
ДО УВАГИ КИЯН! 

Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної 

адміністрації) «Київтеплоенерго» інформує про намір здійснити перегляд тарифів на послуги 

з централізованого опалення і постачання гарячої води для розрахунків зі споживачами 

категорії «населення», «бюджетні установи», «інші споживачі» та встановлення тарифів на 

послуги з постачання гарячої води для розрахунків зі споживачами категорії «релігійні 

організації», «управителі багатоквартирних будинків». Відповідні тарифи розраховані, згідно 

з постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 та надані до виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для затвердження 

та встановлення з 01.08.2018 року. 

 
Структура розрахованих тарифів на теплову енергію Комунального підприємства виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго»  

для на потреби категорій «населення», «бюджетні установи», «інші споживачі», «релігійні організації»  

Найменування 

Вартість, грн./Гкал 

Для потреб  

населення  

Для потреб 

бюджетних           

установ  

 

Для потреб  

релігійне 

організацій 

Для потреб 

інших 

споживачів 

Витрати на паливо 414,22 631,68 238,00 630,57 

Собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, 

ТЕС, АЕС, когенераційних установок 

512,41 759,34 319,16 758,96 

Витрати на електроенергію 52,05 52,05 52,05 52,05 

Витрати на оплату праці з відрахуваннями 

на соціальні заходи 

84,56 84,56 84,56 84,56 

Інші витрати 34,70 34,70 34,70 34,70 

Повна планова собівартість послуг 1097,94 1562,34 728,47 1560,85 

Розрахунковий прибуток, усього     

Плановий тариф без ПДВ у тому числі: 1097,94 1562,34 728,47 1560,85 

на виробництво теплової енергії 1005,38 1469,78 635,91 1468,29 

на транспортування теплової енергії 88,61 88,61 88,61 88,61 

на постачання теплової енергії 3,95 3,95 3,95 3,95 

 

  

Структура розрахованих тарифів на послугу з централізованого опалення Комунального підприємства 

виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго»  

для здійснення розрахунків зі споживачами категорії «населення» 

Найменування 
Вартість, грн.  

за 1 Гкал грн/м
2
 на рік 

Витрати на теплову енергію 1097,94 148,44 

Витрати на утримання абонентської служби 11,84 1,6 

Решта витрат (адміністративні витрати), крім послуг банку 7,91 1,07 

Собівартість послуг, без урахування послуг банку 1117,69 151,11 

Розрахунковий прибуток, усього   

Послуги банку 11,29 1,53 

Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 1128,98 152,64 

ПДВ – 20% 225,80 30,52 

Планові тарифи з ПДВ 1354,78 183,16 

Плановий тариф , грн/м
2 
за місяць

 
протягом опалювального періоду з 

ПДВ 

1354,78 31,52 

 

Структура розрахованих тарифів на послугу з централізованого постачання гарячої води  Комунального 

підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) 

«Київтеплоенерго» для здійснення розрахунків зі споживачами категорії «населення» 

Найменування 

Вартість, грн./м
3
 

з рушнико- 

сушками 

без рушнико- 

сушок 

Витрати на теплову енергію 58,99 54,08 

Витрати на утримання абонентської служби 0,7 0,65 

Решта витрат (адміністративні витрати), крім послуг банку 0,47 0,44 



Витрати на придбання води для послуги з гарячого водопостачання 6,32 6,32 

Собівартість послуг, без урахування послуг банку 66,49 61,48 

Розрахунковий прибуток, усього   

Послуги банку 0,67 0,62 

Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 67,16 62,10 

ПДВ – 20% 13,43 12,42 

Плановий тариф з ПДВ 80,59 74,52 

 

Структура розрахованого тарифу на послугу з централізованого постачання гарячої води Комунального 

підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) 

«Київтеплоенерго» для здійснення розрахунків зі споживачами категорії «бюджетні установи», «інші 

споживачі», «релігійні організації» та  «управителі багатоквартирних будинків» 

 

Найменування 

Вартість, грн./м
3
 

Для потреб 

бюджетних           

установ 

Для потреб 

інших 

споживачів 

Для потреб  

релігійне 

організацій 

Для потреб  

управителів 

багатоквартирних будинків 

з рушнико- 

сушками 

без рушнико- 

сушок 

Витрати на теплову енергію 76,30 76,23 35,58 58,50 53,62 

Витрати на придбання води для 

послуги з гарячого водопостачання 

6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 

Повна планова собівартість послуг 82,62 82,55 41,90 64,82 59,94 

ПДВ – 20% 16,53 16,51 8,38 12,96 11,99 

Плановий тариф з ПДВ  99,14 99,06 50,28 77,78 71,93 

 

Перегляд тарифів зумовлено розширенням території ліцензійної діяльності КП 

«Київтеплоенерго» з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії в м. Києві 

та схваленням тарифу на виробництво теплової енергії ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 з 01.08.2018 на 

відкритому засіданні НКРЕКП від 14.06.2018.  

Зростання тарифу на теплову енергію для потреб населення на 1,76% викликано 

збільшенням роздрібного тарифу на електричну енергію для споживачів другого класу 

напруги встановленого ЧАО «ДТЕК Київські електромережі» в другому кварталі 2018. 

А також здійснено розрахунок амортизаційних відрахувань згідно з податковим 

кодексом України та з урахуванням балансової вартості основних засобів та активів 

комунальної власності, що повернуто з володіння ПАТ «Київенерго» та закріплено на праві 

господарського відання за КП «Київтеплоенерго». 

Крім того здійснено розрахунок тарифу на теплову енергію для релігійних організацій 

та  тарифів на послугу з централізованого постачання гарячої води для релігійних 

організацій та  управителів багатоквартирних будинків. Вказані тарифи для КП 

«Київтеплоенерго» встановлюються вперше. 

      Інформація щодо  рівня тарифів підприємства з 01.08.2018 також розміщена  на сайті 

Київської міської державної адміністрації www.kyivcity.gov.ua, у газеті «ХРЕЩАТИК» від 

26.06.2018 року та на інформаційних дошках центрів надання адміністративних послуг РДА 

м. Києва та на інформаційних стендах КК «Центр комунального сервісу». 

       Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів від моменту 

публікації даного оголошення, а саме з 26.06.2018 р. до 02.07.2018 р.  (згідно Наказу № 390 

від 30.07.2012 року) за адресою: 01001, м. Київ, пл. Івана Франка, 5 та  на електронну адресу 

info@kte.kmda.gov.ua    

                                                                                                                       26.06.2018 

 

 

http://www.kyivcity.gov.ua/
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