
Додаток 

до постанови Національної комісії,

що здійснює державне регулювання

у сферах енергетики 


та комунальних послуг

11.05.2017 № 637

Без ПДВ 

тис. грн на рік грн/Гкал

1 2 3 4

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 84830,65 84,92

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 24283,45 24,31

1.1.1 витрати на електроенергію 6917,03 6,92

1.1.2 транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств 0,00 0,00

1.1.3 вода для технологічних потреб та водовідведення 0,00 0,00

1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 17366,42 17,39

1.2 прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 34678,73 34,72

1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 25044,77 25,07

1.3.1 амортизаційні відрахування 15071,25 15,09

1.3.2 інші прямі витрати 9973,51 9,98

1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 823,71 0,82

1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 666,80 0,67

1.4.2 інші витрати 156,91 0,15

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 3685,61 3,69

2.1 витрати на оплату праці  з відрахуваннями на соціальні заходи 3685,61 3,69

2.2 інші витрати 0,00 0,00

3 Інші операційні витрати 0,00 0,00

4 Фінансові витрати 0,00 0,00

5 Повна собівартість 88516,26 88,61

6 Витрати на покриття втрат 0,00 0,00

7 Розрахунковий прибуток,  у т. ч.: 0,00 0,00

7.1 податок на прибуток 0,00 0,00

7.2 резервний фонд (капітал) та дивіденди 0,00 0,00

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

7.4 інше використання прибутку 0,00 0,00

8 Вартість транспортування теплової енергії за відповідним тарифом 88516,26 88,61

9 Тариф на транспортування теплової енергії, грн/Гкал 88,61

10 Корисний відпуск теплової енергії з мереж ліцензіата, Гкал,  у т. ч.: 998913,08

10.1 теплової енергії інших власників 998913,08

10.2 теплової енергії власним споживачам 0,00

11 Рівень рентабельності, % 0,00 0,00

Директор Департаменту із регулювання                                                                                                                  

відносин у сфері теплопостачання  С. Черних 

Структура тарифу на транспортування теплової енергії

Комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної 

адміністрації) «Київтеплоенерго»

№ з/п Найменування показників 

Для всіх категорій споживачів




