинкових  та   квартирних приладів   обліку  

теплової енергії         27,85  грн за 1 м2  

для потреб бюджетних установ 

- теплова  енергія        1963,15 грн/Гкал 

для потреб інших споживачів  

- теплова енергія        1963,15 грн/Гкал 

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 14 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. 


