
Додаток 1

2018
розпор. № 700 від 

26.04.2018           
діюча

грн/Гкал
1 2 3

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1075,27

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 918,94

1.1.1 Витрати на паливо 792,33
1.1.2 Витрати на електроенергію 36,32
1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 0,00

1.1.4
Транспортування теплової енергії тепловими 
мережами інших підприємств

0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та водовідведення 0,05

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 90,24

1.2
Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на 
соціальні заходи 

98,43

1.3 Інші прямі витрати 57,08

1.4 Загальновиробничі витрати 0,82

2 Адміністративні витрати 3,69

3 Витрати на збут 0,00
4 Інші операційні витрати 0,00
5 Фінансові витрати 0,00

6 Повна собівартість 1078,96
7 Розрахунковий прибуток 0,00
8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1078,96
9 Податок на додану вартість 215,79

10 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ 1294,75
Тарифи на теплову енергію встановлюються вперше.

Структура тарифу на теплову енергію для потреб населення

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

№ Найменування показників 



Додаток 2

2018
розпор. № 700 від 

26.04.2018           
діюча

грн/Гкал
1 2 3

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1487,88

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 1331,55

1.1.1 Витрати на паливо 1204,94
1.1.2 Витрати на електроенергію 36,32
1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 0,00

1.1.4
Транспортування теплової енергії тепловими 
мережами інших підприємств

0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та водовідведення 0,05

1.1.6
Матеріали, запасні частини та інші матеріальні 
ресурси 

90,24

1.2
Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на 
соціальні заходи 

98,43

1.3 Інші прямі витрати 57,08

1.4 Загальновиробничі витрати 0,82

2 Адміністративні витрати 3,69

3 Витрати на збут 0,00
4 Інші операційні витрати 0,00

5 Фінансові витрати 0,00

6 Повна собівартість 1491,57
7 Розрахунковий прибуток 0,00
8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1491,57

9 Податок на додану вартість 298,31

10 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ 1789,88

Структура тарифу на теплову енергію для потреб бюджетних установ

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

№ Найменування показників 

Тарифи на теплову енергію встановлюються вперше.



Додаток 3

2018
розпор. № 700 від 

26.04.2018           
діюча

грн/Гкал
1 2 3

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1487,88

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 1331,55

1.1.1 Витрати на паливо 1204,94
1.1.2 Витрати на електроенергію 36,32
1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 0,00

1.1.4
Транспортування теплової енергії тепловими 
мережами інших підприємств

0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та водовідведення 0,05

1.1.6
Матеріали, запасні частини та інші матеріальні 
ресурси 

90,24

1.2
Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на 
соціальні заходи 

98,43

1.3 Інші прямі витрати 57,08

1.4 Загальновиробничі витрати 0,82

2 Адміністративні витрати 3,69

3 Витрати на збут 0,00
4 Інші операційні витрати 0,00

5 Фінансові витрати 0,00

6 Повна собівартість 1491,57
7 Розрахунковий прибуток 0,00
8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1491,57

9 Податок на додану вартість 298,31

10 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ 1789,88

Структура тарифу на теплову енергію для потреб інших споживачів

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

№ Найменування показників 

Тарифи на теплову енергію встановлюються вперше.



Додаток 4

 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

1 2 3 4

1
Собівартість власної теплової енергії, врахована у
встановлених тарифах на теплову енергію для 
потреб населення 

1078,96 24,37

2
Витрати на утримання абонентської служби, 
усього, у тому числі:

23,80 0,54

 2.1
витрати на оплату праці з відрахуваннями на 
соціальні заходи 

22,00 0,50

 2.2 інші витрати абонентської служби 1,80 0,04

3

Витрати  з проведення періодичної повірки, 
обслуговування і ремонту квартирних засобів 
обліку, у тому числі їх демонтажу, 
транспортування та монтажу після повірки

0,00 0,00

4
Витрати на придбання води на послугу з 
централізованого постачання гарячої води

0,00 0,00

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

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 1102,76 24,91

7 Послуги банку 11,36 0,26

8
Повна планова собівартість послуг з урахуванням 
послуг банку

1114,12 25,17

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

10 Плановані тарифи на послуги 1114,12 25,17

11 Податок на додану вартість 222,82 5,03
12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 1336,94 30,20

13
Планований тариф на послугу з централізованого 

опалення, грн/м2 за місяць протягом 
опалювального періоду, з ПДВ

0,00 0,00

14
Планована тривалість опалювального 
періоду, діб

176 176

Послуга з централізованого опалення 

Структура  тарифів на послуги з централізованого опалення  для потреб населення                       
КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

№ Найменування показників 

2018                                             
розпор. № 700 від 26.04.2018                        

діюча

Тарифи на централізоване опалення встановлюються вперше.



Додаток 5

за умови підключення 
рушникосушильників до 

системи гарячого 
водопостачання

у разі відсутності 
рушникосушильників 

грн/м3 грн/м3

1 2 3 5

1
Собівартість власної теплової енергії, врахована у
встановлених тарифах на теплову енергію для 
потреб населення 

54,00 45,00

2
Витрати на утримання абонентської служби, 
усього, у тому числі:

1,19 1,01

 2.1
витрати на оплату праці з відрахуваннями на 
соціальні заходи 

1,10 0,93

 2.2 інші витрати абонентської служби 0,09 0,08

3

Витрати  з проведення періодичної повірки, 
обслуговування і ремонту квартирних засобів 
обліку, у тому числі їх демонтажу, 
транспортування та монтажу після повірки

0,00 0,00

4
Витрати на придбання води на послугу з 
централізованого постачання гарячої води

6,32 6,32

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

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 61,51 52,33

7 Послуги банку 0,57 0,48

8
Повна планова собівартість послуг з урахуванням 
послуг банку

62,08 52,81

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

10 Плановані тарифи на послуги 62,08 52,81

11 Податок на додану вартість 12,41 10,56
12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 74,49 63,37

13
Планований тариф на послугу з централізованого 

опалення, грн/м2 за місяць протягом 
опалювального періоду, з ПДВ

0,00 0,00

14
Планована тривалість опалювального 
періоду, діб

176 176

Послуга з централізованого 
постачання гарячої води

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

№ Найменування показників 

2018                                             
розпор. № 700 від 26.04.2018                        

діюча

Тарифи на централізоване постачання гарячої води встановлюються вперше.



Додаток 6

для потреб бюджетних 
установ

для потреб інших 
споживачів

грн/м3 грн/м3

1 2 3 5

1
Собівартість власної теплової енергії, врахована 
у встановлених тарифах на теплову енергію для 
потреб бюджетних установ та інших споживачів

71,69 71,61

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  з проведення періодичної повірки, 
обслуговування і ремонту квартирних засобів 
обліку, у тому числі їх демонтажу, 
транспортування та монтажу після повірки

0,00 0,00

4
Витрати на придбання води на послугу з 
централізованого постачання гарячої води

6,32 6,32

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

6
Собівартість послуг без урахування послуг 
банку

78,01 77,93

7 Послуги банку 0,00 0,00

8
Повна планова собівартість послуг з 
урахуванням послуг банку

78,01 77,93

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

10 Плановані тарифи на послуги 78,01 77,93
11 Податок на додану вартість 15,60 15,59
12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 93,61 93,52

13
Планований тариф на послугу з 

централізованого опалення, грн/м2 за місяць 
протягом опалювального періоду, з ПДВ

0,00 0,00

14
Планована тривалість опалювального 
періоду, діб

176 176

Послуга з централізованого 
постачання гарячої води

Структура  тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води для потреб бюджетних 
установ та інших споживачів КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

№ Найменування показників 

2018                                            
розпор. № 700 від 26.04.2018                        

діюча

Тарифи на централізоване постачання гарячої води встановлюються вперше.


