
   ТОВ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР»  
повідомляє, що до виконавчого органу Бориспільської міської ради подані для 
коригування тарифи на теплову енергію, її виробництво та постачання, а також 
тарифи на комунальну послугу з постачання теплової енергії для розрахунків зі 
споживачами категорії «населення» за адресою вул. Київський Шлях, 95, м. 
Бориспіль. Коригування тарифів Товариством проведено згідно з вимогами 
частини 2 розділу V 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, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 
року № 239 та відповідно до Порядку формування тарифів на теплову енергію, 
її виробництво, транспортування та постачання, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 869. 

    Тарифи на теплову енергію, виробництво теплової енергії, послугу з 
постачання теплової енергії Товариству були затверджені Рішенням 
виконавчого комітету Бориспільської міської ради № 563 від 21.09.2020 «Про 
встановлення ТОВ «Перший український експертний центр» тарифів на 
теплову енергію, її виробництво та постачання для потреб населення 
багатоквартирного будинку по вул. Київський Шлях, 95 в місті Бориспіль». 

В жовтні 2020 року Товариством заключені договори  з АТ «Національна 
акціонерна компанія «Нафтогаз України» № 20/21-4230-КП-41 від 05.10.2020 
року, № 20/21-4229-ТЕ-41 від 05.10.2020 на постачання природного газу. Ціна, 
згідно умов цих договорів, визначається Прейскурантом на природний газ із 
ресурсів АТ «Національна компанія «Нафтогаз України» для компаній, які 
підпадають під дію спеціальних обов’язків для забезпечення 
загальносуспільних інтересів в процесі функціонування ринку природного газу 
відповідно до статті 11 Закону України «Про ринок природного газу». 
Прейскурант розміщується на офіційному веб-сайті Постачальника. В період з 
1 по 30 листопада 2020 року ціна на природний газ для Товариства становить 
5 375,37 грн без ПДВ, 6 450,44 грн з ПДВ (ПДВ 1 075,07 грн). Для розрахунків 
діючого тарифу, узгодженого Рішенням виконавчого комітету Бориспільської 
міської ради № 563 від 21.09.2020 «Про встановлення ТОВ «Перший 
український експертний центр» тарифів на теплову енергію, її виробництво та 
постачання для потреб населення багатоквартирного будинку по вул. Київський 
Шлях, 95 в місті Бориспіль», застосована ціна природного газу 4 048,49 грн. без 
ПДВ як середнє арифметичне значення, розраховане виходячи із ціни 
природного газу у відповідному місяці та кількості календарних місяців в 
опалювальному періоді, що передує плановому періоду.  



Грунтуючись на тому, що ціна природного газу є основною статею собівартості 
її зростання веде до збільшення прямих матеріальних витрат, відповідно 
собівартості та тарифу в цілому, що робить збитковою для нашого 
підприємства в даних умовах послугу з постачання теплової енергії.  

    Врахував вищевикладене та приймаючи до уваги об’єктивну необхідність 
виконання послуг по опаленню по житловому будинку по вул. Київський Шлях, 
95 в місті Бориспіль, недопущення зриву опалювального сезону Товариством 
подано тарифи на теплову енергію, її виробництво та постачання, комунальну 
послугу з постачання теплової енергії на коригування. 

Тарифи на теплову енергію, її виробництво та постачання, а також на 
комунальну послугу з постачання теплової енергії для розрахунків зі 
споживачами категорії «населення» 

Найменування послуги 

                  Населення 

      діючий  

       тариф 

скоригований   

       тариф   

Виробництво теплової енергії, грн. за 1 Гкал, без ПДВ        943,66       1 100,87 

Постачання теплової енергії, грн. за 1 Гкал, без ПДВ          96,13          96,13 

Теплова енергія, грн. за 1 Гкал, з ПДВ 1 247,75 1 436,40 

Комунальна послуга з постачання теплової енергії, грн. за 
1 Гкал, з ПДВ 

1 247,75 1 436,40 

 

   Структура тарифу на теплову енергію/комунальну послугу з постачання 
теплової енергії до та після коригування: 

№ з/п Найменування показників 
Діючий 
тариф 

Скоригований 
тариф 

1 2 3 4 
1 Виробнича собівартість, у т. ч.:  915,54 1 069,66 

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.:  616,13 770,25 

1.1.1 витрати на паливо для виробництва теплової енергії 
котельнями 

564,93 719,05 

1.1.2 Витрати на електроенергію 48,47 48,47 

1.1.3 собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, 
АЕС, КГУ, у т. ч.: 

0,00 0,00 

1.1.3.1 
витрати на паливо у собівартості теплової енергії 
власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 

0,00 0,00 

1.1.4 витрати на покупну теплову енергію, у т. ч.: 0,00 0,00 

1.1.4.1 
витрати на паливо у витратах на покупну теплову 
енергію 

0,00 0,00 



1.1.5 
собівартість тепловї енергії, виробленої власними 
установками, що викорпстовують нетрадиційні та 
поновлювальні джерела енергії 

0,00 0,00 

1.1.6 
Транспортування теплової енергії тепловими мережами 
інших підприємств 

0,00 0,00 

1.1.7 Вода для технологічних потреб та водовідведення  1,63 1,63 
1.1.8 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси  1,10 1,10 

1.2 
Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на 
соціальні заходи  

171,71 171,71 

1.3 Інші прямі витрати, у т. ч.: 121,77 121,77 
1.3.1 амортизаційні відрахування 0,00 0,00 
1.3.2 інші прямі витрати 121,77 121,77 
1.4 Загальновиробничі витрати, у т. ч.: 5,93 5,93 

1.4.1 
витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні 
заходи 

0,00 0,00 

1.4.2 інші витрати 5,93 5,93 
2 Адміністративні витрати, у т. ч.:  99,50 99,50 

2.1 
витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні 
заходи 

64,23 64,23 

2.2 інші витрати 35,26 35,26 
3 Витрати на збут 0,00 0,00 
4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 
5 Фінансові витрати  0,00 0,00 
6 Повна собівартість 1 015,03 1 169,16 
7 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00 
8 Розрахунковий прибуток, у т.ч.: 24,76 27,84 

8.1 податок на прибуток 4,46 4,46 
8.2 резервний фонд (капітал) та дивіденди 0,00 0,00 
8.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00 

8.4 
інше використання прибутку (прибуток у тарифах ТЕЦ, 
ТЕС, КГУ) 

20,30 23,38 

9 Вартість теплової енергії за відповідним тарифом 1 039,79 1 197,00 
10 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, у т. ч.: 1 039,79 1 197,00 

10.1 Паливна складова 564,93 719,05 
10.2 Решта витрат, крім паливної складової 450,10 450,10 
11 Паливна складова, % 54,33% 60,07% 
12 Решта витрат, крім паливної складової, % 43,29% 37,60% 

13 
Обсяг реалізації теплової енергії власним 
споживачам, Гкал  2 426,00 2 426,00 

14 Рівень рентабельності, % 2,38% 2,33% 
15 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ 1 247,75 1 436,40 

 

Зауваження та пропозиції приймаються з 24.12.2020 протягом 7 
календарних днів від моменту публікації даного оголошення за адресою: 
вул. Саперне поле, 14/55, офіс 1004, м. Київ, 01042, (тел. 359-10-51) та на 
електронну адресу: puec.ukr@gmail.com. 

 


