
ТОВ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР»» повідомляє, 
що до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської 
міської ради (КМДА) подано на коригування тарифи на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування та постачання, а також тарифи на комунальну 
послугу з постачання теплової енергії для розрахунків зі споживачами категорії 
«населення», «інші споживачі» за адресою пр. Правди, 41-Г, пр. Правди, 41-Д, 
пр. Правди, 41-Є, м. Київ. Коригування тарифів Товариством проведено згідно 
з вимогами частини 2 розділу V Порядку розгляду органами місцевого 
самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні 
послуги, поданих для їх встановлення, затвердженого Наказом Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 12.09.2018 року № 239 та відповідно до Порядку формування 
тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 
869. 

    Тариф на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування 
теплової енергії, послугу з постачання теплової енергії Товариству було 
затверджено Розпорядженням Виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 03.09.2020 року за № 1357 в 
розмірі:   

     Виробництво теплової енергії: 

для населення: 827,67 грн. (без ПДВ), 993,20 грн. з ПДВ 

інші споживачі: 827,67 грн. (без ПДВ), 993,20 грн. з ПДВ 

    Транспортування теплової енергії: 

для населення: 34,58 грн. (без ПДВ), 41,50 грн. з ПДВ 

інші споживачі: 34,58 грн. (без ПДВ), 41,50 грн. з ПДВ 

      Постачання теплової енергії: 

для населення: 83,56 грн. (без ПДВ), 100,27 грн з ПДВ 

інші споживачі: 83,56 грн. (без ПДВ), 100,27 грн з ПДВ 

      Тариф на теплову енергію: 

для населення: 945,81 грн. (без ПДВ), 1 134,97 грн. з ПДВ 

інші споживачі: 945,81 грн. (без ПДВ), 1 134,97 грн. з ПДВ 

Тарифи на комунальну послугу з постачання теплової енергії 
становлять: 

для населення: 945,81 грн. (без ПДВ), 1 134,97 грн. з ПДВ 

інші споживачі: 945,81 грн. (без ПДВ), 1 134,97 грн. з ПДВ 



На даний момент часу Товариством заключені договори  з АТ 
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» № 20/21-4230-КП-41 
від 05.10.2020 року, № 20/21-4229-ТЕ-41 від 05.10.2020 на постачання 
природного газу. Ціна згідно умов цих договорів визначається Прейскурантом 
на природний газ із ресурсів АТ «Національна компанія «Нафтогаз України» 
для компаній, які підпадають під дію спеціальних обов’язків для забезпечення 
загальносуспільних інтересів в процесі функціонування ринку природного газу 
відповідно до статті 11 Закону України «Про ринок природного газу». 
Прейскурант розміщується на офіційному веб-сайті Постачальника. В період з 
1 по 30 листопада 2020 року ціна на природний газ для Товариства становить 
5 375,37 грн без ПДВ, 6 450,44 грн з ПДВ (ПДВ 1 075,07 грн). Для розрахунків 
діючого тарифу ціна природного газу включена в розмірі 4 048,49 грн. без ПДВ 
як середнє арифметичне значення, розраховане виходячи із ціни природного 
газу у відповідному місяці та кількості календарних місяців в опалювальному 
періоді, що передує плановому періоду.  

Вважаючи на те, що ціна природного газу є основною статею 
собівартості Товариство подало вищезазначені тарифи на коригування. 

Тарифи, подані для коригування наступні: 

Тариф на виробництво теплової енергії: 

для населення – 999,06 грн. без ПДВ, 1 198,87 грн. з ПДВ 

для інших споживачів – 999,06 грн. без ПДВ, 1 198,87 грн. з ПДВ 

Тариф на транспортування теплової енергії:  

для населення – 35,91 грн. без ПДВ, 43,10 грн. з ПДВ  

для інших споживачів - 35,91 грн. без ПДВ, 43,10 грн. з ПДВ  

             Тариф на постачання теплової енергії: 

для населення – 83,56 грн. без ПДВ, 100,27 грн. з ПДВ 

для інших споживачів - 83,56 грн. без ПДВ, 100,27 грн. з ПДВ  

                             Тариф на теплову енергію: 

для населення – 1 118,53 грн. без ПДВ, 1 342,24 грн. з ПДВ 

для інших споживачів - 1 118,53 грн. без ПДВ, 1 342,24 грн. з ПДВ  

          Тариф на комунальну послугу з постачання теплової енергії: 

для населення – 1 118,53 грн. без ПДВ, 1 342,24 грн. з ПДВ 

для інших споживачів - 1 118,53 грн. без ПДВ, 1 342,24 грн. з ПДВ 

 

   Тариф на теплову енергію/комунальну послугу з постачання теплової 
енергії до та після коригування 

 



№ Найменування показників  

2020/21 р. розпор. 
№1357 від 
03.09.2020 

прогнозна 

грн/Гкал грн/Гкал 
1 2 3 4 
1 Планована виробнича собівартість, у т. ч.:  829,35 998,68 

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.:  581,21 749,24 
1.1.1 На придбання палива  512,65 680,68 

1.1.2 
На оплату послуги з транспортування 
природного газу 

15,72 15,72 

1.1.3 На оплату послуги з розподілу природного газу 27,49 27,49 

1.1.4 
На придбання електроенергії для технологічних 
потреб 

22,77 22,77 

1.1.5 
На холодну воду для технологічних потреб та 
водовідведення  

1,24 1,24 

1.1.6 
На придбання теплової енергії в інших суб'єктів 
господарювання 

0,00 0,00 

1.1.7 
На теплову енергію, вироблену власними ТЕЦ, 
ТЕС, АЕС, КГУ 

0,00 0,00 

1.1.8 
На теплову енергію, вироблену власними 
установками, що використовують альтернативні 
джерела енергії 

0,00 0,00 

1.1.9 
На транспортування теплової енергії іншими 
суб'єктами господарювання 

0,00 0,00 

1.1.8 
Матеріали, запасні частини та інші матеріальні 
ресурси  

1,34 1,34 

1.2 Прямі витрати на оплату праці 99,80 99,80 
1.3 Інші прямі витрати, у т. ч.: 142,80 144,11 

1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 21,34 21,34 
1.3.2 Амортизація 0,00 0,00 

1.3.3 
На покриття втрат теплової енергії в теплових 
мережах, у т.ч.: 

6,30 7,60 

1.3.3.1 Понаднормативні втрати 0,00 0,00 
1.3.4 Інші прямі витрати 115,16 115,16 
1.4 Загальновиробничі витрати, у т. ч.: 5,54 5,54 

1.4.1 На оплату праці  0,00 0,00 
1.4.2 Відрахування на соціальні заходи 0,00 0,00 
1.4.3 Інші витрати 5,54 5,54 

2 Адміністративні витрати, у т. ч.:  93,94 93,94 
2.1 На оплату праці  49,48 49,48 
2.2 Відрахування на соціальні заходи 10,50 10,50 
2.3 Інші витрати 33,96 33,96 
3 Витрати на збут, у т. ч.: 0,00 0,00 

3.1 На оплату праці  0,00 0,00 
3.2 Відрахування на соціальні заходи 0,00 0,00 
3.3 Інші витрати 0,00 0,00 
4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 



5 Фінансові витрати  0,00 0,00 
6 Повна собівартість 923,29 1092,62 
7 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00 
8 Перерахування витрат 0,00 0,00 
9 Планований прибуток, у т.ч.: 22,52 25,91 

9.1 Податок на прибуток 4,05 4,05 
9.2 Резервний капітал та дивіденди 0,00 0,00 

9.3 
На здійснення заходів інвестиційної програми 
(інвестиційна складова) 

0,00 0,00 

9.4 На забезпечення обігових коштів 18,47 21,85 
9.5 Інше використання прибутку  0,00 0,00 

10 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ 945,81 1118,53 

11 Податок на додану вартість 189,16 223,71 
12 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ 1134,97 1342,24 

  

 

Зауваження та пропозиції приймаються з 01.12.2020 протягом 7 
календарних днів від моменту публікації даного оголошення за адресою: 
вул. Саперне поле, 14/55, офіс 1004, м. Київ, 01042, (тел. 359-10-51) та на 
електронну адресу: puec.ukr@gmail.com. 

 


