
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 1 822,40

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 1 813,69

Населення

Бюджетні установи

Релігійні організації

Інші споживачі

Населення

Управителів 

багатоквартирних 

будинків

Бюджетні установи

Релігійні організації

Інші споживачі 98,07

98,49

89,13

Тарифи на централізоване постачання гарячої води розраховані КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

Категорії споживачів
Тарифи на централізоване постачання гарячої води

грн/куб.м з ПДВ

95,35 88,20

97,89 90,54

- -

Тарифи на централізоване постачання гарячої води розраховані КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" 

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" 

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" 

Категорії споживачів

Тарифи на виробництво 

теплової енергії

Тарифи на транспортування 

теплової енергії

Тарифи на постачання 

теплової енергії
Тарифи на теплову енергію



 

 

 

 

 

 

Розпорядження 

№ 700 від 

26.04.2018

Розпорядження     

№  1294 від 

23.07.2018

діючий

(розпор. № 2340 

від 22.12.2018)
відхилення %

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 3 4 5

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1 075,27 1 091,46 1 336,22 22,4%

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 918,94 960,43 1 202,36 25,2%

1.1.1 паливо (котельні) 792,33 407,82 507,43 24,4%

1.1.2 електроенергія 36,32 35,70 52,84 48,0%

1.1.3 покупна теплова енергія 0,00 0,00 0,00

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

т.ч. паливо
0,00 511,46 634,96 24,1%

1.1.5
транспортування теплової енергії тепловими мережами 

інших підприємств 
0,00 0,00 0,00

1.1.6 вода для технологічних потреб та водовідведення 0,05 1,68 2,28 35,7%

1.1.7 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 90,24 3,77 4,84 28,3%

1.2 прямі витрати на оплату праці 98,43 84,50 88,50 4,7%

1.3 інші прямі витрати 57,08 39,10 37,62 -3,8%

1.4 загальновиробничі витрати 0,82 7,43 7,73 4,1%

2 Адміністративні витрати 3,69 6,48 6,76 4,3%

3 Витрати на збут 0,00 0,00 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 1 078,96 1 097,94 1 342,98 22,3%

7 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00 0,00

8 Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал 1 078,96 1 097,94 1 342,98 22,3%

9 Податок на додану вартість 215,79 219,59 268,60 22,3%

10 Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ 1 294,75 1 317,53 1 611,58 22,3%

Перегляд тарифів обумовлено наступними факторами:

- збільшення ціни природного газу (без транспортування) для категорій споживачів «населення» на 26,2% та категорії споживачів

«релігійні організації» на 152,3%; зменшення ціни природного газу для категорій споживачів «бюджетні установи» та «інші споживачі» на

21,1%;

- збільшення тарифної вартості ТЕЦ: рівень тарифів на виробництво теплової енергії підвищився для категорії споживачів «населення» на

22,7% та «релігійні організації» на 105,8%, а також зменшився рівень тарифів на виробництво теплової енергії для категорії «бюджетні

установи»  та «інші споживачі» на  17,1%;

- зростанням тарифів на централізоване водопостачання на 25,2%;

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

СП «Завод «Енергія» для категорії «населення» на 1,6% та для категорії «бюджетні установи» на 0,9%;

- збільшення вартості вугілля на 130%;

- коригуванням посадових окладів (тарифних ставок) з врахуванням підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 4,3%.

Структура тарифу на теплову енергію для потреб населення

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

(найменування ліцензіата)

Найменування показників № з/п 



 

 

 

 

 

 

Розпорядження 

№ 700 від 26.04.2018

Розпорядження     

№  1294 від 

23.07.2018

діючий

(розпор. № 2340 

від 22.12.2018)

відхилення %

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 3 4 5

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1 487,88 1 548,94 1 358,96 -12,3%

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 1 331,55 1 417,91 1 225,10 -13,6%

1.1.1 паливо (котельні) 1 204,94 621,94 498,36 -19,9%

1.1.2 електроенергія 36,32 35,70 52,84 48,0%

1.1.3 покупна теплова енергія 0,00 0,00 0,00

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

т.ч. паливо
0,00 754,82 666,78 -11,7%

1.1.5
транспортування теплової енергії тепловими мережами 

інших підприємств 
0,00 0,00 0,00

1.1.6 вода для технологічних потреб та водовідведення 0,05 1,68 2,28 35,7%

1.1.7 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 90,24 3,77 4,84 28,3%

1.2 прямі витрати на оплату праці 98,43 84,50 88,50 4,7%

1.3 інші прямі витрати 57,08 39,10 37,62 -3,8%

1.4 загальновиробничі витрати 0,82 7,43 7,73 4,1%

2 Адміністративні витрати 3,69 6,48 6,76 4,3%

3 Витрати на збут 0,00 0,00 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 1 491,57 1 555,42 1 365,72 -12,2%

7 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00 152,94

8 Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал 1 491,57 1 555,42 1 518,66 -2,4%

9 Податок на додану вартість 298,31 311,08 303,74 -2,4%

10 Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ 1 789,88 1 866,50 1 822,40 -2,4%

Перегляд тарифів обумовлено наступними факторами:

- збільшення ціни природного газу (без транспортування) для категорій споживачів «населення» на 26,2% та категорії споживачів «релігійні

організації» на 152,3%; зменшення ціни природного газу для  категорій споживачів «бюджетні установи» та «інші споживачі» на 21,1%;

- збільшення тарифної вартості ТЕЦ: рівень тарифів на виробництво теплової енергії підвищився для категорії споживачів «населення» на 22,7%

та «релігійні організації» на 105,8%, а також зменшився рівень тарифів на виробництво теплової енергії для категорії «бюджетні установи» та

«інші споживачі» на  17,1%;

- зростанням тарифів на централізоване водопостачання на 25,2%;

- зниженням тарифу на виробництво теплової енергії, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії СП

«Завод «Енергія» для категорії «населення» на 1,6% та для категорії «бюджетні установи» на 0,9%;

- збільшення вартості вугілля на 130%;

- коригуванням посадових окладів (тарифних ставок) з врахуванням підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 4,3%.

№ з/п Найменування показників 

Структура тарифу на теплову енергію для потреб бюджетних установ

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

(найменування ліцензіата)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розпорядження 

№ 700 від 

26.04.2018

Розпорядження     

№  1294 від 

23.07.2018

діючий

(розпор. № 2340 від 

22.12.2018)
відхилення %

тис. грн на рік грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 7 3 4 5

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 717,33 717,33 1 351,78 88,4%

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 586,30 586,30 1 217,92 107,7%

1.1.1 паливо (котельні) 230,20 230,20 399,11 73,4%

1.1.2 електроенергія 35,70 35,70 52,84 48,0%

1.1.3 покупна теплова енергія 0,00 0,00 0,00

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

т.ч. паливо
314,95 314,95 758,85 140,9%

1.1.5
транспортування теплової енергії тепловими мережами 

інших підприємств 
0,00 0,00 0,00

1.1.6 вода для технологічних потреб та водовідведення 1,68 1,68 2,28 35,7%

1.1.7 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 3,77 3,77 4,84 28,3%

1.2 прямі витрати на оплату праці 84,50 84,50 88,50 4,7%

1.3 інші прямі витрати 39,10 39,10 37,62 -3,8%

1.4 загальновиробничі витрати 7,43 7,43 7,73 4,1%

2 Адміністративні витрати 6,48 6,48 6,76 4,3%

3 Витрати на збут 0,00 0,00 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 723,81 723,81 1 358,54 87,7%

7 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00 0,40

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

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

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

Перегляд тарифів обумовлено наступними факторами:

- збільшення ціни природного газу (без транспортування) для категорій споживачів «населення» на 26,2% та категорії споживачів «релігійні

організації» на 152,3%; зменшення ціни природного газу для  категорій споживачів «бюджетні установи» та «інші споживачі» на 21,1%;

- збільшення тарифної вартості ТЕЦ: рівень тарифів на виробництво теплової енергії підвищився для категорії споживачів «населення» на 22,7%

та «релігійні організації» на 105,8%, а також зменшився рівень тарифів на виробництво теплової енергії для категорії «бюджетні установи» та

«інші споживачі» на  17,1%;

- зростанням тарифів на централізоване водопостачання на 25,2%;

- зниженням тарифу на виробництво теплової енергії, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії СП

«Завод «Енергія» для категорії «населення» на 1,6% та для категорії «бюджетні установи» на 0,9%;

- збільшення вартості вугілля на 130%;

- коригуванням посадових окладів (тарифних ставок) з врахуванням підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 4,3%.

Структура тарифу на теплову енергію для потреб релігійних організацій  

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

(найменування ліцензіата)

№ з/п Найменування показників 



 

 

 

 

 

Розпорядження 

№ 700 від 26.04.2018

Розпорядження     

№  1294 від 

23.07.2018

діючий

(розпор. № 2340 від 

22.12.2018)

відхилення %

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 3 4 5

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1 487,88 1 547,38 1 351,99 -12,6%

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 1 331,55 1 416,35 1 218,13 -14,0%

1.1.1 паливо (котельні) 1 204,94 620,82 623,02 0,4%

1.1.2 електроенергія 36,32 35,70 52,84 48,0%

1.1.3 покупна теплова енергія 0,00 0,00 0,00

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

т.ч. паливо
0,00 754,38 535,15 -29,1%

1.1.5
транспортування теплової енергії тепловими мережами 

інших підприємств 
0,00 0,00 0,00

1.1.6 вода для технологічних потреб та водовідведення 0,05 1,68 2,28 35,8%

1.1.7 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 90,24 3,77 4,84 28,3%

1.2 прямі витрати на оплату праці 98,43 84,50 88,50 4,5%

1.3 інші прямі витрати 57,08 39,10 37,62 -4,7%

1.4 загальновиробничі витрати 0,82 7,43 7,73 4,1%

2 Адміністративні витрати 3,69 6,48 6,76 4,3%

3 Витрати на збут 0,00 0,00 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 1 491,57 1 553,86 1 358,75 -12,6%

7 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00 152,65

8 Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал 1 491,57 1 553,86 1 511,40 -2,7%

9 Податок на додану вартість 298,31 310,77 302,29 -2,7%

10 Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал 1 789,88 1 864,63 1 813,69 -2,7%

Перегляд тарифів обумовлено наступними факторами:

- збільшення ціни природного газу (без транспортування) для категорій споживачів «населення» на 26,2% та категорії споживачів «релігійні

організації» на 152,3%; зменшення ціни природного газу для  категорій споживачів «бюджетні установи» та «інші споживачі» на 21,1%;

- збільшення тарифної вартості ТЕЦ: рівень тарифів на виробництво теплової енергії підвищився для категорії споживачів «населення» на 22,7% та

«релігійні організації» на 105,8%, а також зменшився рівень тарифів на виробництво теплової енергії для категорії «бюджетні установи» та «інші

споживачі» на  17,1%;

- зростанням тарифів на централізоване водопостачання на 25,2%;

- зниженням тарифу на виробництво теплової енергії, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії СП «Завод

«Енергія» для категорії «населення» на 1,6% та для категорії «бюджетні установи» на 0,9%;

- збільшення вартості вугілля на 130%;

- коригуванням посадових окладів (тарифних ставок) з врахуванням підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 4,3%.

Структура тарифу на теплову енергію для потреб інших споживачів

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

(найменування ліцензіата)

Найменування показників № з/п 



 

 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

 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 грн/Гкал грн/м2

1 2 3 4 3 4 5 6 7 8

1

Собівартість власної теплової енергії, 

врахована у встановлених тарифах на теплову 

енергію для потреб населення 

1078,96 24,37 1097,94 25,55 1342,98 31,25 22,3% 22,3%

2
Витрати на утримання абонентської служби, 

усього, у тому числі:
23,80 0,54 3,44 0,08 4,41 0,10 28,3% 26,8%

 2.1
витрати на оплату праці з відрахуваннями на 

соціальні заходи 
22,00 0,50 2,82 0,07 3,62 0,08 28,3% 18,8%

 2.2 інші витрати абонентської служби 1,80 0,04 0,62 0,01 0,80 0,02 28,4% 82,9%

3 Решта витрат, крім послуг банку 0,00 0,00 10,67 0,25 10,60 0,25 -0,6% 0,0%

4
Собівартість послуг без урахування послуг 

банку
1102,76 24,91 1112,05 25,88 1358,00 31,60 22,1% 22,1%

5 Послуги банку 11,36 0,26 16,93 0,39 20,68 0,48 22,2% 23,1%

6
Повна планова собівартість послуг з 

урахуванням послуг банку
1114,12 25,17 1128,98 26,27 1378,68 32,08 22,1% 22,1%

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

8 Плановані тарифи на послуги 1114,12 25,17 1128,98 26,27 1378,68 32,08 22,1% 22,1%

9 Податок на додану вартість 222,82 5,03 225,80 5,25 275,73 6,42 22,1% 22,2%

10 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 1336,94 30,20 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 30,20 0,00 31,52 0,00 38,50 22,1%

12
Планована тривалість опалювального 

періоду, діб
176 176 176 176 176 176

відхилення %

Перегляд тарифів обумовлено наступними факторами:

- збільшення ціни природного газу (без транспортування) для категорій споживачів «населення» на 26,2% та категорії споживачів «релігійні організації» на 152,3%; зменшення ціни природного газу для категорій споживачів «бюджетні установи» та «інші

споживачі» на 21,1%;

- збільшення тарифної вартості ТЕЦ: рівень тарифів на виробництво теплової енергії підвищився для категорії споживачів «населення» на 22,7% та «релігійні організації» на 105,8%, а також зменшився рівень тарифів на виробництво теплової енергії для категорії

«бюджетні установи»  та «інші споживачі» на  17,1%;

- зростанням тарифів на централізоване водопостачання на 25,2%;

- зниженням тарифу на виробництво теплової енергії, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії СП «Завод «Енергія» для категорії «населення» на 1,6% та для категорії «бюджетні установи» на 0,9%;

- збільшення вартості вугілля на 130%;

- коригуванням посадових окладів (тарифних ставок) з врахуванням підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 4,3%.

діючий

(розпор. № 2340 від 22.12.2018)

Структура  тарифів на послуги з централізованого опалення  для потреб населення

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

(найменування ліцензіата)

Розпорядження     №  1294 від 23.07.2018

№ Найменування показників 

Розпорядження 

№ 700 від 26.04.2018



 

 

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 

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

грн/м
3

грн/м
3

1 2 3 4 3 4 5 6 7 8

1

Собівартість власної теплової енергії, 

врахована у встановлених тарифах на теплову 

енергію для потреб населення 

54,00 45,00 58,50 53,62 71,55 65,59 22,3% 22,3%

2
Витрати на утримання абонентської служби, 

усього, у тому числі:
1,19 1,01 0,52 0,48 0,26 0,24 -50,4% -50,3%

 2.1
витрати на оплату праці з відрахуваннями на 

соціальні заходи 
1,10 0,93 0,43 0,39 0,21 0,20 -50,8% -49,9%

 2.2 інші витрати абонентської служби 0,09 0,08 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 6,32 6,32 7,91 7,91 25,2% 25,2%

4 Решта витрат, крім послуг банку 0,00 0,00 0,81 0,75 0,63 0,58 -22,2% -22,7%

5
Собівартість послуг без урахування послуг 

банку
61,51 52,33 66,15 61,17 80,35 74,32 21,5% 21,5%

6 Послуги банку 0,57 0,48 1,01 0,93 1,22 1,13 21,0% 21,5%

7
Повна планова собівартість послуг з 

урахуванням послуг банку
62,08 52,81 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 0,00 0,00

9 Плановані тарифи на послуги 62,08 52,81 67,16 62,10 81,57 75,45 21,5% 21,5%

10 Податок на додану вартість 12,42 10,56 13,43 12,42 16,31 15,09 21,5% 21,5%

11 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 74,49 63,37 80,59 74,52 97,89 90,54 21,5% 21,5%

Розпорядження     №  1294 від 23.07.2018

№ Найменування показників 

Розпорядження 

№ 700 від 26.04.2018

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

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

(найменування ліцензіата)

відхилення %

Перегляд тарифів обумовлено наступними факторами:

- збільшення ціни природного газу (без транспортування) для категорій споживачів «населення» на 26,2% та категорії споживачів «релігійні організації» на 152,3%; зменшення ціни природного газу для категорій споживачів «бюджетні установи» та «інші

споживачі» на 21,1%;

- збільшення тарифної вартості ТЕЦ: рівень тарифів на виробництво теплової енергії підвищився для категорії споживачів «населення» на 22,7% та «релігійні організації» на 105,8%, а також зменшився рівень тарифів на виробництво теплової енергії для категорії

«бюджетні установи»  та «інші споживачі» на  17,1%;

- зростанням тарифів на централізоване водопостачання на 25,2%;

- зниженням тарифу на виробництво теплової енергії, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії СП «Завод «Енергія» для категорії «населення» на 1,6% та для категорії «бюджетні установи» на 0,9%;

- збільшення вартості вугілля на 130%;

- коригуванням посадових окладів (тарифних ставок) з врахуванням підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 4,3%.

діючий

(розпор. № 2340 від 22.12.2018)



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 

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

грн/м
3

грн/м
3

1 2 3 4 3 4 5 6 7 8

1

Собівартість власної теплової енергії, 

врахована у встановлених тарифах на теплову 

енергію

58,50 53,62 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 0,00 0,00

 2.1
витрати на оплату праці з відрахуваннями на 

соціальні заходи 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

3
Витрати на придбання води на послугу з 

централізованого постачання гарячої води
6,32 6,32 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 0,00 0,00

5
Собівартість послуг без урахування послуг 

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

6 Послуги банку 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7
Повна планова собівартість послуг з 

урахуванням послуг банку
64,82 59,94 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 0,00 0,00

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

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

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

№ Найменування показників 

Розпорядження 

№ 700 від 26.04.2018
Розпорядження     №  1294 від 23.07.2018

Структура  тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води  

для потреб управителів багатоквартирних будинків 

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

(найменування ліцензіата)

відхилення %

Перегляд тарифів обумовлено наступними факторами:

- збільшення ціни природного газу (без транспортування) для категорій споживачів «населення» на 26,2% та категорії споживачів «релігійні організації» на 152,3%; зменшення ціни природного газу для категорій споживачів «бюджетні установи» та «інші

споживачі» на 21,1%;

- збільшення тарифної вартості ТЕЦ: рівень тарифів на виробництво теплової енергії підвищився для категорії споживачів «населення» на 22,7% та «релігійні організації» на 105,8%, а також зменшився рівень тарифів на виробництво теплової енергії для категорії

«бюджетні установи»  та «інші споживачі» на  17,1%;

- зростанням тарифів на централізоване водопостачання на 25,2%;

- зниженням тарифу на виробництво теплової енергії, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії СП «Завод «Енергія» для категорії «населення» на 1,6% та для категорії «бюджетні установи» на 0,9%;

- збільшення вартості вугілля на 130%;

- коригуванням посадових окладів (тарифних ставок) з врахуванням підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 4,3%.

діючий

(розпор. № 2340 від 22.12.2018)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розпорядження 

№ 700 від 26.04.2018

Розпорядження     №  1294 

від 23.07.2018

діючий

(розпор. № 2340 від 

22.12.2018)

відхилення %

грн/м
3

грн/м
3

грн/м
3

грн/м
3

1 2 3 3 4 5

1

Собівартість власної теплової енергії, 

врахована у встановлених тарифах на теплову 

енергію

71,69 75,96 66,70 -12,2%

2
Витрати на утримання абонентської служби, 

усього, у тому числі:
0,00 0,00 0,00

 2.1
витрати на оплату праці з відрахуваннями на 

соціальні заходи 
0,00 0,00 0,00

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

3
Витрати на придбання води на послугу з 

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

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

5
Собівартість послуг без урахування послуг 

банку
78,01 82,28 74,61 -9,3%

6 Послуги банку 0,00 0,00 0,00

7
Повна планова собівартість послуг з 

урахуванням послуг банку
78,01 82,28 74,61 -9,3%

8 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,00 0,00 7,47

9 Плановані тарифи на послуги 78,01 82,28 82,08 -0,2%

10 Податок на додану вартість 15,60 16,46 16,42 -0,2%

11 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 93,61 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)

Перегляд тарифів обумовлено наступними факторами:

- збільшення ціни природного газу (без транспортування) для категорій споживачів «населення» на 26,2% та категорії споживачів «релігійні організації» на

152,3%; зменшення ціни природного газу для  категорій споживачів «бюджетні установи» та «інші споживачі» на 21,1%;

- збільшення тарифної вартості ТЕЦ: рівень тарифів на виробництво теплової енергії підвищився для категорії споживачів «населення» на 22,7% та «релігійні

організації» на 105,8%, а також зменшився рівень тарифів на виробництво теплової енергії для категорії «бюджетні установи»  та «інші споживачі» на  17,1%;

- зростанням тарифів на централізоване водопостачання на 25,2%;

- зниженням тарифу на виробництво теплової енергії, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії СП «Завод «Енергія»

для категорії «населення» на 1,6% та для категорії «бюджетні установи» на 0,9%;

- збільшення вартості вугілля на 130%;

- коригуванням посадових окладів (тарифних ставок) з врахуванням підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 4,3%.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розпорядження 

№ 700 від 26.04.2018

Розпорядження     №  1294 

від 23.07.2018

діючий

(розпор. № 2340 від 

22.12.2018)

відхилення %

грн/м
3

грн/м
3

грн/м
3

грн/м
3

1 2 3 3 4 5

1

Собівартість власної теплової енергії, 

врахована у встановлених тарифах на теплову 

енергію

71,61 75,89 66,36 -12,6%

2
Витрати на утримання абонентської служби, 

усього, у тому числі:
0,00 0,00 0,00

 2.1
витрати на оплату праці з відрахуваннями на 

соціальні заходи 
0,00 0,00 0,00

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

3
Витрати на придбання води на послугу з 

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

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

5
Собівартість послуг без урахування послуг 

банку
77,93 82,21 74,27 -9,7%

6 Послуги банку 0,00 0,00 0,00

7
Повна планова собівартість послуг з 

урахуванням послуг банку
77,93 82,21 74,27 -9,7%

8 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,00 0,00 7,46

9 Плановані тарифи на послуги 77,93 82,21 81,72 -0,6%

10 Податок на додану вартість 15,59 16,44 16,34 -0,6%

11 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 93,52 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)

Перегляд тарифів обумовлено наступними факторами:

- збільшення ціни природного газу (без транспортування) для категорій споживачів «населення» на 26,2% та категорії споживачів «релігійні організації» на

152,3%; зменшення ціни природного газу для  категорій споживачів «бюджетні установи» та «інші споживачі» на 21,1%;

- збільшення тарифної вартості ТЕЦ: рівень тарифів на виробництво теплової енергії підвищився для категорії споживачів «населення» на 22,7% та «релігійні 

організації» на 105,8%, а також зменшився рівень тарифів на виробництво теплової енергії для категорії «бюджетні установи» та «інші споживачі» на

17,1%;

- зростанням тарифів на централізоване водопостачання на 25,2%;

- зниженням тарифу на виробництво теплової енергії, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії СП «Завод «Енергія»

для категорії «населення» на 1,6% та для категорії «бюджетні установи» на 0,9%;

- збільшення вартості вугілля на 130%;

- коригуванням посадових окладів (тарифних ставок) з врахуванням підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 4,3%.



 

 

 

Розпорядження 

№ 700 від 26.04.2018

Розпорядження     

№  1294 від 

23.07.2018

діючий

(розпор. № 2340 від 

22.12.2018)
відхилення %

грн/м
3

грн/м
3

грн/м
3

грн/м
3

1 2 3 3 4 5

1
Собівартість власної теплової енергії, врахована у 

встановлених тарифах на теплову енергію
35,35 35,35 66,35 87,7%

2
Витрати на утримання абонентської служби, усього, у 

тому числі:
0,00 0,00 0,00

 2.1
витрати на оплату праці з відрахуваннями на 

соціальні заходи 
0,00 0,00 0,00

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

4
Витрати на придбання води на послугу з 

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

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

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 41,67 41,67 74,26 78,2%

7 Послуги банку 0,00 0,00 0,00

8
Повна планова собівартість послуг з урахуванням 

послуг банку
41,67 41,67 74,26 78,2%

9 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,00 0,00 0,02

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

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

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 50,00 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)

Перегляд тарифів обумовлено наступними факторами:

- збільшення ціни природного газу (без транспортування) для категорій споживачів «населення» на 26,2% та категорії споживачів «релігійні

організації» на 152,3%; зменшення ціни природного газу для  категорій споживачів «бюджетні установи» та «інші споживачі» на 21,1%;

- збільшення тарифної вартості ТЕЦ: рівень тарифів на виробництво теплової енергії підвищився для категорії споживачів «населення» на 22,7% та

«релігійні організації» на 105,8%, а також зменшився рівень тарифів на виробництво теплової енергії для категорії «бюджетні установи» та «інші

споживачі» на  17,1%;

- зростанням тарифів на централізоване водопостачання на 25,2%;

- зниженням тарифу на виробництво теплової енергії, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії СП «Завод

«Енергія» для категорії «населення» на 1,6% та для категорії «бюджетні установи» на 0,9%;

- збільшення вартості вугілля на 130%;

- коригуванням посадових окладів (тарифних ставок) з врахуванням підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 4,3%.


