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», на послуги з постачання гарячої води для розрахунків зі споживачами
категорії «релігійні організації», «управителі багатоквартирних будинків» з метою
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
транспортування) для категорій споживачів «населення» на 26,2% (з 4942 грн/1тис.м.куб
до 6235,51 грн/1тис.м.куб) та категорії споживачів «релігійні організації» на 152,3% (з
2471,0 грн/1тис.м.куб до 6235,51 грн/1тис.м.куб) ; зменшення ціни природного газу для
категорій споживачів «бюджетні установи» та «інші споживачі» на 21,1% (з 7907,2
грн/1тис.м.куб до 6235,51 грн/1тис.м.куб);
підвищенням тарифів на виробництво теплової енергії ТЕЦ КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
для категорії споживачів «населення» на 23% та «релігійні організації» на 107,3%,
зменшенням тарифів на виробництво теплової енергії ТЕЦ КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
для категорії «бюджетні установи» та «інші споживачі» на 16,5 %, 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»;
коригування фонду оплати праці з врахуванням змін прожиткового мінімуму для
працездатних осіб на 4,3%;
зростанням тарифів на водопостачання ПрАТ «Київводоканал» на 25,2% встановлених
НКРЕКП постановою від 04.10.2018 № 1168 на рівні 7,91 грн. за 1 куб у порівнянні з
6,32 грн. за 1 куб, врахованих у діючих тарифах на теплову енергію.

Крім того в розрахунках тарифу враховано зниження тарифу на електричну енергію
ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» для II класу напруги для юридичних осіб у IV
кварталі 2018 року до рівня 189,240 коп/Квтг (зниження до 1%).
Також здійснено розрахунок техніко-економічних показників на виробництво
теплової енергії на ТЕЦ та котельнях КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 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» з
врахуванням фактичних показників за останні 3 роки.
Відповідні тарифи розраховані згідно з Постановою КМУ від 01.06.2011 № 869 та
надані до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) для затвердження з 01.01.2019 року.

Розмір діючих тарифів на теплову енергію та на послуги з централізованого опалення і
централізованого постачання гарячої води встановлені відповідно до Розпорядження КМДА
від 23.07.2018 №1294:
Тарифи на теплову енергію:
Споживачі
Населення
Бюджетні установи
Інші споживачі
(крім населення)
Релігійні організації

Тариф, грн. за 1 Гкал
без ПДВ
1 097,94
1 555,42

з ПДВ
1 317,53
1 866,50

1 553,86

1 864,63

723,81

868,57

Тарифи на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої
води:
№
1

2

Найменування послуги
Централізоване опалення у разі
наявності
квартирного
(на
приміщення) та/або будинкового
засобів обліку теплової енергії, яка
використовується на опалення:

населення
Централізоване опалення у разі
відсутності квартирного (на
приміщення) та/або будинкового
засобів обліку теплової енергії, яка
використовується на опалення:

1354,78

1 кв.м опалюваної площі на
місяць протягом періоду
надання послуги з
централізованого опалення

31,52

1 куб.м
1 куб.м

80,59
77,78

населення
управителі багатоквартирних
будинків
Централізоване постачання гарячої
води:

1 куб.м
1 куб.м

74,52
71,93

Бюджетні установи
Інші споживачі
Релігійні організації

1 куб.м
1 куб.м
1 куб.м

98,74
98,65
50,00

Централізоване постачання гарячої
води за умови підключення
рушникосушильників до системи
гарячого водопостачання:

населення
управителі багатоквартирних
будинків
4

5

Тарифи, грн. з ПДВ

1 Гкал

населення

3

Одиниця виміру

Централізоване постачання гарячої
води за умови відсутності
рушникосушильників:

ПРОЕКТ 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»
Вартість, грн./Гкал
Для потреб
Для потреб
Для потреб
Для потреб
Найменування
населення
бюджетних
релігійне
інших
установ
організацій
споживачів
Плановий тариф без ПДВ у тому числі:

1 344,83

1 540,05

1 533,64

1 534,17

на виробництво теплової енергії
на транспортування теплової енергії
на постачання теплової енергії

1251,01
89,74
4,08

1446,23
89,74
4,08

1439,82
89,74
4,08

1440,35
89,74
4,08

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»
Вартість, грн.
Найменування
за 1 Гкал
грн/м2 на рік
Витрати на теплову енергію
Витрати на утримання абонентської служби
Решта витрат (адміністративні витрати), крім послуг банку
Собівартість послуг, без урахування послуг банку
Розрахунковий прибуток, усього
Послуги банку
Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку
ПДВ – 20%
Планові тарифи з ПДВ
Плановий тариф , грн/м2 за місяць протягом опалювального періоду з
ПДВ

1344,83
4,36
10,66
1359,85

181,82
0,59
1,44
183,85

20,71
1380,56
276,11
1656,67
1656,67

2,80
186,65
37,33
223,98
38,55

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»
Вартість, грн./м3
Найменування
з рушникобез рушникосушками
сушок
Витрати на теплову енергію
72,26
66,23
Витрати на утримання абонентської служби
0,26
0,24
Решта витрат (адміністративні витрати), крім послуг банку
0,64
0,59
7,91
7,92
Витрати на придбання води для послуги з гарячого водопостачання
Собівартість послуг, без урахування послуг банку
81,06
74,97
Розрахунковий прибуток, усього
Послуги банку
1,23
1,14
Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку
82,30
76,11
ПДВ – 20%
16,46
15,22
Плановий тариф з ПДВ
98,76
91,34

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»
Вартість, грн./м3
Для потреб
Для потреб
Для потреб
Для потреб
бюджетних
інших
релігійне
управителів
Найменування
установ
споживачів
організацій
багатоквартирних будинків

66,07

65,70

65,69

з рушникосушками
71,65

7,91

7,91

7,91

7,91

7,91

9,15
83,13
16,620
99,75

9,23
82,84
16,56
99,40

9,21
82,81
16,56
99,37

79,56
15,91
95,47

73,59
14,72
88,31

Витрати на теплову енергію
Витрати на придбання води для
послуги з гарячого водопостачання
Розрахунковий прибуток, усього
Повна планова собівартість послуг
ПДВ – 20%
Плановий тариф з ПДВ

без рушникосушок
65,68

Порівняльна таблиця проекту тарифів на послуги централізованого опалення для
категорії споживачі «населення» з діючими:

Категорії
споживачів

Діючий тариф
За наявності квартирного
(на приміщення) та/або
будинкового засобів обліку
теплової енергії

Проект
тарифів

Діючий тариф
За відсутності
квартирного (на
приміщення) та/або
будинкового засобів
обліку теплової енергії за
місяць протягом
опалювального періоду

грн/Гкал з ПДВ
Населення

1 354,78

Проект
тарифів

Відхилення
%

грн/кв.м з ПДВ
1 656,67

31,52

38,55

22,3%

Порівняльна таблиця проекту тарифів на послугу з централізованого постачання
гарячої води з діючими:
Категорії
споживачів

Діючий тариф
За умови
підключення
рушникосушильник
ів до системи
гарячого
водопостачання

Проект
тарифів

грн/куб.м з ПДВ

Діючий тариф
За умови
відсутності
рушникосушил
ьників

Проект
тарифів

Відхилення
%
за умови
підключення
рушникосуши
льників

Відхиле-ння
%
за умови
відсутності
рушникосуши
льників

22,5%

22,6%

грн/куб.м з ПДВ

Населення

80,59

98,76

74,52

Бюджетні
установи
Релігійні
організації

98,74

99,75

-

1,0%

50,00

99,37

-

98,7%

Інші споживачі

98,65

99,40

-

0,8%

Управителів
багатоквартирни
х будинків

77,78

95,47

71,93

91,34

88,31

22,7%

22,8%

Інформація щодо рівня тарифів підприємства з 01.01.2019 також розміщена на сайті
Київської міської державної адміністрації www.kyivcity.gov.ua, у газеті «ХРЕЩАТИК» від
16.11.2018 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 16.11.2018 р. до 23.11.2018 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.

