
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 28 грудня 2021 року                          м. Біла Церква                                                № 909 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 

12 листопада 2021 року № 789 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування, постачання, послугу з постачання теплової енергії 

для потреб населення, бюджетних установ, інших споживачів, релігійних організацій 

та послугу з постачання гарячої води для потреб бюджетних установ комунальному 

підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» 

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради від 14 грудня 2021 року № 3249, відповідно до 

підпункту 2 пункту «а» частини 1 статті 28, частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону 

України «Про теплопостачання», 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», постанови Кабінету 

Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні 

послуги» від 01 червня 2011 року № 869, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни в рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 12 

листопада 2021 року № 789 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання, послугу з постачання теплової енергії для потреб населення, 

бюджетних установ, інших споживачів, релігійних організацій та послугу з постачання 

гарячої води для потреб бюджетних установ комунальному підприємству Білоцерківської 

міської ради «Білоцерківтепломережа», виклавши підпункт 1.2, підпункт 1.3 та підпункт 1.4 

пункту 1 в наступній редакції:  

«1.2. для потреб бюджетних установ: 

тариф на теплову енергію – 3157,71 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:  

тариф на виробництво теплової енергії - 2606,72грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на транспортування теплової енергії - 539,60 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії -11,39грн/Гкал (без ПДВ); 

1.3. для потреб інших споживачів (крім населення): 

тариф на теплову енергію - 4848,43 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії - 4114,44 грн/Г кал (без ПДВ); 

тариф на транспортування теплової енергії - 722,60 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії - 11,39 грн/Гкал (без ПДВ). 

1.4. для потреб релігійних організацій: 

тариф на теплову енергію – 3139,12 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 2 599,81 грн/Гкал (без ПДВ);  

тариф на транспортування теплової енергії – 527,92 грн/Гкал (без ПДВ);  
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тариф на постачання теплової енергії – 11,39 грн/Гкал (без ПДВ)». 

 

2. Внести зміни до додатків 2, 3 та 4 рішення виконавчого комітету міської ради від 12 

листопада 2021 року № 789 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання, послугу з постачання теплової енергії для потреб населення, 

бюджетних установ, інших споживачів, релігійних організацій та послугу з постачання 

гарячої води для потреб бюджетних установ комунальному підприємству Білоцерківської 

міської ради «Білоцерківтепломережа, виклавши їх в новій редакції, що додаються. 

3. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю  Білоцерківської міської 

ради надати рішення для оприлюднення  в засоби масової інформації. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                Геннадій ДИКИЙ 



                                                                                                                     Додаток 2 

                                                                                                                                   до pішення виконавчого    

                                                                                                                                   комітету міської ради 

                                                                                                                     від 28. 12. 2021р. № 909 

 

1. Структура тарифів на теплову енергію  для потреб бюджетних установ 

комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа». 

Без ПДВ  

№ 

Найменування показників 

Для потреб 

бюджетних 

установ з/п 

1 2 5 

I Структура тарифів на теплову енергію, грн/Гкал 

1 Тарифи на теплову енергію, у тому числі: 
3 157,71 

1.1 тарифи на виробництво теплової енергії 
2 606,72 

1.2 
тарифи на транспортування теплової енергії власним 

споживачам 
539,60 

1.3 тарифи на постачання теплової енергії 
11,39 

II Структура витрат на теплову енергію, тис. грн на рік 

1 Виробнича собівартість, у тому числі: 
177 133,5 

1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 
153 492,7 

1.1.1 витрати на паливо для виробництва теплової енергії котельнями 
116 391,5 

1.1.2 
витрати на придбання теплової енергії в інших суб'єктів 

господарювання 
29 204,1 

1.1.3 витрати на електричну енергію для технологічних потреб 
4 399,6 

1.1.4 витрати на воду для технологічних потреб та водовідведення 
823,5 

1.1.5 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 
2 674,0 

1.2 прямі витрати на оплату праці 
16 577,5 

1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 
6 466,3 

1.3.1 відрахування на соціальні заходи 
3 555,9 

1.3.2 амортизаційні відрахування 
2 323,8 

1.3.3 інші прямі витрати 
586,6 

1.4 загальновиробничі витрати, у тому числі: 
597,0 

1.4.1 витрати на оплату праці 
449,6 
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1.4.2 відрахування на соціальні заходи 
96,4 

1.4.3 амортизаційні відрахування 
19,3 

1.4.4 інші витрати 
31,7 

2 
Адміністративні витрати виробництва теплової енергії 

власними котельнями, у тому числі: 
2 239,4 

2.1 витрати на оплату праці 
1 673,55 

2.2 відрахування на соціальні заходи 
358,98 

2.3 амортизаційні відрахування 
48,56 

2.4 інші витрати 
158,29 

2.5 Інші операційні витрати 
0,0 

3 Фінансові витрати 
0 

4 Витрати на покриття втрат 
0 

5 Коригування витрат 
0 

6 
Розрахунковий прибуток на теплову енергію, усього, у тому 

числі: 
7 325,3 

6.1 податок на прибуток 
1 318,6 

6.2 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 
0,0 

6.3 інше використання прибутку 
6 006,7 

7 Загальна вартість теплової енергії 
186 698,2 

8 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал 
59 124,629 

 

2. Структура тарифів на виробництво теплової енергії  на бюджетних установ 

комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» 

Без ПДВ   

N 

Найменування показників 

 Витрати на 

виробництво 

теплової 

енергії для 

потреб 

бюджетних 

установ, тис. 

грн на рік 

Тарифи, 

грн/Гкал: 

з/п 

для потреб 

бюджетних 

установ 

1 2 3 5 
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I 

Тарифи на виробництво теплової енергії 

(середньозважені) ((п. 6 * п. 7 + п. 8 * п. 9 + п. 10 + 

п. 11) / п. 14) 

173 107,88 2 606,72 

II Структура тарифів на виробництво теплової енергії 

1 
Виробнича собівартість виробництва теплової 

енергії власними котельнями, у тому числі: 
135 167,20 2 441,98 

1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 
119 464,815 2 158,30 

1.1.1 витрати на паливо для виробництва теплової енергії 
116 391,49 2 102,77 

1.1.2 
витрати на електричну енергію для технологічних 

потреб 
1 781,26 32,18 

1.1.3 
витрати на воду для технологічних потреб та 

водовідведення 
194,70 3,52 

1.1.4 
матеріали, запасні частини та інші матеріальні 

ресурси 
1 097,37 19,83 

1.2 прямі витрати на оплату праці 
10 755,15 194,3 

1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 
4 402,49 79,54 

1.3.1 відрахування на соціальні заходи 
2 306,98 41,68 

1.3.2 амортизаційні відрахування 
1 563,76 28,25 

1.3.3 інші прямі витрати 
531,75 9,61 

1.4 загальновиробничі витрати, у тому числі: 
544,75 9,84 

1.4.1 витрати на оплату праці 
410,25 7,41 

1.4.2 відрахування на соціальні заходи 
88,00 1,59 

1.4.3 амортизаційні відрахування 
17,60 0,32 

1.4.4 інші витрати 
28,89 0,52 

2 
Адміністративні витрати виробництва теплової 

енергії власними котельнями, у тому числі: 
2 043,35 36,92 

2.1 витрати на оплату праці 
1 527,05 27,59 

2.2 відрахування на соціальні заходи 
327,55 5,92 

2.3 амортизаційні відрахування 
44,31 0,80 

2.4 інші витрати 
144,43 2,61 

3 Інші операційні витрати 
0,00 0,00 

4 Фінансові витрати 
0,00 0,00 



                                                                             4                                         Продовження додатка 2 
 

5 

Розрахунковий прибуток виробництва теплової 

енергії власними котельнями, усього, у тому 

числі: 

6 693,20 120,92 

5.1 податок на прибуток 
1 204,78 21,77 

5.2 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 
0,00 0,00 

5.3 інше використання прибутку 
5 488,42 99,15 

6 
Вартість виробництва теплової енергії власними 

котельнями 
143 903,75 2 599,82 

7 
Обсяг відпуску теплової енергії з колекторів власних 

котелень, Гкал 
55 351,563 55 351,563 

8 
Витрати на придбання теплової енергії в інших 

суб'єктів господарювання 
29 204,13 2 641,28 

9 Обсяг покупної теплової енергії, Гкал 
11 056,810 11 056,810 

10 Витрати на покриття втрат 
0 0 

11 Коригування витрат 
0 0 

12 Загальний обсяг відпуску теплової енергії, Гкал 
66 408,37 66 408,37 

 

3. Структура тарифів на транспортування теплової енергії власним споживачам 

для потреб бюджетних установ комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківтепломережа». 

Без ПДВ   

№ 

Найменування показників 

 Витрати на 

транспортув

ання 

теплової 

енергії для 

потреб 

бюджетних 

установ, тис. 

грн на рік 

Тарифи, 

грн/Гкал: 

з/п 

для потреб 

бюджетних 

установ 

1 2 3 5 

I 

Тарифи на транспортування теплової енергії 

власним споживачам ((п. 4 + п. 5 + п. 6 + п. 7 + п. 8 

+ п. 9 + п. 10) / п. 11) 

31 903,43 539,60 

II Структура тарифів на транспортування теплової енергії власним споживачам 

1 Виробнича собівартість, у тому числі: 
12 129,66 205,16 

1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 
4 817,92 81,49 

1.1.1 
витрати на електричну енергію для технологічних 

потреб 
2 618,32 44,28 

1.1.2 
витрати на воду для технологічних потреб та 

водовідведення 
628,79 10,64 
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1.1.3 
матеріали, запасні частини та інші матеріальні 

ресурси 
1 570,81 26,57 

1.2 прямі витрати на оплату праці 
5 318,70 89,96 

1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 
1 943,36 32,87 

1.3.1 відрахування на соціальні заходи 
1 140,86 19,30 

1.3.2 амортизаційні відрахування 
759,74 12,85 

1.3.3 інші прямі витрати 
42,76 0,72 

1.4 загальновиробничі витрати, у тому числі: 
49,67 0,84 

1.4.1 витрати на оплату праці 
37,41 0,63 

1.4.2 відрахування на соціальні заходи 
8,02 0,14 

1.4.3 амортизаційні відрахування 
1,61 0,03 

1.4.4 інші витрати 
2,63 0,04 

2 Адміністративні витрати, у тому числі: 
186,31 3,15 

2.1 витрати на оплату праці 
139,24 2,35 

2.2 відрахування на соціальні заходи 
29,87 0,51 

2.3 амортизаційні відрахування 
4,04 0,07 

2.4 інші витрати 
13,17 0,22 

3 Інші операційні витрати 
0 0 

4 Всього  витрати  
12 315,97 208,31 

5 

Витрати на теплову енергію для компенсації втрат 

власної теплової енергії ліцензіата в теплових 

мережах 

18 986,68 321,13 

6 

Експлуатаційні витрати на транспортування 

власної теплової енергії тепловими мережами 

інших суб'єктів господарювання 

0 0 

7 Фінансові витрати 
0 0 

8 Витрати на покриття втрат 
0 0 

9 Коригування витрат 
0 0 

10 
Розрахунковий прибуток транспортування 

теплової енергії, усього, у тому числі: 
600,78 10,16 

10.1 податок на прибуток 
108,14 1,83 

10.2 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 
0,00 0,00 
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10.3 інше використання прибутку 
492,64 8,32 

11 
Річний обсяг реалізації теплової енергії власним 

споживачам, Гкал 
59 124,63 59 124,63 

 

4. Структура тарифів на постачання теплової енергії для потреб бюджетних 

установ комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа». 

Без ПДВ   

N 

Найменування показників 

 Витрати на 

постачання 

теплової 

енергії для 

потреб 

бюджетних 

установ, тис. 

грн на рік 

Тарифи, 

грн/Гкал: 

з/п 

для потреб 

бюджетних 

установ 

1 2 3 5 

I 
Тарифи на постачання теплової енергії ((п. 1 

+ п. 2 + п. 3 + п. 4 + п. 5 + п. 6 + п. 7) / п. 8) 
673,54 11,39 

II Структура тарифів на постачання теплової енергії 

1 Виробнича собівартість, у тому числі: 
632,501 10,70 

1.1 прямі матеріальні витрати 
5,848 0,10 

1.2 прямі витрати на оплату праці 
503,656 8,52 

1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 
120,408 2,04 

1.3.1 відрахування на соціальні заходи 
108,034 1,83 

1.3.2 амортизаційні відрахування 
0,266 0,00 

1.3.3 інші прямі витрати 
12,107 0,21 

1.4 загальновиробничі витрати, у тому числі: 
2,590 0,04 

1.4.1 витрати на оплату праці 
1,951 0,03 

1.4.2 відрахування на соціальні заходи 
0,418 0,01 

1.4.3 амортизаційні відрахування 
0,084 0,00 

1.4.4 інші витрати 
0,137 0,00 

2 Адміністративні витрати, у тому числі: 
9,715 0,16 

2.1 витрати на оплату праці 
7,261 0,12 

2.2 відрахування на соціальні заходи 
1,557 0,03 
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2.3 амортизаційні відрахування 
0,211 0,00 

2.4 інші витрати 
0,687 0,01 

3 Інші операційні витрати 
0,000 0,00 

4 Фінансові витрати 
0,000 0,00 

5 Витрати на покриття втрат 
0,000 0,00 

6 Коригування витрат 
0,000 0,00 

7 
Розрахунковий прибуток, усього, у тому 

числі: 
31,328 0,53 

7.1 податок на прибуток 
5,639 0,10 

7.2 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 
0,000 0,00 

7.3 інше використання прибутку 
25,689 0,43 

8 
Річний обсяг реалізації теплової енергії 

власним споживачам, Гкал 
59 124,63 59 124,63 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету  міської ради                                                                                       Анна ОЛІЙНИК 

 



                                                                                           Додаток 3          

                         до pішення виконавчого 

                           комітету міської ради              

                                                                                                                    від 28. 12. 2021р. № 909  

 

1. Структура тарифів на теплову енергію  для потреб інших споживачів 

комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа». 

Без ПДВ  

№ 

Найменування показників 

Для 

потреб 

інших 

споживачі

в              

(крім 

населення) 

з/п 

1 2 6 

I Структура тарифів на теплову енергію, грн/Гкал 

1 Тарифи на теплову енергію, у тому числі: 
4 848,43 

1.1 тарифи на виробництво теплової енергії 
4 114,44 

1.2 
тарифи на транспортування теплової енергії власним 

споживачам 
722,60 

1.3 тарифи на постачання теплової енергії 
11,39 

II Структура витрат на теплову енергію, тис. грн на рік 

1 Виробнича собівартість, у тому числі: 
47 098,2 

1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 
42 916,0 

1.1.1 витрати на паливо для виробництва теплової енергії котельнями 
35 044,04 

1.1.2 
витрати на придбання теплової енергії в інших суб'єктів 

господарювання 
6 488,73 

1.1.3 витрати на електричну енергію для технологічних потреб 
771,04 

1.1.4 витрати на воду для технологічних потреб та водовідведення 
143,44 

1.1.5 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 
468,73 

1.2 прямі витрати на оплату праці 
2 931,1 

1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 
1 144,6 

1.3.1 відрахування на соціальні заходи 
628,7 

1.3.2 амортизаційні відрахування 
411,2 
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1.3.3 інші прямі витрати 
104,7 

1.4 загальновиробничі витрати, у тому числі: 
106,6 

1.4.1 витрати на оплату праці 
80,3 

1.4.2 відрахування на соціальні заходи 
17,2 

1.4.3 амортизаційні відрахування 
3,4 

1.4.4 інші витрати 
5,7 

2 
Адміністративні витрати виробництва теплової енергії 

власними котельнями, у тому числі: 
399,7 

2.1 витрати на оплату праці 
298,7 

2.2 відрахування на соціальні заходи 
64,1 

2.3 амортизаційні відрахування 
8,7 

2.4 інші витрати 
28,2 

2.5 Інші операційні витрати 
0,0 

3 Фінансові витрати 
0 

4 Витрати на покриття втрат 
0 

5 Коригування витрат 
0 

6 
Розрахунковий прибуток на теплову енергію, усього, у тому 

числі: 
2 000,5 

6.1 податок на прибуток 
360,1 

6.2 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 
0,0 

6.3 інше використання прибутку 
1 640,4 

7 Загальна вартість теплової енергії 
49 498,4 

8 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал 
10 209,155 

 

2. Структура тарифів на виробництво теплової енергії для потреб інших 

споживачів комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа». 

Без ПДВ   

№ Найменування показників 
 Витрати на 

виробництво 

Тарифи, 

грн/Гкал: 
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з/п 

теплової 

енергії для 

потреб 

інших 

споживачів, 

тис. грн на 

рік 

для потреб 

інших 

споживачів (крім 

населення) 

1 2 3 4 

I 

Тарифи на виробництво теплової енергії 

(середньозважені) ((п. 6 * п. 7 + п. 8 * п. 9 + п. 

10 + п. 11) / п. 14) 

47 151,73 4 114,44 

II Структура тарифів на виробництво теплової енергії 

1 

Виробнича собівартість виробництва 

теплової енергії власними котельнями, у 

тому числі: 

38 405,84 3 875,17 

1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 
35 594,320 3 591,49 

1.1.1 
витрати на паливо для виробництва теплової 

енергії 
35 044,04 3 535,97 

1.1.2 
витрати на електричну енергію для 

технологічних потреб 
318,93 32,18 

1.1.3 
витрати на воду для технологічних потреб та 

водовідведення 
34,86 3,52 

1.1.4 
матеріали, запасні частини та інші матеріальні 

ресурси 
196,48 19,82 

1.2 прямі витрати на оплату праці 
1 925,71 194,31 

1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 
788,27 79,54 

1.3.1 відрахування на соціальні заходи 
413,07 41,68 

1.3.2 амортизаційні відрахування 
279,99 28,25 

1.3.3 інші прямі витрати 
95,21 9,61 

1.4 загальновиробничі витрати, у тому числі: 
97,54 9,83 

1.4.1 витрати на оплату праці 
73,46 7,41 

1.4.2 відрахування на соціальні заходи 
15,76 1,59 

1.4.3 амортизаційні відрахування 
3,15 0,32 

1.4.4 інші витрати 
5,17 0,51 

2 

Адміністративні витрати виробництва 

теплової енергії власними котельнями, у 

тому числі: 

365,86 36,92 

2.1 витрати на оплату праці 
273,42 27,59 

2.2 відрахування на соціальні заходи 
58,65 5,92 



                                                                    4                                        Продовження додатка 3 
 

2.3 амортизаційні відрахування 
7,93 0,80 

2.4 інші витрати 
25,86 2,61 

3 Інші операційні витрати 
0,00 0,00 

4 Фінансові витрати 
0,00 0,00 

5 

Розрахунковий прибуток виробництва 

теплової енергії власними котельнями, 

усього, у тому числі: 

1 891,30 190,83 

5.1 податок на прибуток 
340,43 34,35 

5.2 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 
0,00 0,00 

5.3 інше використання прибутку 
1 550,87 156,48 

6 
Вартість виробництва теплової енергії 

власними котельнями 
40 663,00 4 102,92 

7 
Обсяг відпуску теплової енергії з колекторів 

власних котелень, Гкал 
9 910,723 9 910,723 

8 
Витрати на придбання теплової енергії в 

інших суб'єктів господарювання 
6 488,73 4 188,07 

9 Обсяг покупної теплової енергії, Гкал 
1 549,336 1 549,336 

10 Витрати на покриття втрат 
0 0 

11 Коригування витрат 
0 0 

12 
Загальний обсяг відпуску теплової енергії, 

Гкал 
11 460,06 11 460,06 

 

3. Структура тарифів на транспортування теплової енергії власним споживачам 

для потреб інших споживачів комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківтепломережа». 

Без ПДВ   

№ 

Найменування показників 

 Витрати на 

транспортування 

теплової енергії 

для потреб 

інших 

споживачів, тис. 

грн на рік 

Тарифи, 

грн/Гкал: 

з/п 

для потреб 

інших 

споживачів 

(крім населення) 

1 2 3 6 

I 

Тарифи на транспортування теплової 

енергії власним споживачам ((п. 4 + п. 5 + 

п. 6 + п. 7 + п. 8 + п. 9 + п. 10) / п. 11) 

7 377,13 722,60 
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II Структура тарифів на транспортування теплової енергії власним споживачам 

1 Виробнича собівартість, у тому числі: 
2 094,45 205,16 

1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 
831,92 81,49 

1.1.1 
витрати на електричну енергію для 

технологічних потреб 
452,11 44,28 

1.1.2 
витрати на воду для технологічних потреб та 

водовідведення 
108,57 10,64 

1.1.3 
матеріали, запасні частини та інші матеріальні 

ресурси 
271,24 26,57 

1.2 прямі витрати на оплату праці 
918,39 89,96 

1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 
335,56 32,87 

1.3.1 відрахування на соціальні заходи 
196,99 19,30 

1.3.2 амортизаційні відрахування 
131,19 12,85 

1.3.3 інші прямі витрати 
7,38 0,72 

1.4 загальновиробничі витрати, у тому числі: 
8,58 0,84 

1.4.1 витрати на оплату праці 
6,46 0,63 

1.4.2 відрахування на соціальні заходи 
1,39 0,14 

1.4.3 амортизаційні відрахування 
0,28 0,03 

1.4.4 інші витрати 
0,45 0,04 

2 Адміністративні витрати, у тому числі: 
32,17 3,15 

2.1 витрати на оплату праці 
24,04 2,35 

2.2 відрахування на соціальні заходи 
5,16 0,51 

2.3 амортизаційні відрахування 
0,70 0,07 

2.4 інші витрати 
2,27 0,22 

3 Інші операційні витрати 
0 0 

4 Всього  витрати  
2 126,62 208,31 

5 

Витрати на теплову енергію для 

компенсації втрат власної теплової енергії 

ліцензіата в теплових мережах 

5 146,77 504,13 

6 

Експлуатаційні витрати на 

транспортування власної теплової енергії 

тепловими мережами інших суб'єктів 

господарювання 

0 0 
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7 Фінансові витрати 
0 0 

8 Витрати на покриття втрат 
0 0 

9 Коригування витрат 
0 0 

10 
Розрахунковий прибуток транспортування 

теплової енергії, усього, у тому числі: 
103,74 10,16 

10.1 податок на прибуток 
18,67 1,83 

10.2 
на розвиток виробництва (виробничі 

інвестиції) 
0,00 0,00 

10.3 інше використання прибутку 
85,06 8,33 

11 
Річний обсяг реалізації теплової енергії 

власним споживачам, Гкал 
10 209,15 10 209,15 

 

4. Структура тарифів на постачання теплової енергії  для потреб інших 

споживачів комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа». 

Без ПДВ   

№ 

Найменування показників 

 Витрати на 

постачання 

теплової 

енергії для 

потреб іншіх 

споживачів, 

тис. грн на рік 

Тарифи, грн/Гкал: 

з/п 
для потреб інших споживачів 

(крім населення) 

1 2 3 6 

I 

Тарифи на постачання теплової 

енергії ((п. 1 + п. 2 + п. 3 + п. 4 + 

п. 5 + п. 6 + п. 7) / п. 8) 

116,30 11,39 

II Структура тарифів на постачання теплової енергії 

1 
Виробнича собівартість, у тому 

числі: 
109,22 10,70 

1.1 прямі матеріальні витрати 
1,01 0,10 

1.2 прямі витрати на оплату праці 
86,97 8,52 

1.3 
інші прямі витрати, у тому 

числі: 
20,79 2,04 

1.3.1 відрахування на соціальні заходи 
18,65 1,83 

1.3.2 амортизаційні відрахування 
0,05 0,005 

1.3.3 інші прямі витрати 
2,09 0,20 

1.4 
загальновиробничі витрати, у 

тому числі: 
0,45 0,04 
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1.4.1 витрати на оплату праці 
0,337 0,033 

1.4.2 відрахування на соціальні заходи 
0,072 0,007 

1.4.3 амортизаційні відрахування 
0,014 0,001 

1.4.4 інші витрати 
0,024 0,003 

2 
Адміністративні витрати, у тому 

числі: 
1,68 0,16 

2.1 витрати на оплату праці 
1,25 0,12 

2.2 відрахування на соціальні заходи 
0,27 0,03 

2.3 амортизаційні відрахування 
0,04 0,00 

2.4 інші витрати 
0,12 0,01 

3 Інші операційні витрати 
0 0 

4 Фінансові витрати 
0 0 

5 Витрати на покриття втрат 
0 0 

6 Коригування витрат 
0 0 

7 
Розрахунковий прибуток, 

усього, у тому числі: 
5,41 0,53 

7.1 податок на прибуток 
0,97 0,10 

7.2 
на розвиток виробництва 

(виробничі інвестиції) 
0,00 0,00 

7.3 інше використання прибутку 
4,44 0,43 

8 

Річний обсяг реалізації теплової 

енергії власним споживачам, 

Гкал 

10 209,15 10 209,15 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету  міської ради                                                                                       Анна ОЛІЙНИК 

 



                                                                                                                     Додаток 4 

                                                                                                                                   до pішення виконавчого    

                                                                                                                                   комітету міської ради 

                                                                                                                     від 28. 12. 2021р. № 909 

 

1. Структура тарифів на теплову енергію  для потреб релігійних організацій 

комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа». 

Без ПДВ  

№ 

Найменування показників 

Для потреб 

релігійних 

організацій з/п 

1 2 7 

I Структура тарифів на теплову енергію, грн/Гкал 

1 Тарифи на теплову енергію, у тому числі: 
3 139,12 

1.1 тарифи на виробництво теплової енергії 
2 599,81 

1.2 
тарифи на транспортування теплової енергії власним 

споживачам 
527,92 

1.3 тарифи на постачання теплової енергії 
11,39 

II Структура витрат на теплову енергію, тис. грн на рік 

1 Виробнича собівартість, у тому числі: 
151,0 

1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 
127,8 

1.1.1 витрати на паливо для виробництва теплової енергії котельнями 
120,5 

1.1.2 
витрати на придбання теплової енергії в інших суб'єктів 

господарювання 
0,0 

1.1.3 витрати на електричну енергію для технологічних потреб 
4,1 

1.1.4 витрати на воду для технологічних потреб та водовідведення 
0,7 

1.1.5 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 
2,5 

1.2 прямі витрати на оплату праці 
16,2 

1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 
6,4 

1.3.1 відрахування на соціальні заходи 
3,5 

1.3.2 амортизаційні відрахування 
2,3 

1.3.3 інші прямі витрати 
0,6 

1.4 загальновиробничі витрати, у тому числі: 
0,6 

1.4.1 витрати на оплату праці 
0,5 
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1.4.2 відрахування на соціальні заходи 
0,1 

1.4.3 амортизаційні відрахування 
0,0 

1.4.4 інші витрати 
0,0 

2 
Адміністративні витрати виробництва теплової енергії 

власними котельнями, у тому числі: 
2,3 

2.1 витрати на оплату праці 
1,7 

2.2 відрахування на соціальні заходи 
0,4 

2.3 амортизаційні відрахування 
0,0 

2.4 інші витрати 
0,2 

2.5 Інші операційні витрати 
0,0 

3 Фінансові витрати 
0 

4 Витрати на покриття втрат 
0 

5 Коригування витрат 
0 

6 
Розрахунковий прибуток на теплову енергію, усього, у тому 

числі: 
7,4 

6.1 податок на прибуток 
1,3 

6.2 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 
0,0 

6.3 інше використання прибутку 
6,1 

7 Загальна вартість теплової енергії 
160,7 

8 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал 51,207 

 

2. Структура тарифів на виробництво теплової енергії  для потреб релігійних 

організацій комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа». 

Без ПДВ   

№ 

Найменування показників 

 Витрати на 

виробництво 

теплової 

енергії для 

потреб 

релігійних 

організацій, 

тис. грн на 

рік 

Тарифи, 

грн/Гкал: 

з/п 

для потреб 

релігійних 

організацій 

1 2 3 7 
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I 

Тарифи на виробництво теплової енергії 

(середньозважені) ((п. 6 * п. 7 + п. 8 * п. 9 + п. 10 

+ п. 11) / п. 14) 

148,42 2 599,81 

II Структура тарифів на виробництво теплової енергії 

1 
Виробнича собівартість виробництва теплової 

енергії власними котельнями, у тому числі: 
139,38 2 441,97 

1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 
123,67 2 158,29 

1.1.1 
витрати на паливо для виробництва теплової 

енергії 
120,49 2 102,77 

1.1.2 
витрати на електричну енергію для технологічних 

потреб 
1,84 32,18 

1.1.3 
витрати на воду для технологічних потреб та 

водовідведення 
0,20 3,52 

1.1.4 
матеріали, запасні частини та інші матеріальні 

ресурси 
1,14 19,82 

1.2 прямі витрати на оплату праці 
11,13 194,30 

1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 
4,01 79,54 

1.3.1 відрахування на соціальні заходи 
2,39 41,68 

1.3.2 амортизаційні відрахування 
1,62 28,25 

1.3.3 інші прямі витрати 
0,00 9,61 

1.4 загальновиробничі витрати, у тому числі: 
0,56 9,84 

1.4.1 витрати на оплату праці 
0,42 7,41 

1.4.2 відрахування на соціальні заходи 
0,09 1,59 

1.4.3 амортизаційні відрахування 
0,02 0,32 

1.4.4 інші витрати 
0,03 0,52 

2 

Адміністративні витрати виробництва 

теплової енергії власними котельнями, у тому 

числі: 

2,12 36,92 

2.1 витрати на оплату праці 
1,58 27,59 

2.2 відрахування на соціальні заходи 
0,34 5,92 

2.3 амортизаційні відрахування 
0,05 0,80 

2.4 інші витрати 
0,15 2,61 

3 Інші операційні витрати 
0,00 0,00 

4 Фінансові витрати 
0,00 0,00 
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5 

Розрахунковий прибуток виробництва 

теплової енергії власними котельнями, усього, 

у тому числі: 

6,93 120,92 

5.1 податок на прибуток 
1,25 21,77 

5.2 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 
0,00 0,00 

5.3 інше використання прибутку 
5,68 99,15 

6 
Вартість виробництва теплової енергії 

власними котельнями 
148,42 2 599,81 

7 
Обсяг відпуску теплової енергії з колекторів 

власних котелень, Гкал 
57,302 57,302 

8 
Витрати на придбання теплової енергії в інших 

суб'єктів господарювання 
0,00 0,00 

9 Обсяг покупної теплової енергії, Гкал 
0,000 0,000 

10 Витрати на покриття втрат 
0 0 

11 Коригування витрат 
0 0 

12 
Загальний обсяг відпуску теплової енергії, 

Гкал 
57,302 57,302 

 

3. Структура тарифів на транспортування теплової енергії власним споживачам 

для потреб релігійних організацій комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради «Білоцерківтепломережа». 

Без ПДВ   

№ 

Найменування показників 

 Витрати на 

транспортув

ання 

теплової 

енергії для 

потреб 

релігійних 

організацій, 

тис. грн на 

рік 

Тарифи, 

грн/Гкал: 

з/п 

для потреб 

релігійних 

організацій 

1 2 3 7 

I 

Тарифи на транспортування теплової енергії 

власним споживачам ((п. 4 + п. 5 + п. 6 + п. 7 + п. 

8 + п. 9 + п. 10) / п. 11) 

27,03 527,92 

II Структура тарифів на транспортування теплової енергії власним споживачам 

1 Виробнича собівартість, у тому числі: 
10,51 205,16 

1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 
4,17 81,49 

1.1.1 
витрати на електричну енергію для технологічних 

потреб 
2,27 44,28 
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1.1.2 
витрати на воду для технологічних потреб та 

водовідведення 
0,54 10,64 

1.1.3 
матеріали, запасні частини та інші матеріальні 

ресурси 
1,36 26,57 

1.2 прямі витрати на оплату праці 
4,61 89,96 

1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 
1,68 32,87 

1.3.1 відрахування на соціальні заходи 
0,99 19,30 

1.3.2 амортизаційні відрахування 
0,66 12,85 

1.3.3 інші прямі витрати 
0,04 0,72 

1.4 загальновиробничі витрати, у тому числі: 
0,04 0,84 

1.4.1 витрати на оплату праці 
0,03 0,63 

1.4.2 відрахування на соціальні заходи 
0,01 0,14 

1.4.3 амортизаційні відрахування 
0,00 0,03 

1.4.4 інші витрати 
0,00 0,04 

2 Адміністративні витрати, у тому числі: 
0,16 3,15 

2.1 витрати на оплату праці 
0,12 2,35 

2.2 відрахування на соціальні заходи 
0,03 0,51 

2.3 амортизаційні відрахування 
0,00 0,07 

2.4 інші витрати 
0,01 0,22 

3 Інші операційні витрати 
0 0 

4 Всього  витрати  
10,67 208,31 

5 

Витрати на теплову енергію для компенсації 

втрат власної теплової енергії ліцензіата в 

теплових мережах 

15,85 309,45 

6 

Експлуатаційні витрати на транспортування 

власної теплової енергії тепловими мережами 

інших суб'єктів господарювання 

0 0 

7 Фінансові витрати 
0 0 

8 Витрати на покриття втрат 
0 0 

9 Коригування витрат 
0 0 

10 
Розрахунковий прибуток транспортування 

теплової енергії, усього, у тому числі: 
0,52 10,16 

10.1 податок на прибуток 
0,09 1,83 
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10.2 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 
0,00 0,00 

10.3 інше використання прибутку 
0,43 8,33 

11 
Річний обсяг реалізації теплової енергії власним 

споживачам, Гкал 
51,21 51,21 

 

4. Структура тарифів на постачання теплової енергії для потреб релігійних 

організацій комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа». 

Без ПДВ   

№ 

Найменування показників 

 Витрати на 

постачання 

теплової 

енергії для 

потреб 

релігійних 

організацій, 

тис. грн на рік 

Тарифи, 

грн/Гкал: 

з/п 

для потреб 

релігійних 

організацій 

1 2 3 7 

I 
Тарифи на постачання теплової енергії ((п. 1 

+ п. 2 + п. 3 + п. 4 + п. 5 + п. 6 + п. 7) / п. 8) 
0,583 11,39 

II Структура тарифів на постачання теплової енергії 

1 Виробнича собівартість, у тому числі: 
0,548 10,70 

1.1 прямі матеріальні витрати 
0,005 0,10 

1.2 прямі витрати на оплату праці 
0,436 8,52 

1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 
0,104 2,04 

1.3.1 відрахування на соціальні заходи 
0,094 1,83 

1.3.2 амортизаційні відрахування 
0,000 0,00 

1.3.3 інші прямі витрати 
0,010 0,21 

1.4 загальновиробничі витрати, у тому числі: 
0,0022 0,04 

1.4.1 витрати на оплату праці 
0,0017 0,03 

1.4.2 відрахування на соціальні заходи 
0,0004 0,01 

1.4.3 амортизаційні відрахування 
0,0001 0,00 

1.4.4 інші витрати 
0,0001 0,00 

2 Адміністративні витрати, у тому числі: 
0,008 0,16 
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2.1 витрати на оплату праці 
0,006 0,12 

2.2 відрахування на соціальні заходи 
0,001 0,03 

2.3 амортизаційні відрахування 
0,000 0,00 

2.4 інші витрати 
0,001 0,01 

3 Інші операційні витрати 
0 0 

4 Фінансові витрати 
0 0 

5 Витрати на покриття втрат 
0 0 

6 Коригування витрат 
0 0 

7 
Розрахунковий прибуток, усього, у тому 

числі: 
0,027 0,53 

7.1 податок на прибуток 
0,005 0,10 

7.2 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 
0,000 0,00 

7.3 інше використання прибутку 
0,022 0,43 

8 
Річний обсяг реалізації теплової енергії 

власним споживачам, Гкал 
51,207 51,207 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету  міської ради                                                                                       Анна ОЛІЙНИК 
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