
Додаток 
  

Інформація необхідна для розміщення на офіційному веб-сайті органу 
місцевого самоврядування 

 
КП «Житло-сервіс» повідомляє, про те що тарифи на комунальні послуги для 

розрахунків зі споживачами категорії «населення», «бюджетні установи» і «інші споживачі» 
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. 

 
 
 

Комунальні послуги 

Діючі тарифи, 
встановлені 

розпорядженням ВО 
КМР (КМДА) від 
15.09.2016 № 863 

(діють з 01 жовтня 
2016р) 

 
 

Планові 
тарифи 

 
 

% 
підвищення 

1. Централізоване опалення у разі наявності 
будинкових/квартирних приладів обліку теплової енергії на 
опалення, грн з ПДВ за 1 Гкал: 

   

населення 1196,80 1557,19 30,11 
бюджетні установи х *1557,19 х 

інші споживачі 1350,02 1557,19 15,35 
2. Централізоване опалення у разі відсутності будинкових та 
квартирних приладів обліку на опалення, грн з ПДВ за 1 кв. 
м опалюваної площі протягом періоду надання послуг: 

   

населення 22,26 29,11 30,77 
бюджетні установи х х х 
інші споживачі х х х 
3. Централізоване постачання гарячої води за умови 
підключення рушникосушильників до системи гарячого 
водопостачання, грн з ПДВ за 1 куб. м: 

   

населення 70,31 93,59 33,11 
4. Централізоване постачання гарячої води за відсутності 
рушникосушильників, грн з ПДВ за 1 куб. м: 

   

населення х х х 
бюджетні установи х х х 
інші споживачі х х х 

 
Діючі тарифи відшкодовують  66,5-71 % собівартості. 
 
* Тарифи категорії «бюджет» для КП «Житло-сервіс» встановлюються вперше. 
Необхідність встановлення /зміни тарифів викликана збільшенням вартості:   газу - 

23,5%; електроенергії -41,07%; холодна вода – 51,58%, мінімальна заробітна плата – 16,0%; 
паливно-мастильні матеріали – 25-45%. 

 
 
З більш детальною інформацією та зі структурами тарифів можна ознайомитися  на 

сайті  КП «Житло-сервіс»  http://zhitlo-service.kiev.ua, інформаційних дошках оголошень в 
під’їздах будинків та звернувшись до  адміністрації КП «Житло-сервіс» за адресою : м. Київ, 
Дніпровська набережна, 25- .Б   

 
 

 
 
 
 
 



 
Структура розрахованих тарифів на послугу з централізованого опалення  

КП «Житло-сервіс»  для здійснення розрахунків зі споживачами категорії «населення» 
 

Вартість, грн. 

Найменування 
за 1 Гкал за 1 кв.м на 

місяць 
Витрати  власної   теплової енергії 1534,18 28,68 
Витрати на утримання абонентської служби х х 
Решта витрат (адміністративні витрати), крім послуг банку х х 
Собівартість послуг, без урахування послуг банку х х 
Розрахунковий прибуток, усього х х 
Послуги банку 23,01 0,43 
Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 1557,19 29,11 
Планові тарифи з ПДВ 1557,19 29,11 

 
 
 
Структура розрахованих тарифів на послугу з централізованого постачання гарячої води  
КП «Житло-сервіс»  для здійснення розрахунків зі споживачами категорії «населення» 

 

Вартість, грн/куб.м 

Найменування 

за умови 
підключення 

рушникосушильн
иків до систем 

гарячого 
водопостачання 

за відсутності 
рушникосушил

ьників 

Витрати  власної  теплової енергії 82,72 х 
Витрати на утримання абонентської служби х х 
Витрати на придбання води для послуги з гарячого водопостачання 9,49 х 
Витрати на періодичну повірку квартирних засобів обліку х х 
Решта витрат (адміністративні витрати), крім послуг банку х х 
Собівартість послуг, без урахування послуг банку 92,21 х 
Розрахунковий прибуток, усього х х 
Послуги банку 1,38 х 
Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 93,59 х 
Планові тарифи з ПДВ 93,59 х 

 
 
 

Структура розрахованих тарифів на послугу з централізованого опалення  
КП «Житло-сервіс»  для здійснення розрахунків зі споживачами категорії «бюджет» 

 
Вартість, грн. 

Найменування 
за 1 Гкал за 1 кв.м на 

місяць 
Витрати  власної   теплової енергії 1534,18 х 
Витрати на утримання абонентської служби х х 
Решта витрат (адміністративні витрати), крім послуг банку х х 
Собівартість послуг, без урахування послуг банку х х 
Розрахунковий прибуток, усього х х 
Послуги банку 23,01 х 
Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 1557,19 х 
Планові тарифи з ПДВ 1557,19 х 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

Структура розрахованих тарифів на послугу з централізованого опалення  
КП «Житло-сервіс»  для здійснення розрахунків зі споживачами категорії «інші споживачі» 

 
Вартість, грн. 

Найменування 
за 1 Гкал за 1 кв.м на 

місяць 
Витрати  власної   теплової енергії 1534,18 х 
Витрати на утримання абонентської служби х х 
Решта витрат (адміністративні витрати), крім послуг банку х х 
Собівартість послуг, без урахування послуг банку х х 
Розрахунковий прибуток, усього х х 
Послуги банку 23,01 х 
Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 1557,19 х 
Планові тарифи з ПДВ 1557,19 х 

 
 
 

Зауваження та пропозиції щодо встановлення тарифів  приймаються 
протягом  7 календарних днів  від моменту публікації даного оголошення за 
адресою: м. Київ, Дніпровська набережна, 25- Б  тел. 281-44-06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


