
Додаток 1 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 23 вересня 2020 р. № 858 

ЗВІТ 
про платежі на користь держави 

І. Загальні дані 

1. Звітний період (рік) 2021 

2. Реєстраційні дані респондента - суб'єкта господарювання, який провадить діяльність у видобувних галузях: 

найменування КП "Прилукитепловодопостачання" Прилуцької міської 
ради Чернігівської обл. 

ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер 
облікової картки платника податків для фізичної особи - підприємця 

32863684 

місцезнаходження (юридична адреса або місце реєстрації) 17500, Чернігівська обл., м.Прилуки, вул. Садова, 104 

посада особи, що уповноважена на підписання цього звіту директор 

прізвище, ім'я, по батькові особи, що уповноважена на підписання цього звіту Гавриш A . A . 

3. Контактні дані респондента - суб'єкта господарювання, який провадить діяльність у видобувних галузях: 

поштова адреса 17500, Чернігівська обл., м.Прилуки, вул. Садова, 104 

електронна адреса teploxml@ukr.net 

номер контактного телефону ( 0 4 6 3 7 ) 3 - 5 3 - 0 7 

4. Найменування аудитора, дата складення та кількість аркушів аудиторського звіту за 
звітний період, що надані окремим додатком до цього звіту 

5. Середньооблікова кількість працівників, які працювали протягом звітного року: 

mailto:teploxml@ukr.net


усього 282 

у тому числі жінки 95 

у тому числі жінки-керівниці вищої ланки 1 

у тому числі жінки-керівниці середньої ланки 6 

у тому числі чоловіки 187 

у тому числі чоловіки-керівники вищої ланки 3 

у тому числі чоловіки-керівники середньої ланки 19 

6. Інформація про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) у звітному періоді: 

Порядковий 
номер Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) Країна громадянства 

Валюта 
внеску до 

статутного 
капіталу 

Розмір внеску до 
статутного 

капіталу 

1 2 о 
3 4 5 

7. Опис виду діяльності у видобувній галузі, у зв'язку з яким здійснювались платежі: 

Вид діяльності Позначка 
("так" або "ні") 

Геологічне вивчення родовищ корисних копалин загальнодержавного значення ні 

Дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення ні 

Видобування корисних копалин загальнодержавного значення ні 



Виконання робіт (провадження діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції щодо корисних ні 
копалин загальнодержавного значення 

Реалізація продукції, яка видобута на підставі угоди про користування надрами, зокрема: 

спеціального дозволу на користування надрами так 

угоди про розподіл продукції ні 

договору про спільну діяльність ні 

іншого договору, що встановлює зобов'язання перед державою у зв'язку з користуванням надрами ні 

Діяльність з транспортування трубопроводами вуглеводнів, у тому числі з метою транзиту, яка провадиться ні 
відповідно до договору 

8. Участь у соціальних проектах та програмах: 

Порядковий 
номер 

Назва 
соціального 

проекту, 
програми 

Опис 
соціального 

проекту, 
програми 

Підстава для 
реалізації 

соціального 
проекту, 
програми 

Місце розміщення 
виробничих 

потужностей (для 
соціальних проектів та 

програм,які 
реалізуються в місцях 

розміщення 
виробничих 

потужностей) 

Організація, установа 
або об'єднання, на 

користь якої (якого) 
реалізується 

соціальний проект, 
програма 

Валюта 
платежів 

Загальна сума 
платежів 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - -

9. Обсяги державної допомоги, отриманої від органів влади, органів місцевого самоврядування, інших надавачів державної допомоги: 

Порядковий Ідентифікаційний код Найменування Вид Підстава для Дата Валюта Загальна сума 
номер юридичної особи органу влади, органу державної отримання отримання державної державної 

згідно з ЄДРПОУ або ^ місцевого допомоги державної допомоги державної допомоги допомоги 



* 

реєстраційний номер 
облікової картки 

платника податків для 
фізичної особи -

підприємця 

самоврядування або 
іншого надавача 

державної допомоги 
допомоги 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - -

10. Перелік актів звірки платежів за податками, зборами та єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування між 
суб'єктом господарювання, який провадить діяльність у видобувних галузях, та одержувачем платежів, що надаються окремими додатками до 
звіту (якщо такі акти складалися): 

Порядковий 
номер Одержувач платежів Вид платежів, щодо яких 

складено акт звірки 
Реєстраційний 

номер акта звірки 
Дата акта 

звірки 
Валюта 

платежів 
Загальна сума 

платежів 

Кількість 
аркушів у 
додатку 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - -

II. Перелік окремих видів проектної діяльності: 

Порядковий 
номер 

Спеціальний дозвіл на користування 
надрами/Ліцензія на 

транспортування нафти, 
нафтопродуктів або природного газу 

Угода про користування надрами 
Вид 

проектної 
діяльності 

Назва 
ділянки надр 

Місцезнаходження 
ділянки надр (область, 

район, населений 
пункт) 

Корисна 
копалина 

Порядковий 
номер 

реєстраційний 
номер 

дата 
видачі 

строк дії 
контрагент 

згідно 3 
угодою 

реєстраційний 
номер 

дата 
укладення 

строк дії 

Вид 
проектної 
діяльності 

Назва 
ділянки надр 

Місцезнаходження 
ділянки надр (область, 

район, населений 
пункт) 

Корисна 
копалина 

1 2 ь 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- - - - - - - - - - - -



III. Обсяги видобутку у звітному періоді за видом відповідної проектної діяльності: 

Спеціальний дозвіл на 
користування надрами Угода про користування надрами 

Одиниця 
вимірювання 

обсягу видобутку 

Обсяг видобутку у 
звітному періоді 

(включно 3 
втратами і 

виробничо-
технологічними 

витратами) 

Обсяг втрат і 
виробничо-

технологічних 
витрат під час 
видобування 

Порядкови 
й номер 

реєстраційний 
номер дата видачі реєстраційний 

номер дата укладення 

Корисна копалина, 
що видобувається 

Одиниця 
вимірювання 

обсягу видобутку 

Обсяг видобутку у 
звітному періоді 

(включно 3 
втратами і 

виробничо-
технологічними 

витратами) 

Обсяг втрат і 
виробничо-

технологічних 
витрат під час 
видобування 

1 2 о 
j 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - -

IV. Основні характеристики окремих видів проектної діяльності: 

1. Запаси та ресурси корисних копалин за всіма об'єктами на території України станом на 1 січня року, що настає за звітним періодом: 

Порядковий 
номер 

Спеціальний дозвіл на 
користування надрами 

Назва 
родовища 

(ділянки надр) 

Вид корисної 
копалини 

Одиниця 
вимірювання 

запасів 

Обсяг запасів та ресурсів корисних копалин за промисловим значенням 

Порядковий 
номер 

реєстраційний 
номер 

дата видачі 

Назва 
родовища 

(ділянки надр) 

Вид корисної 
копалини 

Одиниця 
вимірювання 

запасів балансові 
(видобувні) 

запаси 

умовно 
балансові та 

позабалансові 
запаси 

ресурси корисних 
копалин з 

невизначеним 
промисловим 

значенням: 
розвідані запаси та 

попередньо 
розвідані запаси 

ресурси корисних 
копалин з 

невизначеним 
промисловим 

значенням: 
перспективні ресурси 
та прогнозні ресурси 

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 

1 

4998 30.07.2009р Центральна 
і 

Питні 
підземні води 

куб.м/добу 5520 

2 4998 30.07.2009р.. Південна Питні 
підземні води 

куб.м/добу 6980 

2. Загальні обсяги та виручка від реалізації товарної продукції власного видобутку у звітному періоді: 



1 

ГІорядкови 
й номер 

Повна назва реалізованої 
товарної продукції 
власного видобутку 

Одиниця вимірювання 
фізичного показника 

обсягу реалізації 

Обсяг реалізації у 
фізичному 
показнику 

Реалізовано на території України, загальна 
виручка Експортовано, загальна виручка 

ГІорядкови 
й номер 

Повна назва реалізованої 
товарної продукції 
власного видобутку 

Одиниця вимірювання 
фізичного показника 

обсягу реалізації 

Обсяг реалізації у 
фізичному 
показнику сума без податку на 

додану вартість, 
тис. гривень 

податок на 
додану вартість, 

тис. гривень 

сума без податку на 
додану вартість, 

тис. фивень 

податок на 
додану вартість, 

тис. гривень 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 підземні води тис.куб.м 2180 18420,9 3684,2 

3. Витрати на транспортування вуглеводнів протягом звітного періоду: 

Порядкови 
й номер 

Назва 
продукції, що 
транспортуєть 

ся 

Ідентифікаційни 
й код 

юридичної 
особи згідно 3 

ЄДРПОУ 

Найменування 
суб'єкта 

господарюванн 
я, який 

здійснює 
транспортуван 

ня видобутої 
продукції 

Маршрут 
транспортуван 

ня видобутої 
продукції 

Одиниця 
вимірювання 

фізичного 
валового 
об'єму 

транспортуван 
ня видобутої 

продукції 

Фізичний 
валовий об'єм 
транспортуван 

ня видобутої 
продукції 

Сумарні 
витрати на 

транспортуван 
ня видобутої 

продукції (без 
податку на 

додану 
вартість), 

тис. гривень 

Одиниця 
вимірювання 

ставки тарифу 
на 

транспортуван 
ня продукції 

Ставка тарифу 
на 

транспортуван 
ня продукції, за 

яким 
здійснювався 

розрахунок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - - -

4. Платежі за послуги зберігання (закачування, відбору) та інші платежі операторам транспортних систем протягом звітного періоду: 

Порядковий 
номер 

Назва 
продукції, що 
зберігається 

Ідентифікацій ний 
код юридичної 
особи З Г І Д Н О 3 

СДРГЮУ 

Найменування суб'єкта 
господарювання, який 

здійснює 
транспортування 

видобутої продукції 

Призначення 
платежу 

Валюта 
платежу 

Сума 
платежу 

Одиниця 
вимірювання 

ставки тарифу на 
зберігання 

(закачування, 
відбір) продукції 

Ставка тарифу на 
зберігання 

(закачування, 
відбір) продукції, 

за яким 
здійснювався 

розрахунок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - -



Виручка оператора транспортної системи на транспортування вуглеводнів протягом звітного періоду: 

Порядкови 
й номер 

Назва 
продукції, що 

транспортується 

Іде нтиф і каці й н и й 
код юридичної 
особи згідно 3 

ЄДРПОУ 

Найменування 
суб'єкта 

господарювання, 
який надав 

продукцію для 
транспортування 

Маршрут 
транспортування 

продукції 

Одиниця 
вимірювання 

фізичного 
валового об'єму 
транспортування 

продукції 

Фізичний 
валовий об'єм 

транспортування 
продукції 

Сумарна 
виручка за 

транспортування 
видобутої(без 

податку на 
додану 

вартість), 
тис. гривень 

Одиниця 
вимірювання 

ставки тарифу 
на 

транспортування 
продукції 

Ставка тарифу 
на 

транспортування 
продукції, за 

яким 
здійснювався 

розрахунок 

1 2 о :> 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - - -

6. Платежі за послуги зберігання (закачування, відбору) та інші платежі, отримані оператором транспортної системи: 

Порядкови 
й номер 

Назва 
продукції, що 
зберігається 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи згідно 

з СДРПОУ 

Найменування суб'єкта 
господарювання, який 
надав продукцію для 

зберігання 

Призначення 
платежу 

Валюта 
платежу 

Сума 
платежу 

Одиниця 
вимірювання 

ставки тарифу на 
зберігання 

(закачування 
відбір) продукції 

Ставка тарифу на 
зберігання 

(закачування, 
відбір) продукції, 

за яким 
здійснювався 

розрахунок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - -

7. Перелік тарифів оператора транспортної системи на транспортування, зберігання (закачування, відбір) вуглеводнів: 

Порядковий 
номер 

Назва продукції, що 
транспортується/ 

зберігається 
Назва тарифу 

Параметри 
застосування 

тарифу 

Дата 
початку дії 

тарифу 

Дата закінчення 
дії тарифу 

Одиниця вимірювання 
ставки тарифу на 
транспортування, 

зберігання (закачування, 
відбір) продукції 

Ставка 
тарифу 

Нормативний документ, 
яким встановлено 

ставку 
тарифу/визначено 
розрахунок ставки 

тарифу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - -



V. Платежі на користь держави у звітному періоді: 

1. Платежі на користь держави у звітному періоді - загальні суми за видом платежу: 

Порядковий 
номер 

Код класифікації 
доходів бюджету Вид платежу Валюта 

платежу 
Належить до 

сплати Сплачено 

1 2 3 4 5 6 

1 13030100 Рентна плата за корисування надрами для 
видобування корисних копалин грн 1355644,73 1355644,73 

2 13020401 Рентна плата за спеціальне використання води грн 304402,92 304402,92 

3 18010500 Земельний податок грн 207833,17 207833,17 

2. Платежі із рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, плати за землю та екологічного податку щодо 
кожної окремої проектної діяльності: 

Порядкови 
й номер 

Спеціальний дозвіл на 
користування надрами 

Угода про користування надрами 
Корисна 

копалина, 
що 

видобуваєт 
ься 

Код 
класифіка 

ції 
доходів 

бюджету 

Вид платежу 
Валюта 
платежу 

Належить до 
сплати 

Сплачено 
Порядкови 

й номер 
реєстраційний 

номер 
дата видачі 

контрагент 
згідно 3 
угодою 

реєстраційний 
номер 

дата 
укладення 

Корисна 
копалина, 

що 
видобуваєт 

ься 

Код 
класифіка 

ції 
доходів 

бюджету 

Вид платежу 
Валюта 
платежу 

Належить до 
сплати 

Сплачено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 4998 30.07.2009р води 13030100 

Рентна плата за 
корисування 
надрами для 
видобування 

корисних копалин 

грн 1355644.73 1355644.73 

2 4998 30.07.2009р води 13020401 
Рентна плата за 

спеціальне 
використання води 

грн 304402.92 304402.92 



ш 

4998 30.07.2009р 

VI. Окремі додатки до звіту про платежі на користь держави 

води 18010500 Земельний податок грн 207833,17 207833,17 

Копія аудиторського звіту за звітний період 

Акти звірки платежів за податками, зборами та єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування між суб'єктом 
господарювання, який провадить діяльність у видобувних галузях, та одержувачем платежів (якщо такі акти складалися) 


