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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Керуючись Розпорядженням Полтавської обласної державної адміністрації №782 від 

19.11.2021 р.ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-БУД» здійснює господарську діяльність з вробництва 

теплової енергії в межах місць провадження господарської діяльності з виробництва теплової 

енергії, а саме: 

1. Котельне приміщення Опорного закладу «Хорольська гімназія Хорольської 

міської ради Лубенського району Полтавської області» по вул. Небесної Сотні, 

33; 

2. Котельне приміщення «Хорольського навчально-виховного комплексу 

(загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів – дошкільного 

навчального закладу) Хорольської міської ради Лубенського району 

Полтавсбкої області по    вул. Молодіжна, 7А 

Відповідно до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, полслуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої 

води, затвердженого Постановою КМУ від 01.06.2011 р. №869, уповноважені органи щороку 

встановлюють тарифи на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та послуги 

з постачання гарячої води на період з 01.10. по 30.09. планового року. 

Також, відповідно до ст.20 Закону України «Про теплопостачання» тарифи на теплову 

енергію повинні забезпечувати відшкодування вісх економічно обґрунтованих витрат на 

виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. 

Планові тарифи на теплову енергію, її виробництво та постачання, послуги з 

постачання теплової енергії розраховані ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-БУД» у відповідності до 

Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та Порядку формування тарифів на 

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

теплової енергії і постачання гарячої води на новий плановий період (12 місяців) з 01.10.2021 

р. по 30.09.2022 року. 

Оскільки ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-БУД» вперше розпочинає свою господарську 

діяльність, нами було розраховано у відповідності до Керівного технічного матеріалу (далі – 

КТМ) № 204 Україна «Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії 

на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в 

Україні» планові річні витрати теплової енергії на потреби опалення вище вказаних 

бюджетних установ в таких річних розмірах: 

1. для Хорольської гімназії (по вул. Небесної Сотні, 33) – 626 Гкал; 

2. для Хорольського НВК (по вул. Молодіжна, 7А) – 496 Гкал. 

В результаті підрахунку всіх планових економічно обґрунтованих витрат на 

виробництво та постачання теплової енергії вказаного вище обсягу, просимо втановити 



тарифи на теплову енергію для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного 

чи місцевого бюджету у розмірі:   

 

Найменування 

Тариф 

(без ПДВ) 
ПДВ 

 

Тариф 

(з ПДВ) 

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал 

Теплова енергія, у т.ч.: 2400,00 480,00 2880,00 

Виробництво 2368,27 473,66 2841,93 

Транспортування 0,00 0,00 0,00 

Постачання 31,73 6,34 38,07 

Послуга з постачання теплової енергії 2400,00 480,00 2880,00 

 

Розрахунок тарифу на виробництво теплової енергії 
 

Згідно Посібника КТМ № 204 України 244-94 «Норми та вказівки по нормуванню 

витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на 

господарсько-побутові потреби в Україні», затвердженого наказом Держбуду 30.03.01 №82 

при визначення визначенні річної потреби у теплоті потрібно керуватися поняттям «загальна 

площа будівель», яка становить 10431 м², об'єм будівлі – з врахуванням висоти стелі склав 

32057 м³. Річна Норма витрат теплової енергії для опалення 1 м³ (КТМ 204), де тип будівлі 

«школа» становить 0,035 Гкал/м³, визначаємо кількість теплової енергії необхідної для 

опалення установи: 

32057 х 0,035 = 1122 Гкал на рік. 

1.1.  Прямі матеріальні витрати 

1.1.1 Планові витрати палива для виробництва теплової енергії 

Нормативна витрата палива на 1 Гкал для виробництва теплової енергії становить 672 кг 

у.п., коефіцієнт щільності твердого палива (дров) 690 кг/м³, визначаємо кількість палива для 

виробництва 1 Гкал теплової енергіЇ (куб.метрів дров): 

672 / 690 = 0,97391 м³ дров 

Для виробництва 1122 Гкал теплової енергії необхідно: 

0,97391 х 1122 = 1092,73 м³ палива (дров) 

Вартість 1 м³ дров без ПДВ станом на 01.12.2021 р становить 1300, 00 грн. без урахування 

ПДВ. А отже, вартість палива для виробництва 1122 Гкал теплової енергії становитиме 1092,73 х 

1300 = 1 420 549,52 грн. без ПДВ. 

 

1.1.2 Планові витрати електроенергії 

Нормативна паспортна витрата  електроенергії кВт/год – 0,485. Теплове навантаження на 

опалення установи визначене за формулою 2.14 КТМ 204 України 244-94 Гкал/год та становить: 



для Хорольської гімназії – 0,020 Гкал/год; для Хорольського НВК – 0,018 Гкал/год. Отже, 

розраховуємо витрату електроенергії на виробництво 1 Гкал (кВт/год): 

 для Хорольської гімназії:  

0,485 / 0,020 = 24,25 кВт/год на 1 Гкал 

24,25 х 626 = 15 180,50 кВт/год – річний обсяг для установи 

 Для Хорольського НВК: 

 

 

0,485 / 0,018 = 26,94 кВт/год на 1 Гкал 

26,94 х 496 = 13 364,44 кВт/год – річний обсяг для установи 

Плановий річний обсяг електроенергії необхідний для виробництва теплової енергії 

становить: 

15 180,50 + 13 364,44 = 28 544,94  кВт.год для виробництва 1122 Гкал 

Вартість 1 кВт/год відповідно до договору станом на 01.12.2021 р. становить 6,50 з ПДВ 

(5,416666 грн. без ПДВ), тому річна вартість витрат на електроенергію для виробництва 1122 

Гкал теплової енергії становить: 28 544,94  х 5,41666 = 154 618,25 грн.  

1.1.3 Витрати на матеріали, запасні частини та інші матеріали 

Планові матеріали та запасні частини та інші матеріальні ресурси, які в подальшому будуть 

задіяні при виробництві теплової енергії наведені в дод. № 1.1.3 додається, вартість яких складає 

– 44 633,16 грн. 

1.2 Витрати на основну заробітну плату: 

Відповідно до штатного розпису за відділом виробничий персонал закріплені: кочегар 

(оператор котельні) -  2 штатні одиниці. Через мінімальну кількість працюючих ТОВ 

«ЕНЕРГОСЕРВІС-БУД» немає колективного договору, а тому діє на піставі загальних норм 

трудового законодавста України. 

Відповідно до п. 5 ст. 38 Бюджетного кодексу України та Закону України про Державний 

бюджет на відповідний рік: 

1. місячна тарифна ставка працівника з 01.10.2021 р. становить 6000,00 грн., 

погодинна:  

 36,11 грн. за годину (денний час 16 годин); 

 43,33 грн за годину (нічний час 8 годин). 

2. місячна тарифна ставка працівника з 01.12.2021 р. становить 6500,00 грн., 

погодинна:  

 39,12 грн. за годину (денний час 16 годин); 

 46,94 грн за годину (нічний час 8 годин). 

Окрім тарифної ставки за роботу в денний та нічний час, праціникові у відповідності до 

ст.106 КЗпП оплачуються понаднормові та 4% надбавки до тарифної ставки за важкі та шкідливі 

умови праці у відповідності до ст.7 Закону України Про охорону праці №2694 від 14.10.1992р. 



Середньорічний фонд оплати праці працівників основного виробництва становить 

277 361,78 грн. (Розрахунок прикладається Додаток 1.2.1). 

 

1.3 Інші прямі витрати 

1.3.1 ЄСВ 22% 

На підставі Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування» Єдиний внесок для платників встановлений у розмірі 22% до 

визначеної статтею 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску, а тому розмір нарахування 

від загального фонду оплати праці працівників основного виробництва становить: 

 

277 361,78 х 0,22 = 61 019,59 грн. 

 

1.3.2 Амортизація 

  

Фізична особа - підприємець на загальній системі оподаткування починаючи з 

01.01.2017 має право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов'язаних з 

провадженням його господарської діяльності, амортизаційні відрахування з вартості 

придбаних після 01.01.2017 основних засобів та нематеріальних активів або самостійно 

виготовлених основних засобів при наявності підтверджуючих на здійснення таких витрат 

документів (крім основних засобів подвійного призначення, визначених пп. 177.4.6 п. 177.4 

ст. 177 Кодексу). 

Згідно з пп. 177.4.9 п. 177.4 ст. 177 Кодексу амортизація нараховується протягом строку 

корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів та нематеріальних активів, 

самостійно установленого фізичною особою, але не менше мінімально допустимого строку 

корисного використання об'єкта основних засобів та нематеріальних активів. 

Вартість об'єкту основного засобу амортизації станом на 01.11.2021 р. становить: 

 676 800,00 грн. – 2 котли твердопаливні ALTEP TRIO UNI PLUS 400, 5 років 

корисного використання (корис. викор.) об’єкту. 

 400 000,00 грн. – 1 нежитлова споруда (котельне приміщення), строк корис. 

викор. – 10 років. 

Оскільки ОЗ щойно придбані, сума їх зносу 0,00 грн. А отже, розрахуємо річну вартість 

амортизаційних відрахувань, що включатимуться до вартості витрат на виробництво 

теплової енергії: 

 

(676 800 / 5) + (400 000 / 10) = 175 360,00 грн. 

 

1.3.3 Інші прямі витрати  

 

 Витрати пов'язані з обслуговуванням та ремонтом основних засобів, обслуговуванням 

вимірювальної техніки, тощо. На плановий період витрати складуть 8 607,62 грн., які 

наведені в дод. 1.3.3   

 

  

1.4. Загально-виробничі витрати 

1.4.1 Оплата праці загально-виробничого персоналу та нарахування на неї 



Відповідно до штатного розпису за відділом загально-виробничий персонал закріплений: 

начальник котельні -  1 штатна одиниця. Місячна тарифна ставка працівника з 01.10.2021 р. 

становить 6000,00 грн., з 01.12.2021 р. становить 6500,00 грн.  

Середньорічний фонд оплати праці працівників загально-виробничого відділу становить   

51 637,50 грн. 

Нарахування ЄСВ у розмірі 22% від загального фонду працівників загально-виробничого 

відділу становить 11 360,25 грн. 

Розрахунок витрат прикладається Додаток 1.2.1  

 

1.4.2 Інші загально-виробничі витрати  

 

 Витрати пов'язані з утриманням, обслуговуванням ОЗ загально-виробничого 

призначення, удосконалення технологій та організація виробництва.. На плановий період 

витрати складуть 46 515,76 грн., які наведені в дод. 1.4.2   

 

 

2. Адміністративні витрати 

2.1 Оплата праці адміністративного персоналу та нарахування на неї 

Відповідно до штатного розпису за відділом адмін персонал закріплений: директор -  1 

штатна одиниця. Місячна тарифна ставка працівника з 01.10.2021 р. становить 7000,00 грн., з 

01.12.2021 р. становить 7500,00 грн.  

Середньорічний фонд оплати праці працівників адміністративного відділу становить          

120 487,49 грн. 

Нарахування ЄСВ у розмірі 22% від загального фонду працівників адміністративного 

відділу становить 26 507,25 грн. 

Розрахунок витрат прикладається Додаток 1.2.1 

 

2.2 Інші адміністративні витрати  

 

 Витрати пов'язані з службовими відрядженнями, підготовка та перепідготовка кадрів, 

придбання канцтоварів, охорона праці. На плановий період витрати складуть 13 595,95 грн., 

які наведені в дод. 1.4.2   

 

 

Розрахунок тарифу на постачання теплової енергії 

 

Розрахунок тарифу на постачання теплової енергії проведено згідно ст.20 Закону України 

«Про теплопостачання» та середньозважених тарифів Держенергоефективності, затверджених 25 

червня 2021 року. Тому тариф на постачання теплової енергії для потреб установ та організацій, 

що фінансуються з державного  чи місцевого бюджету становитиме 31,72 грн. без ПДВ         

(38,07 грн. з ПДВ). 

 

 

 

Директор ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-БУД»                                     І.О. Стогній 


