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ДО УВАГИ КИЯН! 

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» повторно інформує про намір 

здійснити повний  перегляд тарифів на послуги з централізованого опалення і централізованого 

постачання гарячої води для розрахунків зі споживачами категорії «населення» та  на послуги з 

постачання гарячої води для розрахунків зі споживачами категорії «бюджетні установи», «інші 

споживачі» «релігійні організації», «управителі багатоквартирних будинків» з метою 

встановлення економічно обґрунтованих тарифів. 
Загальний розмір планових тарифів, поданих до виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) для встановлення тарифів з 01.01.2019 та їх структура 

(планові витрати за елементами, прибуток, податок на додану вартість), а також розмір діючих 

тарифів  із зазначенням відсотку зростання основних складових планових тарифів надаються у 

додатку А та додатках А1-А10. 

Зазначаємо, що відсоток відшкодування діючими тарифами, затвердженими розпорядженням 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

23.07.2018 № 1294 середньої фактичної собівартості послуг за 6 місяців 2018 року (травень-

жовтень) складає 34,43%. 

Тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, послуги з 

централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води для                                 КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» встановлені з 01.08.2018 розпорядженням виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації)  від 23.07.2018 № 1294 при закріпленні на 

праві господарського відання майна комунальної власності територіальної громади міста Києва 

відповідно до рішень КМДА від 20.06.2017  № 439/2661 та від 24.04.2018 № 517/4581. 

При розрахунку тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, 

послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води застосовано 

загальний підхід, який передбачений в Порядку формування тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення та постачання 

гарячої води, затверджений Постановою КМУ від 01.06.2011 № 869. Розрахунок надано для 

встановлення економічно обґрунтованих тарифів. 

Перегляд тарифів обумовлено наступними факторами:  

- прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 № 867 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 

функціонування ринку природного газ», яка передбачає збільшення ціни природного газу 

(без урахування податку на додану вартість, тарифів на транспортування та розподіл 

природного газу) для категорій споживачів «населення» на 26,2% (з 4942 грн/тис.м.куб до 

6235,51 грн/тис.м.куб) та категорії споживачів «релігійні організації» на 152,3% (з 2471,0 

грн/тис.м.куб до 6235,51 грн/тис.м.куб) ; зменшення ціни природного газу для  категорій 

споживачів «бюджетні установи» та «інші споживачі» на 21,1% (з 7907,2 грн/тис.м.куб до 

6235,51 грн/тис.м.куб); 

- прийняттям рішення на відкритому засіданні 23.11.2018 НКРЕКП щодо схвалення рівня 

тарифів (підвищення) на виробництво теплової енергії СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ»                       

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» для категорії споживачів «населення» на 22,3% та «релігійні 

організації» на 105,2%, зменшенням тарифів на виробництво теплової енергії СП 

«КИЇВСЬКІ ТЕЦ»  КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» для категорії «бюджетні установи»  та 

«інші споживачі» на  17,4 %, розрахованих на 2019 рік відповідно до постанови НКРЕКП 

від 01.08.2017 № 991 «Про затвердження Методики формування, розрахунку та 

встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на 

теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках»; 

- коригуванням фонду оплати праці з врахуванням змін прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб на 4,3%; 



- зростанням тарифів на централізоване водопостачання ПрАТ «Київводоканал» на 25,2% 

встановлених  постановою НКРЕКП від 04.10.2018 № 1168  на рівні               7,91 грн. за 

м. куб у порівнянні з 6,32 грн. за м. куб, врахованих  у діючих тарифах на теплову 

енергію; 

- прийняттям на відкритому засіданні 23.11.2018 НКРЕКП проекту постанови про 

встановлення (збільшення) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПрАТ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на рівні 249,83 грн/МВтг у порівнянні з 99,19 

грн/МВтг, врахованих у діючих тарифах (на 151,9%) з 01.01.2019; 

- підвищенням питомих витрат палива та електричної енергії на виробництво теплової 

енергії котелень, розрахованих відповідно до нормативних характеристик обладнання 

згідно з СОУ-Н МПЕ 40.109.151:2005 «Складання енергетичних характеристик 

устаткування, порядок визначення нормативних питомих витрат палива та заощадження 

палива на енергопідприємствах. Методичні вказівки», розроблених ПрАТ «Львів 

ОРГРЕС» та погоджених Департаментом житлово-комунальної інфраструктури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 

2019 рік;  

- зниженням тарифу на виробництво теплової енергії, що виробляється на установках з 

використанням альтернативних джерел енергії СП «Завод «Енергія» для категорії 

«населення» на 1,6% з 878,49 за Гкал (без ПДВ) до 864,68 грн за Гкал (без ПДВ) та для 

категорії «бюджетні установи» на 0,9% з 1249,84 за Гкал           (без ПДВ) до 1238,74 грн 

за Гкал (без ПДВ). 

          Крім того, при розрахунку вартості технологічного палива на виробництва теплової енергії 

прийнята калорійність натурального палива (природного газу) на рівні                     8213 ккал/м.куб., 

яка відповідає фактичним середньозваженим показникам за останні 6 місяців поточного року. 

Річний план виробництва, транспортування та постачання теплової енергії в проекті тарифів 

з 01.01.2019 залишився без змін.  

Реєстр будинків, теплопостачання яким здійснює КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на території м. 

Києва на 2019 рік повністю відповідає Реєстру у діючих тарифах. 

Планові обсяги корисного відпуску теплової енергії споживачам залишилися без змін та 

розраховані відповідно до КТМ 204 Україна 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» з урахування нормативної температури зовнішнього повітря згідно 

ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010 (ДСТУ) згідно з вимогами НКРЕКП відповідно до постанов від 24.03.2016 

№ 377, від 31.03.2016 № 528, від 31.03.2016 № 529. 

Розмір втрат теплової енергії в теплових мережах та «Температурний графік роботи 

теплових мереж КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» адекватний реальній потребі споживачів на               

2018/2019 р.» у проекті тарифів з 01.01.2019 залишено без змін. 
Зазначаємо, що КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» розроблена інвестиційна програма з 

теплопостачання на 2019 рік, яка знаходиться на погодженні в Департаменті житлово-комунальної 

інфраструктури. 

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів від моменту публікації 

даного оголошення за адресою: 01001, м. Київ, пл. Івана Франка, 5  та  на електронну адресу 

info@kte.kmda.gov.ua. 

 



 

             

Додаток A

грн/Гкал без 

ПДВ
грн/Гкал з ПДВ

грн/Гкал без 

ПДВ
грн/Гкал з ПДВ грн/Гкал без ПДВ

грн/Гкал з 

ПДВ

грн/Гкал без 

ПДВ

грн/Гкал з 

ПДВ

Населення 1 249,16 1 498,99 89,74 107,69 4,08 4,90 1 342,98 1 611,58

Бюджетні установи 1 424,84 1 709,81 89,74 107,69 4,08 4,90 1 518,66 1 822,39

Релігійні організації 1 265,12 1 518,14 89,74 107,69 4,08 4,90 1 358,94 1 630,73

Інші споживачі 1 417,58 1 701,10 89,74 107,69 4,08 4,90 1 511,40 1 813,68

Населення

Бюджетні установи

Релігійні організації

Інші споживачі

Населення

Бюджетні установи

Релігійні організації

Інші споживачі

Управителів 

багатоквартирних 

будинків

98,07 -

95,35 88,20

97,89 90,54

98,49 -

89,13 -

- -

Тарифи на централізоване постачання гарячої води розраховані КП "Київтеплоенерго" та надаються для перегляду

Категорії 

споживачів

За умови підключення рушникосушильників до системи 

гарячого водопостачання 
За умови відсутності рушникосушильників 

грн/куб.м з ПДВ грн/куб.м з ПДВ

1 654,41 38,50

- -

- -

Тарифи на централізоване опалення розраховані КП "Київтеплоенерго" та надаються для перегляду

Категорії 

споживачів

За наявності квартирного (на приміщення) та/або 

будинкового засобів обліку теплової енергії

За відсутності квартирного (на приміщення) та/або 

будинкового засобів обліку теплової енергії за місяць 

протягом опалювального періоду

грн/Гкал з ПДВ грн/кв.м з ПДВ

Тарифи на теплову енергію розраховані КП "Київтеплоенерго" та надаються для перегляду

Категорії 

споживачів

Тарифи на виробництво 

теплової енергії

Тарифи на транспортування 

теплової енергії

Тарифи на постачання 

теплової енергії
Тарифи на теплову енергію



 

 
 

Додаток А-1

діюча

(розпор. № 1294 

від 23.07.2018)

прогнозна відхилення %

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1 091,46 1 336,24 22,4%

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 960,43 1 202,06 25,2%

1.1.1 паливо (котельні) 407,82 516,25 26,6%

1.1.2 електроенергія 35,70 53,36 49,5%

1.1.3 покупна теплова енергія 0,00 0,00

1.1.4
собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, КГУ, в 

т.ч. паливо
511,46 624,26 22,1%

1.1.5
транспортування теплової енергії тепловими мережами 

інших підприємств 
0,00 0,00

1.1.6 вода для технологічних потреб та водовідведення 1,68 2,76 64,5%

1.1.7 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 3,77 5,42 43,7%

1.2 прямі витрати на оплату праці 84,50 88,13 4,3%

1.3 інші прямі витрати 39,10 38,33 -2,0%

1.4 загальновиробничі витрати 7,43 7,72 3,9%

2 Адміністративні витрати 6,48 6,74 4,0%

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 1 097,94 1 342,98 22,3%

7 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00

8 Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал 1 097,94 1 342,98 22,3%

9 Податок на додану вартість 219,59 268,60 22,3%

10 Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ 1 317,53 1 611,58 22,3%

Структура тарифу на теплову енергію для потреб населення

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

(найменування ліцензіата)

Найменування показників № з/п 



 
 

  

Додаток А-2

діюча

(розпор. № 1294 

від 23.07.2018)

прогнозна відхилення %

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1 548,94 1 344,59 -13,2%

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 1 417,91 1 210,41 -14,6%

1.1.1 паливо (котельні) 621,94 518,09 -16,7%

1.1.2 електроенергія 35,70 53,36 49,5%

1.1.3 покупна теплова енергія 0,00 0,00

1.1.4
собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, КГУ, в 

т.ч. паливо
754,82 630,77 -16,4%

1.1.5
транспортування теплової енергії тепловими мережами 

інших підприємств 
0,00 0,00

1.1.6 вода для технологічних потреб та водовідведення 1,68 2,76 64,5%

1.1.7 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 3,77 5,42 43,7%

1.2 прямі витрати на оплату праці 84,50 88,13 4,3%

1.3 інші прямі витрати 39,10 38,33 -2,0%

1.4 загальновиробничі витрати 7,43 7,72 3,9%

2 Адміністративні витрати 6,48 6,74 4,1%

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 1 555,42 1 351,34 -13,1%

7 Розрахунковий прибуток 0,00 167,32

8 Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал 1 555,42 1 518,66 -2,4%

9 Податок на додану вартість 311,08 303,73 -2,4%

10 Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ 1 866,50 1 822,39 -2,4%

№ з/п Найменування показників 

Структура тарифу на теплову енергію для потреб бюджетних установ

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

(найменування ліцензіата)



 
 

 

 

 

 

Додаток А-3

діюча

(розпор. № 1294 від 

23.07.2018)

прогнозна відхилення %

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 717,33 1337,75 86,5%

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 586,30 1203,56 105,3%

1.1.1 паливо (котельні) 230,20 516,07 124,2%

1.1.2 електроенергія 35,70 53,36 49,5%

1.1.3 покупна теплова енергія 0,00 0,00

1.1.4
собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, КГУ, в 

т.ч. паливо
314,95 625,94 98,7%

1.1.5
транспортування теплової енергії тепловими мережами 

інших підприємств 
0,00 0,00

1.1.6 вода для технологічних потреб та водовідведення 1,68 2,76 64,4%

1.1.7 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 3,77 5,42 43,7%

1.2 прямі витрати на оплату праці 84,50 88,13 4,3%

1.3 інші прямі витрати 39,10 38,34 -2,0%

1.4 загальновиробничі витрати 7,43 7,72 3,9%

2 Адміністративні витрати 6,48 6,74 4,1%

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 723,81 1 344,49 85,8%

7 Розрахунковий прибуток 0,00 14,45

8 Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал 723,81 1 358,94 87,7%

9 Податок на додану вартість 144,76 271,79 87,7%

10 Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал 868,57 1630,73 87,7%

Структура тарифу на теплову енергію для потреб релігійних організацій  

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

(найменування ліцензіата)

№ з/п Найменування показників 



 
 

Додаток А-4

діюча

(розпор. № 1294 від 

23.07.2018)

пронозна відхилення %

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1 547,38 1 336,68 -13,6%

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 1 416,35 1 202,48 -15,1%

1.1.1 паливо (котельні) 620,82 516,09 -16,9%

1.1.2 електроенергія 35,70 53,36 49,5%

1.1.3 покупна теплова енергія 0,00 0,00

1.1.4
собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, КГУ, в 

т.ч. паливо
754,38 624,85 -17,2%

1.1.5
транспортування теплової енергії тепловими мережами 

інших підприємств 
0,00 0,00

1.1.6 вода для технологічних потреб та водовідведення 1,68 2,76 64,5%

1.1.7 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 3,77 5,42 43,8%

1.2 прямі витрати на оплату праці 84,50 88,13 4,3%

1.3 інші прямі витрати 39,10 38,34 -2,0%

1.4 загальновиробничі витрати 7,43 7,72 3,9%

2 Адміністративні витрати 6,48 6,74 4,1%

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 1 553,86 1 343,42 -13,5%

7 Розрахунковий прибуток 0,00 167,98

8 Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал 1 553,86 1 511,40 -2,7%

9 Податок на додану вартість 310,77 302,28 -2,7%

10 Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал 1 864,63 1 813,68 -2,7%

Структура тарифу на теплову енергію для потреб інших споживачів

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

(найменування ліцензіата)

Найменування показників № з/п 



 

Додаток А-5

 для абонентів житлових 

будинків з будинковими та 

квартирними приладами 

обліку теплової енергії

для абонентів житлових 

будинків без будинкових 

та квартирних приладів 

обліку теплової енергії

 для абонентів житлових 

будинків з будинковими 

та квартирними 

приладами обліку 

теплової енергії

для абонентів житлових 

будинків без будинкових 

та квартирних приладів 

обліку теплової енергії

 для абонентів 

житлових будинків з 

будинковими та 

квартирними 

приладами обліку 

теплової енергії

для абонентів 

житлових будинків 

без будинкових та 

квартирних 

приладів обліку 

теплової енергії

грн/Гкал грн/м2 грн/Гкал грн/м2 грн/Гкал грн/м2

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Собівартість власної теплової енергії, 

врахована у встановлених тарифах на теплову 

енергію для потреб населення 

1097,94 25,55 1342,98 31,25 22,3% 22,3%

2
Витрати на утримання абонентської служби, 

усього, у тому числі:
3,44 0,08 4,36 0,10 26,8% 26,8%

 2.1
витрати на оплату праці з відрахуваннями на 

соціальні заходи 
2,82 0,07 3,57 0,08 26,7% 18,8%

 2.2 інші витрати абонентської служби 0,62 0,01 0,79 0,02 26,8% 82,9%

3 Решта витрат, крім послуг банку 10,67 0,25 10,65 0,48 -0,2% 92,0%

4
Собівартість послуг без урахування послуг 

банку
1112,05 25,88 1357,99 31,83 22,1% 23,0%

5 Послуги банку 16,93 0,39 20,68 0,25 22,2% -35,9%

6
Повна планова собівартість послуг з 

урахуванням послуг банку
1128,98 26,27 1378,67 32,08 22,1% 22,1%

7 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Плановані тарифи на послуги 1128,98 26,27 1378,67 32,08 22,1% 22,1%

9 Податок на додану вартість 225,80 5,25 275,73 6,41 22,1% 22,2%

10 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 1354,78 31,52 1654,41 38,50 22,1% 22,1%

11

Планований тариф на послугу з 

централізованого опалення, грн/м
2 за місяць 

протягом опалювального періоду, з ПДВ

0,00 31,52 0,00 38,50 22,1%

12
Планована тривалість опалювального 

періоду, діб
176 176 176 176

відхилення %прогнозна

Структура  тарифів на послуги з централізованого опалення  для потреб населення

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

(найменування ліцензіата)

діюча

(розпор. № 1294 від 23.07.2018)

№ Найменування показників 



 
 

Додаток А-6

за умови підключення 

рушникосушильників до 

системи гарячого 

водопостачання

у разі відсутності 

рушникосушильників 

за умови підключення 

рушникосушильників до 

системи гарячого 

водопостачання

у разі відсутності 

рушникосушильників 

за умови підключення 

рушникосушильників до 

системи гарячого 

водопостачання

у разі відсутності 

рушникосушильників 

грн/м
3

грн/м
3

грн/м
3

грн/м
3

грн/м
3

грн/м
3

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Собівартість власної теплової енергії, 

врахована у встановлених тарифах на теплову 

енергію для потреб населення 

58,50 53,62 71,55 65,59 22,3% 22,3%

2
Витрати на утримання абонентської служби, 

усього, у тому числі:
0,52 0,48 0,26 0,24 -50,4% -50,3%

 2.1
витрати на оплату праці з відрахуваннями на 

соціальні заходи 
0,43 0,39 0,21 0,20 -50,8% -49,9%

 2.2 інші витрати абонентської служби 0,09 0,09 0,05 0,04 -48,3% -52,2%

3
Витрати на придбання води на послугу з 

централізованого постачання гарячої води
6,32 6,32 7,91 7,91 25,2% 25,2%

4 Решта витрат, крім послуг банку 0,81 0,75 0,63 0,58 -22,2% -22,7%

5
Собівартість послуг без урахування послуг 

банку
66,15 61,17 80,35 74,32 21,5% 21,5%

6 Послуги банку 1,01 0,93 1,22 1,13 21,0% 21,5%

7
Повна планова собівартість послуг з 

урахуванням послуг банку
67,16 62,10 81,57 75,45 21,5% 21,5%

8 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Плановані тарифи на послуги 67,16 62,10 81,57 75,45 21,5% 21,5%

10 Податок на додану вартість 13,43 12,42 16,31 15,09 21,5% 21,5%

11 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 80,59 74,52 97,89 90,54 21,5% 21,5%

діюча

(розпор. № 1294 від 23.07.2018)

№ Найменування показників 

Структура  тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води для потреб населення 

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО""

(найменування ліцензіата)

відхилення %прогнозна



 

Додаток А-7

за умови підключення 

рушникосушильників до 

системи гарячого 

водопостачання

у разі відсутності 

рушникосушильників 

за умови підключення 

рушникосушильників до 

системи гарячого 

водопостачання

у разі відсутності 

рушникосушильників 

за умови підключення 

рушникосушильників до 

системи гарячого 

водопостачання

у разі відсутності 

рушникосушильників 

грн/м
3

грн/м
3

грн/м
3

грн/м
3

грн/м
3

грн/м
3

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Собівартість власної теплової енергії, 

врахована у встановлених тарифах на теплову 

енергію

58,50 53,62 71,55 65,59 22,3% 22,3%

2
Витрати на утримання абонентської служби, 

усього, у тому числі:
0,00 0,00 0,00 0,00

 2.1
витрати на оплату праці з відрахуваннями на 

соціальні заходи 
0,00 0,00 0,00 0,00

 2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Витрати на придбання води на послугу з 

централізованого постачання гарячої води
6,32 6,32 7,91 7,91 25,2% 25,2%

4 Решта витрат, крім послуг банку 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Собівартість послуг без урахування послуг 

банку
64,82 59,94 79,46 73,50 22,6% 22,6%

6 Послуги банку 0,00 0,00 0,00 0,00

7
Повна планова собівартість послуг з 

урахуванням послуг банку
64,82 59,94 79,46 73,50 22,6% 22,6%

8 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Плановані тарифи на послуги 64,82 59,94 79,46 73,50 22,6% 22,6%

10 Податок на додану вартість 12,96 11,99 15,89 14,70 22,6% 22,6%

11 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 77,78 71,93 95,35 88,20 22,6% 22,6%

№ Найменування показників 

діюча

(розпор. № 1294 від 23.07.2018)

Структура  тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води  

для потреб управителів багатоквартирних будинків 

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

(найменування ліцензіата)

відхилення %прогнозна



 
 

 

Додаток А-8

діюча

(розпор. № 1294 від 

23.07.2018)

прогнозна відхилення %

грн/м
3

грн/м
3

грн/м
3

1 2 3 4 5

1

Собівартість власної теплової енергії, 

врахована у встановлених тарифах на теплову 

енергію

75,96 66,00 -13,1%

2
Витрати на утримання абонентської служби, 

усього, у тому числі:
0,00 0,00

 2.1
витрати на оплату праці з відрахуваннями на 

соціальні заходи 
0,00 0,00

 2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00

3
Витрати на придбання води на послугу з 

централізованого постачання гарячої води
6,32 7,91 25,2%

4 Решта витрат, крім послуг банку 0,00 0,00

5
Собівартість послуг без урахування послуг 

банку
82,28 73,91 -10,2%

6 Послуги банку 0,00 0,00

7
Повна планова собівартість послуг з 

урахуванням послуг банку
82,28 73,91 -10,2%

8 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,00 8,17

9 Плановані тарифи на послуги 82,28 82,08 -0,2%

10 Податок на додану вартість 16,46 16,42 -0,2%

11 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 98,74 98,49 -0,2%

№ Найменування показників 

Структура  тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води  

для потреб бюджетних установ

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

(найменування ліцензіата)



 
 

Додаток А-9

діюча

(розпор. № 1294 від 

23.07.2018)

прогнозна відхилення %

грн/м
3

грн/м
3

грн/м
3

1 2 3 4 5

1

Собівартість власної теплової енергії, 

врахована у встановлених тарифах на теплову 

енергію

75,89 65,61 -13,5%

2
Витрати на утримання абонентської служби, 

усього, у тому числі:
0,00 0,00

 2.1
витрати на оплату праці з відрахуваннями на 

соціальні заходи 
0,00 0,00

 2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00

3
Витрати на придбання води на послугу з 

централізованого постачання гарячої води
6,32 7,91 25,2%

4 Решта витрат, крім послуг банку 0,00 0,00

5
Собівартість послуг без урахування послуг 

банку
82,21 73,52 -10,6%

6 Послуги банку 0,00 0,00

7
Повна планова собівартість послуг з 

урахуванням послуг банку
82,21 73,52 -10,6%

8 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,00 8,20

9 Плановані тарифи на послуги 82,21 81,72 -0,6%

10 Податок на додану вартість 16,44 16,34 -0,6%

11 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 98,65 98,07 -0,6%

№ Найменування показників 

Структура  тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води  

для потреб інших споживачів

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

(найменування ліцензіата)



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А-10

діюча

(розпор. № 1294 від 

23.07.2018)

прогнозна відхилення %

грн/м
3

грн/м
3

грн/м
3

1 2 3 4 5

1
Собівартість власної теплової енергії, врахована 

у встановлених тарифах на теплову енергію
35,35 65,66 85,7%

2
Витрати на утримання абонентської служби, 

усього, у тому числі:
0,00 0,00

 2.1
витрати на оплату праці з відрахуваннями на 

соціальні заходи 
0,00 0,00

 2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00

4
Витрати на придбання води на послугу з 

централізованого постачання гарячої води
6,32 7,91 25,2%

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,00 0,00

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 41,67 73,57 76,6%

7 Послуги банку 0,00 0,00

8
Повна планова собівартість послуг з 

урахуванням послуг банку
41,67 73,57 76,6%

9 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,00 0,71

10 Плановані тарифи на послуги 41,67 74,28 78,3%

11 Податок на додану вартість 8,33 14,86 78,3%

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 50,00 89,13 78,3%

№ Найменування показників 

Структура  тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води  

для потреб релігійних організацій

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

(найменування ліцензіата)



Додаток 1 

до постанови Національної комісії що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики 

та комунальних послуг 

  №   
 

Структура тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

(ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6) 

Без ПДВ 

Найменування показників 
Електрична енергія Теплова енергія 

тис. грн коп/кВт·год тис. грн грн/Гкал 

Виробнича собiвартiсть, у т. ч.: 4 156 670,2 146,39 6 284 376,8 952,18 

виробничі послуги 14 041,3 0,49 21 228,8 3,22 

сировина і допоміжні матеріали 3 950,8 0,14 5 973,2 0,91 

паливо 3 891 424,0 137,05 5 883 357,8 891,42 

допоміжні та інші матеріали 4 776,5 0,17 7 221,5 1,09 

витрати на оплату праці 108 348,7 3,82 163 809,2 24,82 

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування 

23 836,7 0,84 36 038,0 5,46 

амортизаційні відрахування 88 725,0 3,12 134 141,3 20,32 

інші витрати 21 567,1 0,76 32 607,0 4,94 

Адміністративні витрати, у т. ч.: 35 501,6 1,25 53 673,8 8,13 

матеріальні витрати 1 323,3 0,05 2 000,7 0,30 

витрати на оплату праці 26 079,0 0,92 39 428,0 5,97 

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування 

5 737,4 0,20 8 674,2 1,31 

амортизаційні відрахування 1 949,4 0,07 2 947,3 0,45 

інші витрати 412,5 0,01 623,6 0,09 

Інші операційні витрати, у т. ч.: 403,3 0,01 609,7 0,09 

на дослідження і розробку 0,0 0,00 0,0 0,00 

на соціальний розвиток 403,3 0,01 609,7 0,09 

інші 0,0 0,00 0,0 0,00 

Усього операційні витрати 4 192 575,0 147,66 6 338 660,3 960,40 

відсоток за кредит 0,0 0,00 0,0 0,00 

Усього витрат 4 192 575,0 147,66 6 338 660,3 960,40 

Прибуток 102 257,9 3,60 32 052,3 4,86 

Податок на прибуток 18 406,4 0,65 5 769,4 0,87 

Нерозподілений прибуток, у т. ч.: 83 851,5 2,95 26 282,9 3,98 

виплата дивідендів 0,0 0,00 0,0 0,00 

резервний капітал 0,0 0,00 0,0 0,00 

інше використання прибутку 83851,5 2,95 26282,9 3,98 

Товарна продукція 4 294 833,0 151,26 6 370 712,6 965,26 

Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо) * -184 077,8 -10,32 0,0 0,00 

Товарна продукція з урахуванням зміни 4 110 755,2 140,94 6 370 712,6 965,26 

Корисний відпуск енергії, млн кВт·год, тис. Гкал 2839,4 х 6600,0 х 

Тариф на відпуск електричної енергії х 140,94 х х 

Тариф на виробництво теплової енергії, що використовується: х х х х 

для виробництва та надання населенню послуг з 

централізованого опалення та централізованого постачання 
гарячої води 

 

х 

 

х 

 

х 

 
961,06 

для виробництва та надання релігійним організаціям 

послуг з централізованого опалення та централізованого 
постачання гарячої води 

 

х 
 

х 
 

х 
 

981,81 

для виробництва та надання установам, що 

фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів, 

послуг з централізованого опалення та централізованого 
постачання гарячої води 

 
х 

 
х 

 
х 

 
981,46 

іншими споживачами х х х 980,91 

* Додатково отриманий дохід від відпуску електричної енергії за рахунок зменшення витрат на паливо за період з 01 

листопада по 31 грудня 2018 року. 
 

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики                                  А. Гудаченко 

 


