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Ï²Ä ×ÀÑ óðî÷èñòîãî â³äêðèòòÿ
Öåíòðó ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷-
êî â³äçíà÷èâ, ùî ðîáîòè ç ðåêîí-
ñòðóêö³¿ êîëèøíüîãî äèòñàäêà
ðîçïî÷àëè ùå ó 2002 ðîö³. Ó 2008-
ìó ô³íàíñóâàííÿ áóëî çóïèíåíå,
òîìó îá’ºêò â åêñïëóàòàö³þ íå ââå-
ëè. Ó 2014 ðîö³ ñòîëè÷íà âëàäà
â³äíîâèëà áóä³âíèöòâî. «Ìè âçÿ-
ëèñÿ ³ äîâåëè ðîáîòè äî çàâåð-
øåííÿ. ß äóæå ðàäèé, ùî áëèçü-
êî 70 ä³òåé ùîäåííî ìàòèìóòü
ìîæëèâ³ñòü ïåðåáóâàòè â öüîìó
Öåíòð³. Òàêîãî ð³âíÿ çàêëàäó â
Óêðà¿í³ íåìàº. Öå íàéñó÷àñí³øèé
íàéêðàùèé Öåíòð ðåàá³ë³òàö³¿
äëÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â â êðà¿í³. Öå
âåëèêà äîïîìîãà ³ äëÿ áàòüê³â, ³
äëÿ ìàëå÷³. Òîìó ìè ç âåëèêèì
çàäîâîëåííÿì ñüîãîäí³ éîãî â³ä-

êðèâàºìî»,— çàçíà÷èâ Â³òàë³é Âî-
ëîäèìèðîâè÷.

Çà éîãî ñëîâàìè, ó Öåíòð³ ñî-
ö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ñòâîðåí³ âñ³
óìîâè äëÿ âñåá³÷íîãî ðîçâèòêó
ä³òåé-³íâàë³ä³â. Òóò ïðîõîäèòè-
ìóòü â³äíîâëåííÿ ä³òè â³ä íàðî-
äæåííÿ äî 18 ðîê³â, ÿê³ îòðèìàëè
ñòàòóñ ³íâàë³äà, ç ô³çè÷íèìè òà
ðîçóìîâèìè âàäàìè.

Ì³ñüêèé ãîëîâà òàêîæ â³äçíà-
÷èâ, ùî ñòîëè÷íà âëàäà äîêëàäàº
çóñèëü, ùîáè ñòâîðèòè áåçáàð’ºð-
íèé ïðîñò³ð ³ çðîáèòè Êè¿â êîì-
ôîðòíèì äëÿ ëþäåé ç îáìåæåíè-
ìè ìîæëèâîñòÿìè. «Ìè çàðàç çà-
êóïîâóºìî òðàìâà¿ ç íèçüêîþ ï³ä-
ëîãîþ. Ñòàâèìî óìîâè, ùîáè âñ³
áóä³âë³, ÿê³ ââîäÿòüñÿ â åêñïëó-
àòàö³þ, áóëè îáëàøòîâàí³ ïàíäó-

ñàìè ³ âñ³ì íåîáõ³äíèì äëÿ çðó÷-
íîãî ïåðåñóâàííÿ ëþäåé ç îáìå-
æåíèìè ìîæëèâîñòÿìè. Ìè ðà-
çîì ïðîâîäæàëè íàøó ïàðàë³ì-
ï³éñüêó çá³ðíó â Ð³î, ³ âîíà ïîêà-
çàëà îäèí ç íàéêðàùèõ ðåçóëüòà-
ò³â ó ñâ³ò³. Ìè ïîâèíí³ ñòâîðþâà-
òè óìîâè äëÿ ëþäåé, ÿê³, íà æàëü,
ìàþòü îáìåæåí³ ìîæëèâîñò³. ² ìè
íàä öèì ïðàöþºìî»,— íàãîëîñèâ
Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ãîëîâà Íàö³îíàëüíî¿ Àñàìáëå¿
³íâàë³ä³â Óêðà¿íè Âàëåð³é Ñóøêå-
âè÷,ÿêèé ïðèáóâ íà â³äêðèòòÿ Öåí-
òðó ³ îãëÿíóâ éîãî îáëàøòóâàííÿ,
â³äçíà÷èâ,ùî òóò ñòâîðåí³ âñ³ óìî-
âè äëÿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé-³íâàë³ä³â.
² ï³äêðåñëèâ, ùî äîìàãàòèìåòüñÿ,
ùîáè ç äåðæáþäæåòó òàêîæ âèä³-
ëÿëèñÿ êîøòè íà ô³íàíñóâàííÿ
Öåíòðó, ³ þí³ ñï³ââ³ò÷èçíèêè ç ³í-
øèõ ðåã³îí³â êðà¿íè òåæ ìàëè çìî-
ãó ïðîõîäèòè â íüîìó íåîáõ³äíó
ðåàá³ë³òàö³þ. Ìåð Êèºâà ï³äòðè-
ìàâ òàêó ³í³ö³àòèâó.

Âàëåð³é Ñóøêåâè÷ äîäàâ, ùî
îñòàíí³õ äâà ðîêè âåäå ñèñòåìíó
ðîáîòó ç Â³òàë³ºì Êëè÷êîì ùîäî
âñ³õ íàïðÿìê³â, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ
äîñòóïíîñò³ ó ñòîëèö³ Óêðà¿íè ïî
çàáåçïå÷åííþ ïðàâ ëþäåé ç ³í-
âàë³äí³ñòþ. «² ñüîãîäí³øíº â³ä-
êðèòòÿ ñòîëè÷íîãî Öåíòðó ðåàá³-
ë³òàö³¿ ä³òåé-³íâàë³ä³â — öå çíà-

÷óùèé ôàêò. Ìåí³ ïðèºìíî, ùî
öå áóëà íå ïðîñòî äåìîíñòðàö³ÿ,
à ìè ùå ä³éøëè çãîäè ³ ïî äåÿêèì
ïèòàííÿì, ÿê³ ïîòðåáóþòü óäî-
ñêîíàëåííÿ ðåàá³ë³òàö³éíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ñòîëèö³. Êè¿â ïî-
âèíåí ñòàòè çðàçêîì çàáåçïå÷åí-
íÿ ïðàâ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ»,—
çàÿâèâ ïàí Ñóøêåâè÷.

Òàêîæ ï³ñëÿ â³äâ³äóâàííÿ Öåí-
òðó Â³òàë³é Êëè÷êî îãëÿíóâ ñïåö-
àâòîìîá³ë³ Citroen Jumper. 10 òà-
êèõ ìàøèí ñòîëè÷íà âëàäà ïåðå-
äàëà Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿
ïîë³òèêè. Öå ñó÷àñí³ àâòîìîá³ë³,
îáëàäíàí³ åëåêòðîã³äðîï³äéîì-
íèêàìè, ñèñòåìîþ êîíäèö³îíó-
âàííÿ, àâòîíîìíèìè îá³ãð³âà÷à-
ìè, çðó÷íèìè ñèä³ííÿìè, êð³ï-
ëåííÿìè äëÿ ³íâàë³äíèõ â³çê³â ³ç
çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ ì³ñöü íå ìåí-
øå 7. Ïîñëóã ç ïåðåâåçåííÿ ñïå-
ö³àëüíî îáëàäíàíèì àâòîòðàíñ-
ïîðòîì ïîòðåáóþòü ³íâàë³äè ², ²²
ãðóï òà õâîð³, ÿêèì ïðîâîäÿòüñÿ
ïðîöåäóðè çà æèòòºâèìè ïîêàç-
íèêàìè (íàïðèêëàä, ãåìîä³àë³ç);
³íâàë³äè ó ñêëàä³ ìàëîìîá³ëüíèõ
ãðóï íàñåëåííÿ.

Äî ñëîâà, ñîö³àëüíèé òðàíñ-
ïîðò ìîæíà áóäå çàìîâèòè çà íî-
ìåðîì, ùî ïîçíà÷åíèé íà àâòî-
ìîá³ë³, àáî ó öåíòðàõ ñîö³àëüíî¿
äîïîìîãè ì³ñòà �

Ñó÷àñíèé ðåàá³ë³òàö³éíèé öåíòð
� Ïåðøèé ³ ºäèíèé â Óêðà¿í³ â³äíîâëþâàëüíèé çàêëàä äëÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â â³äêðèëè

â÷îðà â ñòîëèö³

Â³òàë³é Êëè÷êî: 
«Ìè ðîáèìî 
âñå ìîæëèâå,
ùîá ó Êèºâ³ ç’ÿâèëàñÿ 
ìóí³öèïàëüíà ïîë³ö³ÿ»

Êèºâó ïîòð³áíà ìóí³öèïàëüíà ïîë³ö³ÿ,

³ ì³ñüêà âëàäà ðîáèòü âñå ìîæëèâå, àáè

Âåðõîâíà Ðàäà óõâàëèëà â³äïîâ³äíèé

çàêîíîïðîåêò ³ òàêà ïðàâîîõîðîííà

ñòðóêòóðà íàðåøò³ ç’ÿâèëàñÿ ó ñòîëèö³

òà äîïîìàãàëà ó âèð³øåíí³ ïðîáëåì òà

íàâåäåíí³ ëàäó â ì³ñò³. Ïðî öå â åô³ð³

òåëåêàíàëó News One çàÿâèâ Êè¿âñüêèé

ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

«Êèºâó ïîòð³áíî íàâîäèòè ëàä ³ ç

ïàðêóâàííÿì, íåçàêîííîþ òîðã³âëåþ òà

³íøèìè ïðîáëåìàìè ì³ñòà. ² äîïîìàãà-

òè âèð³øóâàòè ¿õ ìàº ìóí³öèïàëüíà ïî-

ë³ö³ÿ, ÿêà ï³äïîðÿäêîâóâàòèìåòüñÿ ì³ñ-

òó, éîãî ãðîìàä³. ² ìè ðîáèòèìåìî âñå

äëÿ òîãî, àáè çàêîí ïðî ìóí³öèïàëüíó

ïîë³ö³þ áóâ óõâàëåíèé ³ Êè¿â îòðèìàâ

ìîæëèâ³ñòü ìàòè öþ ïðàâîîõîðîííó

ñòðóêòóðó»,— çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ó ñòîëèö³ ïðàöþâàòèìå 
ì³ñüêèé öåíòð 
ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ
Ó ÷åòâåðã íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè-

¿âðàäè äåïóòàòè ñòâîðèëè êîìóíàëüíå

íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Êè¿âñüêèé

ì³ñüêèé öåíòð ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ».

Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè íîâî¿ óñòàíî-

âè áóäóòü ïîïåðåäæåííÿ ³íôåêö³éíèõ

õâîðîá (Â²Ë/ÑÍ²Ä,òóáåðêóëüîç, ãðèï,ïî-

ë³îì³ºë³ò, ãåïàòèòè, ³íø³),ï³äâèùåííÿ ãî-

òîâíîñò³ äî ðèçèêó ñïàëàõ³â âèñîêîïà-

òîãåííèõ õâîðîá, ïðîïàãóâàííÿ çäîðî-

âîãî ñïîñîáó æèòòÿ, çä³éñíåííÿ îö³íêè

ðèçèê³â òà â³äïîâ³äíèõ ëàáîðàòîðíèõ

äîñë³äæåíü.Ñòâîðåííÿ ì³ñüêîãî öåíòðó

ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ áåçïîñåðåäíüî

ïîâ’ÿçàíî ç óêëàäåííÿì Óêðà¿íîþ óãî-

äè ïðî àñîö³àö³þ ç ªâðîïåéñüêèì Ñî-

þçîì. Ï³äïðèºìñòâî ôîðìóºòüñÿ íà îñ-

íîâ³ âèâ÷åííÿ ì³æíàðîäíîãî äîñâ³äó

çà çðàçêîì ºâðîïåéñüêèõ òà àìåðèêàí-

ñüêèõ öåíòð³â êîíòðîëþ òà ïîïåðåäæåí-

íÿ çàõâîðþâàíîñò³.

Íà ÷åñòü Àíäð³ÿ 
Ìàëèøêà âñòàíîâëÿòü
ñàäîâî-ïàðêîâó 
ñêóëüïòóðó
Äëÿ óâ³÷íåííÿ ïàì’ÿò³ âèäàòíîãî óêðà-

¿íñüêîãî ïîåòà Àíäð³ÿ Ñàì³éëîâè÷à Ìà-

ëèøêà ó ïàðêó âçäîâæ âóë. Àíäð³ÿ Ìà-

ëèøêà â Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà

âñòàíîâëÿòü ñàäîâî-ïàðêîâó ñêóëüïòó-

ðó. Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ

ï³äïèñàâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³-

òàë³é Êëè÷êî. Ó ðàìêàõ çàïëàíîâàíèõ

çàõîä³â òàêîæ áóäå çä³éñíåíî áëàãî-

óñòð³é òåðèòîð³¿, ùî ñïðèÿòèìå ñòâî-

ðåííþ êîìôîðòíîãî ïðîñòîðó äëÿ â³ä-

ïî÷èíêó êèÿí ³ ãîñòåé ñòîëèö³.

Çàìîâíèêîì ðîá³ò ç³ âñòàíîâëåííÿ

ìîíóìåíòó âèçíà÷åíî ÊÎ «Êè¿âçåëåí-

áóä», îñâ³òëåííÿì ïåðåéìàòèìåòüñÿ ÊÏ

«Êè¿âì³ñüêñâ³òëî».

Çàçíà÷èìî, ùî íà ðåàë³çàö³þ öüîãî

ïðîåêòó çàëó÷åí³ ïîçàáþäæåòí³ êîø-

òè, ïàì’ÿòíèê ³ ôóíäàìåíò âèãîòîâëåíî

ïîâí³ñòþ çà êîøòè ìåöåíàò³â.

íîâèíè

Â Êèºâ³ íà âóëèö³ Îëåíè Òåë³ãè, 37-Ã óðî÷èñòî â³äêðèëè íîâèé íàéñó÷àñí³øèé Öåíòð ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé-³íâàë³ä³â

Ó â³âòîðîê â Êèºâ³ íà âóëèö³ Îëåíè Òåë³ãè, 37-Ã
â³äêðèëè íîâèé íàéñó÷àñí³øèé Öåíòð ñîö³àëüíî¿
ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé-³íâàë³ä³â, ïåðøèé ³ ïîêè ùî
ºäèíèé â Óêðà¿í³. Ó íüîìó ùîäåííî çìîæóòü ïå-
ðåáóâàòè áëèçüêî 70 õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê â³ä íà-
ðîäæåííÿ äî 18 ðîê³â, ÿê³ îòðèìàëè ñòàòóñ ³íâà-
ë³äà, ç ô³çè÷íèìè òà ðîçóìîâèìè âàäàìè.

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»
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Права споживачів та обов'язки виконавців 
у сферах теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, 

централізованого питного водопостачання та водовідведення 
відповідно до основних нормативно�правових актів у цих сферах

Закон України "Про теплопостачання" Закон України "Про питну воду та питне
водопостачання"

Закон України "Про житлово�комунальні
послуги"

Постанова Кабінету Міністрів України від
21.07.2005 № 630 "Про затвердження Правил

надання послуг з централізованого опалення,
постачання холодної та гарячої води і

водовідведення та типового договору про надання
послуг з централізованого опалення, постачання

холодної та гарячої води і водовідведення"

визначає основні правові, економічні та організаційні засади
діяльності на об'єктах сфери теплопостачання та регулює
відносини, пов'язані з виробництвом, транспортуванням,
постачанням та використанням теплової енергії з метою

забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення
енергоефективності функціонування систем теплопостачання,

створення і удосконалення ринку теплової енергії та захисту прав
споживачів та працівників сфери теплопостачання

визначає правові, економічні та організаційні
засади функціонування системи питного

водопостачання, спрямовані на гарантоване
забезпечення населення якісною та безпечною

для здоров'я людини питною водою

визначає основні засади організаційних,
господарських відносин, що виникають у сфері
надання та споживання житлово#комунальних
послуг між їхніми виробниками, виконавцями і
споживачами, а також їхні права та обов'язки

регулює відносини між суб'єктом господарювання,
предметом діяльності якого є надання житлово#
комунальних послуг (виконавець), і фізичною та

юридичною особою (споживач), яка отримує або має
намір отримувати послуги з централізованого

опалення, постачання холодної та гарячої води і
водовідведення

Споживач теплової енергії має право на: 
вибір одного або декількох джерел теплової енергії чи
теплопостачальних організацій, якщо це можливо за
існуючими технічними умовами; 
отримання інформації щодо якості теплопостачання,
тарифів, цін, порядку оплати, режимів споживання
теплової енергії; 
відшкодування згідно із законодавством збитків,
заподіяних внаслідок порушення його прав, у разі
виконання ним своїх зобов'язань відповідно до договору; 
приєднання до теплової мережі відповідно до
нормативно#правових актів; 
отримання обсягів теплової енергії згідно з параметрами
відповідно до договорів та стандартів; 
отримання перерахунку за спожиту теплову енергію з
урахуванням здійсненого авансового платежу та показань
приладів комерційного обліку теплової енергії протягом
місяця після закінчення опалювального періоду. 
Захист прав споживачів теплової енергії, а також механізм
реалізації захисту цих прав регулюються цим Законом,
Законом України "Про захист прав споживачів", іншими
нормативно#правовими актами. 

Споживачі питної води мають право
на:
забезпечення питною водою, якість якої
відповідає державним стандартам,
кількість і режим подачі якої визначаються
на договірних засадах в обсязі, не
меншому від нормативів питного
водопостачання; 
одержання в установленому порядку
повної, достовірної, своєчасної інформації
про якість питної води, обсяги її реалізації,
режими подачі та порядку розрахунку
тарифів на послуги централізованого
водопостачання і водовідведення; 
організацію та проведення громадських
слухань щодо прийняття рішень з питань
якості питної води та питного
водопостачання відповідно до закону; 
участь представників громадськості у
перевірках, які проводяться органами
виконавчої влади, з дотриманням
встановленого режиму перебування на
території об'єктів питного водопостачання; 
пред'явлення позовів до суду про
відшкодування збитків, завданих
внаслідок постачання неякісної питної
води, що не відповідає державним
стандартам, інших порушень
законодавства у сфері питної води та
питного водопостачання; 
підключення в установленому порядку до
централізованого водопостачання та
водовідведення. 

1. Споживач має право: 
1) одержувати вчасно та відповідної якості
житлово#комунальні послуги згідно із
законодавством та умовами договору на
надання житлово#комунальних послуг; 
2) одержувати в установленому
законодавством порядку необхідну
інформацію про перелік житлово#комунальних
послуг, їх вартість, загальну вартість місячного
платежу, структуру ціни/тарифу, норми
споживання, порядок надання житлово#
комунальних послуг, їх споживчі властивості
тощо; 
3) на відшкодування збитків, завданих його
майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної
його життю чи здоров'ю внаслідок
неналежного надання або ненадання житлово#
комунальних послуг; 
4) на усунення протягом строку, встановленого
договором або законодавством, виявлених
недоліків у наданні житлово#комунальних
послуг; 
5) на зменшення розміру плати за надані
послуги в разі їх ненадання або надання не в
повному обсязі, зниження їх якості в порядку,
визначеному договором або законодавством; 
6) на несплату вартості житлово#комунальних
послуг за період тимчасової відсутності
споживача та/або членів його сім'ї при
відповідному документальному оформленні, а
також за період фактичної відсутності житлово#
комунальних послуг, визначених договором у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України; 
7) отримувати від виконавця компенсацію в
розмірі, визначеному договором, рішенням
суду або законодавством, за перевищення
нормативних термінів на проведення аварійно#
відновлювальних робіт; 
8) на перевірку кількості та якості житлово#
комунальних послуг у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України. 
2. Споживач має право на укладення
договору з виконавцем відповідних послуг на
профілактику, повірку, а також заміну або
ремонт санітарно#технічних приладів,
пристроїв, обладнання та засобів обліку, що
вийшли з ладу.

Споживач має право на: 
1) зменшення розміру плати у разі: надання
послуг не в повному обсязі, зниження їх якості,
зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних
показників від затверджених нормативів (норм)
споживання; тимчасової відсутності споживача
та/або членів його сім'ї на підставі письмової
заяви споживача та офіційного документа, що
підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця
тимчасового проживання, роботи, лікування,
навчання, проходження військової служби,
відбування покарання); 
2) усунення виконавцем виявлених недоліків у
наданні послуг; 
3) несплату вартості послуг за період тимчасової
відсутності споживача і членів його сім'ї (у разі
відключення виконавцем холодної та гарячої
води і опломбування запірних вентилів у квартирі
(будинку садибного типу) та відновлення
надання послуг шляхом зняття пломб за свій
рахунок протягом доби згідно з письмовою
заявою; 
4) перевірку кількісних і якісних показників
надання послуг (якість і тиск води, температура
гарячої води, температура повітря у приміщеннях
тощо) у порядку, встановленому цими
Правилами; 
5) установлення квартирних засобів обліку та
взяття їх на абонентський облік; 
6) періодичну повірку, обслуговування та ремонт
(у тому числі демонтаж, транспортування та
монтаж) квартирних засобів обліку; 
7) ознайомлення з нормативно#правовими
актами у сфері житлово#комунальних послуг; 
8) внесення за погодженням з виконавцем у
договір змін, що впливають на розмір плати за
послуги; 
9) звільнення від плати за послуги у разі їх
ненадання та отримання компенсації за
перевищення строків проведення аварійно#
відбудовних робіт; 
10) відшкодування збитків, завданих його майну
та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його
життю чи здоров'ю внаслідок неналежного
надання або ненадання послуг. Споживач має
також інші права відповідно до
законодавства.

Теплопостачальні,теплотранспортні і теплогенеруючі
організації зобов'язані: 
при зміні тарифів на теплову енергію повідомляти
споживача письмово або в засобах масової інформації в
порядку, встановленому законодавством; 
забезпечувати надійне постачання обсягів теплової енергії
відповідно до умов договору та стандартів; 
здійснювати перерахунок за спожиту теплову енергію із
споживачами з урахуванням авансового платежу та
показань приладів комерційного обліку теплової енергії
протягом місяця після закінчення опалювального періоду. 
Теплопостачальні організації, які здійснюють діяльність із
постачання теплової енергії з використанням власних
теплових мереж, зобов'язані забезпечити рівноправний
доступ до цих мереж усіх суб'єктів господарської діяльності
відповідно до укладених договорів. 
У разі наявності технічної можливості теплопостачальні
організації, що здійснюють постачання теплової енергії на
закріпленій території, не мають права відмовити
споживачу, який розташований на цій території, в
укладенні договору.

Підприємства питного водопостачання
зобов'язані забезпечити: 
виробництво та постачання споживачам
питної води відповідно до умов договору; 
подачу води для протипожежних потреб; 
впровадження новітніх технологій
виробництва питної води,
ресурсозберігаючих технологій та
обладнання; 
участь у фінансуванні реконструкції та
розвитку об'єктів централізованого питного
водопостачання і водовідведення,
оснащення їх засобами обліку та
регулювання споживання води; 
відшкодування збитків, завданих
юридичним і фізичним особам внаслідок
порушення вимог законодавства у сфері
питної води та питного водопостачання,
що сталося з їх вини; 
вжиття заходів щодо забезпечення
населення питною водою у випадках
порушень функціонування
централізованих систем водопостачання
(аварійні ситуації); 
вирішення ситуаційних питань, пов'язаних
з порушенням функціонування
централізованих систем водопостачання
(аварійні ситуації), відповідно до плану
оперативних дій із забезпечення
споживачів питною водою у відповідному
населеному пункті (районі).

Виконавець зобов'язаний:
1) забезпечувати своєчасність та відповідну
якість житлово#комунальних послуг згідно із
законодавством та умовами договору, в тому
числі шляхом створення систем управління
якістю відповідно до національних або
міжнародних стандартів;
2) здійснювати контроль за технічним станом
інженерного обладнання будинків, квартир,
приміщень;
3) підготувати та укласти із споживачем договір
на надання житлово#комунальних послуг з
визначенням відповідальності за дотримання
умов його виконання згідно з типовим
договором;
4) надавати в установленому законодавством
порядку необхідну інформацію про перелік
житлово#комунальних послуг, їх вартість,
загальну вартість місячного платежу, структуру
цін/тарифів, норми споживання, режим
надання житлово#комунальних послуг, їх
споживчі властивості тощо;
5) своєчасно проводити підготовку жилого
будинку і його технічного обладнання до
експлуатації в осінньо#зимовий період;
6) розглядати у визначений законодавством
термін претензії та скарги споживачів і
проводити відповідні перерахунки розміру
плати за житлово#комунальні послуги в разі їх
ненадання або надання не в повному обсязі,
зниження їх якості;
7) утримувати в належному технічному стані,
здійснювати технічне обслуговування та ремонт
внутрішньобудинкових мереж, вживати
заходів щодо ліквідації аварійних ситуацій,
усунення порушень якості послуг у терміни,
встановлені договором та/або
законодавством;
8) сплачувати споживачу компенсацію за
перевищення встановлених термінів
проведення аварійно#відновлювальних робіт у
розмірі, визначеному договором або
законодавством;

Виконавець зобов'язаний: 
1) своєчасно надавати споживачу послуги в
установлених обсягах, належної якості, безпечні
для його життя, здоров'я та які не спричиняють
шкоди його майну, відповідно до вимог
законодавства та цих Правил; 
2) інформувати споживача про адресу та номер
телефону диспетчерської, аварійної або
аварійно#диспетчерської служби (зазначаються в
договорі і рахунках на сплату послуг,
розміщуються на дошках оголошень в усіх
під'їздах багатоквартирного будинку, а також на
дошках оголошень, розташованих поблизу
житлового будинку); 
3) надавати споживачеві в установленому
законодавством порядку інформацію про перелік
послуг, їх вартість, загальну вартість місячного
платежу, структуру тарифів, нормативи (норми)
споживання, режим надання послуг, їх споживчі
властивості, якісні показники надання послуг,
граничні строки усунення аварій або інших
порушень порядку надання послуг, а також
інформацію про ці Правила (зазначається у
договорі, а також розміщується на дошці
оголошень у приміщенні виконавця); 
4) контролювати установлені міжповіркові
інтервали, проводити періодичну повірку
квартирних засобів обліку, їх обслуговування та
ремонт, у тому числі демонтаж, транспортування
та монтаж; 
5) проводити два рази на рік перевірку стану
внутрішньобудинкових систем
багатоквартирного будинку із складенням
відповідного акта; 
6) узгодити із споживачем не пізніше ніж за три
робочих дні до проведення планових робіт
всередині житлового приміщення час доступу до
такого приміщення з наданням йому відповідного
письмового повідомлення; 
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9) вести облік вимог (претензій)
споживачів у зв'язку з порушенням
порядку надання житлово#комунальних
послуг, зміною їх споживчих
властивостей та перевищенням термінів
проведення аварійно#відновлювальних
робіт;
10) своєчасно за власний рахунок
проводити роботи з усунення виявлених
неполадок, пов'язаних з отриманням
житлово#комунальних послуг, що
виникли з його вини.

7) повідомляти споживача про плановану перерву в
наданні послуг через засоби масової інформації, а також
письмово не пізніше ніж за 10 днів до її настання (крім
перерви, що настає внаслідок аварії або дії непереборної
сили) із зазначенням причини та часу перерви в наданні
послуг; 
8) відновлювати надання послуг за письмовою заявою
споживача шляхом зняття пломб із запірних вентилів у
квартирі (будинку садибного типу) протягом доби; 
9) забезпечувати за заявою споживача взяття на абонентський
облік у тижневий строк квартирних засобів обліку; 
10) утримувати внутрішньобудинкові мережі у належному
технічному стані, здійснювати їх технічне обслуговування
та ремонт; 
11) інформувати споживача протягом доби з дня виявлення
недоліків у роботі внутрішньобудинкових інженерних
систем та/або інженерного обладнання, що розташовані за
межами багатоквартирного будинку або інженерного
обладнання, що розташовані за межами
багатоквартирного будинку або житлового будинку (у разі
його особистого звернення # невідкладно), про причини та
очікувану тривалість зупинення надання послуг або
обмеження їх кількості, а також про причини порушення
якісних показників надання послуг; 
12) усувати аварії та інші порушення порядку надання
послуг, а також виконувати заявки споживачів у строк,
установлений законодавством та договором; 
13) вести облік скарг (заяв, вимог, претензій) споживачів
щодо кількості та якості надання послуг, а також облік їх
розгляду; 
14) зменшувати розмір плати за послуги у разі тимчасової
відсутності споживача та/або членів його сім'ї на підставі
його письмової заяви та офіційного документа, що
підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця
тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання,
проходження військової служби, відбування покарання);
15) звільняти від плати за послуги у разі їх ненадання та
виплачувати компенсацію за перевищення строків
проведення аварійно#відбудовних робіт; 
16) проводити перерахунок розміру плати за надання
послуг у разі ненадання їх, надання не в повному обсязі,
зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або
якісних показників від затверджених нормативів (норм)
споживання, у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України та визначеному договором; 
17) своєчасно проводити за власний рахунок роботи з
усунення виявлених несправностей, пов'язаних з
отриманням послуг, що виникли з його вини; 
18) відшкодовувати збитки, завдані майну та/або
приміщенню споживача та/або членів його сім'ї, шкоду,
заподіяну його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного
надання або ненадання послуг, а також моральну шкоду в
порядку та розмірі, які визначаються відповідно до
законодавства і договору; 
19) сплачувати споживачу неустойку (штраф, пеню) у разі
ненадання послуг або надання послуг неналежної якості у
порядку та у випадках, передбачених законодавством і
договором; 
19#1) забезпечити проведення оплати послуг з опалення на
поточний рахунок із спеціальним режимом використання
шляхом зазначення реквізитів такого рахунка в договорі;
20) виконувати інші обов'язки відповідно до
законодавства.

Місце та порядок отримання інформації

Виконавчий орган Київської міської ради
(Київська міська державна адміністрація) 

(далі � КМДА)

Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних

послуг (далі � НКРЕКП)
КБУ "Контактний центр міста Києва" Виконавці послуг

1. Запити на інформацію.
Можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі.
Зокрема:
поштою # на адресу: 01044, Київ#044, вул. Хрещатик,
36, кім. 107 (на конверті вказати: "Інформаційний
запит");
факсом # за номерами: (044) 202#71#18;
телефоном # за номерами: (044) 202#76#00, 
(044) 202#76#42;
електронною поштою # за адресою:
uizdpi@kievcity.gov.ua. 
Письмовий запит на інформацію може бути складений
за формою, затвердженою розпорядженням КМДА та
розміщеною на офіційному інтернет#порталі Київської
міської влади (www.kievcity.gov.ua), або оформлений
у довільній формі.
Запит на інформацію може бути подано безпосередньо
до структурних підрозділів КМДА, що є
розпорядниками інформації, або до управління
інформаційного забезпечення та доступу до публічної
інформації апарату КМДА в робочий час згідно з
правилами внутрішнього трудового розпорядку.
З Порядком складання, подання, опрацювання запитів
на інформацію, що надходять до КМДА, та надання
відповідей на них, можна ознайомитися на офіційному
веб#сайті КМДА (www.kievcity.gov.ua) в розділі
"Публічна інформація". 

2. Звернення.
Можуть подаватися до КМДА (на адресу: 01044, Київ#
044, вул. Хрещатик, 36) або безпосередньо до
структурних підрозділів. 
Звернення громадян може бути усним (викладеним
громадянином і записаним посадовою особою на
особистому прийомі). Звернення може бути подано як
окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб
(колективне). 
Письмове звернення повинно бути підписано
заявником (заявниками) із зазначенням дати.
Прийом громадян здійснюється відділом особистого
прийому громадян за адресою:
вул. Хрещатик, 36, кімната № 110.

Години прийому громадян:
• понеділок # четвер з 09.00 до 17.45;
• п'ятниця з 09.00 до 16.30 
• Обідня перерва з 13.00 до 14.00.
Телефон відділу особистого прийому громадян: 
(044) 202#75#94.

Для отримання інформації щодо тарифів ПАТ
"Київенерго", ТОВ "Євро#реконструкція",ПАТ "АК
"Київводоканал", а також інших виконавців послуг #
ліцензіатів НКРЕКП необхідно звертатися
безпосередньо до НКРЕКП: Адреса: 03057 м. Київ, 
вул. Смоленська, 19
веб#сайт: www.nerc.gov.ua 
e#mail: box@nerc.gov.ua
запити на інформацію:
e#mail: public.info@nerc.gov.ua 
тел.: (044) 204#48#27, 204#48#94; 
факс: (044) 277#30#47.

Зареєструвати звернення можна за багатоканальним
телефоном 15#51 (зі стаціонарного) або (044) 205#73#37
(з мобільного), або залишити своє звернення через
веб#сайт "Контактного центру міста Києва"
(www.1551.gov.ua).

Виконавець послуг зобов'язаний надавати споживачу
інформацію про перелік житлово#комунальних послуг,
їх вартість, загальну вартість місячного платежу,
структуру цін/тарифів, норми споживання, режим
надання житлово#комунальних послуг, їх споживчі
властивості тощо.З переліком виконавців послуг
(ліцензіатів КМДА) можна ознайомитися на сайті
www.dzki.kievcity.gov.ua в розділі "Довідник".
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Структура тарифу на теплову енергію для бюджетних установ 
КП "Спецжитлофонд" 

Íåîáõ³äí³ñòü çì³íè òàðèôó âèêëèêàíà çì³íîþ ö³í íà ïàëèâî, åëåêòðîåíåðã³þ, çì³íîþ ì³í³ìàëüíî¿

çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ

№
з/п 

Найменування показників 2015
(розпорядження
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації ) від
18.03.2015 № 226)
(тариф
встановлено
вперше)

2015
(розпорядження
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)від
10.07.2015 № 677)

2016
(розпорядження
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) від
20.04.2016 
№ 248)

2016
(розпорядження
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) від
26.09.2016 
№ 897)

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5 6

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 917,16 1081,70 1083,19 1009,32

1.1 Прямі матеріальні витрати, 
у т. ч.: 

834,93 999,47 974,30 896,84

1.1.1 Витрати на паливо 829,62 991,70 947,35 861,78

1.1.2 Витрати на електроенергію 4,90 7,36 26,60 34,66

1.1.3 Витрати на покупну теплову
енергію

0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Транспортування теплової
енергії тепловими мережами
інших підприємств

0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб
та водовідведення 

0,11 0,11 0,15 0,20

1.1.6 Матеріали, запасні частини та
інші матеріальні ресурси 

0,30 0,30 0,20 0,20

1.2 Прямі витрати на оплату праці
з відрахуваннями на соціальні
заходи 

0,00 0,00 11,38 11,38

1.3 Інші прямі витрати 75,96 75,96 79,29 79,29

1.4 Загальновиробничі витрати 6,27 6,27 18,22 21,81

2 Адміністративні витрати 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Витрати на збут 98,61 98,61 37,61 37,61

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

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 1015,77 1180,31 1120,80 1046,93

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

8 Тариф на теплову енергію,
грн/Гкал

1015,77 1180,31 1120,80 1046,93

9 Тариф на теплову енергію,
грн/Гкал з ПДВ

1218,92 1416,37 1344,96 1256,32

Структура  тарифів на послуги з централізованого опалення  для
потреб бюджетних установ КП "Спецжитлофонд"

Íåîáõ³äí³ñòü çì³íè òàðèôó âèêëèêàíà çì³íîþ  ö³í íà  ïàëèâî, åëåêòðîåíåðã³þ, çì³íîþ ì³í³ìàëüíî¿

çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ

№
з/п

Найменування показників Послуга з централізованого опалення

Для абонентів житлових будинків з будинковими та
квартирними приладами обліку теплової енергії

2016 (розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
від 20.04.2016 № 248)
(тарифи встановлені
вперше)

2016 (розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
від 26.09.2016 № 897)

грн./ Гкал грн./ Гкал

1 2 3 4

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

1120,80 1046,93

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

15,63 15,63

2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на
соціальні заходи 

15,63 15,63

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

0,00 0,000

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

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 1136,43 1062,56

7 Послуги банку 0,00 0,00

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням
послуг банку

1136,43 1062,56

9 Розрахунковий прибуток, усього, у т. ч.: 0,00 0,00

10 Плановані тарифи на послуги 1136,43 1062,56

11 Податок на додану вартість 227,29 212,51

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 1363,72 1275,07

13 Планований тариф на послугу з централізованого
опалення, грн/м2 за місяць протягом
опалювального періоду, з ПДВ

# #

14 Планована тривалість опалювального періоду, діб" 176 176

Структура тарифу на теплову енергію для потреб інших
споживачів КП "Спецжитлофонд" 

Íåîáõ³äí³ñòü çì³íè òàðèôó âèêëèêàíà çì³íîþ  ö³í íà  ïàëèâî, åëåêòðîåíåðã³þ, çì³íîþ ì³í³ìàëüíî¿

çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ

№
з/п 

Найменування показників "2016 (розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
від 20.04.2016  № 248)
(тарифи встановлені
вперше)"

2016 (розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
від 26.09.2016 № 897)

грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1083,19 1009,32

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 974,30 896,84

1.1.1 Витрати на паливо 947,35 861,78

1.1.2 Витрати на електроенергію 26,60 34,66

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 0,00 0,00

1.1.4 Транспортування теплової енергії тепловими
мережами інших підприємств

0,00 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та
водовідведення 

0,15 0,20

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні
ресурси 

0,20 0,20

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями
на соціальні заходи 

11,38 11,38

1.3 Інші прямі витрати 79,29 79,29

1.4 Загальновиробничі витрати 18,22 21,81

2 Адміністративні витрати 0,00 0,00

3 Витрати на збут 37,61 37,61

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0,00

6 Повна собівартість 1120,80 1046,93

7 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1120,80 1046,93

9 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ 1344,96 1256,32

Структура  тарифів на послуги з централізованого опалення  для
потреб інших споживачів КП "Спецжитлофонд" 

Íåîáõ³äí³ñòü çì³íè òàðèôó âèêëèêàíà çì³íîþ  ö³í íà  ïàëèâî, åëåêòðîåíåðã³þ, çì³íîþ ì³í³ìàëüíî¿

çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ

№
з/п

Найменування показників Послуга з централізованого опалення 

для абонентів житлових будинків з будинковими та
квартирними приладами обліку теплової енергії 

2016 
(розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
від 20.04.2016 № 248)
(тарифи встановлені
вперше)

2016 
(розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
від 26.09.2016 № 897)

грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4

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

1120,80 1046,93

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

15,63 15,63

2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на
соціальні заходи 

15,63 15,63

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

0,000 0,000

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

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 1136,43 1062,56

7 Послуги банку 0,00 0,00

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням
послуг банку

1136,43 1062,56

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

10 Плановані тарифи на послуги 1136,43 1062,56

11 Податок на додану вартість 227,29 212,51

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 1363,72 1275,07

13 Планований тариф на послугу з централізованого
опалення, грн/м2 за місяць протягом опалювального
періоду, з ПДВ

# #

14 Планована тривалість опалювального періоду, діб 176 176
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Структура тарифу на теплову енергію для потреб населення 
КП "Спецжитлофонд" 

Íåîáõ³äí³ñòü çì³íè òàðèôó âèêëèêàíà çì³íîþ  ö³í íà  ïàëèâî, åëåêòðîåíåðã³þ, çì³íîþ ì³í³ìàëüíî¿

çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ

№
з/п 

Найменування показників 2015
(розпорядження
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)  від
18.03.2015 № 226)
(тарифи
встановлені
вперше)

2015
(розпорядження
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) від
10.07.2015 №677)

2016
(розпорядження
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації) від
20.04.2016 №248 )

2016
(розпорядження
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) від
26.09.2016 №897)

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5 6

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 234,00 3509,53 476,02 919,30

1.1 Прямі матеріальні витрати, 
у т. ч.: 

151,77 3427,30 367,13 806,82

1.1.1 Витрати на паливо 146,46 334,96 340,18 771,76

1.1.2 Витрати на електроенергію 4,90 7,36 26,60 34,66

1.1.3 Витрати на покупну теплову
енергію

0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Транспортування теплової
енергії тепловими мережами
інших підприємств

0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб
та водовідведення 

0,11 0,11 0,15 0,20

1.1.6 Матеріали, запасні частини та
інші матеріальні ресурси 

0,30 0,30 0,20 0,20

1.2 Прямі витрати на оплату праці
з відрахуваннями на соціальні
заходи 

0,00 0,00 11,38 11,38

1.3 Інші прямі витрати 75,96 75,96 79,29 79,29

1.4 Загальновиробничі витрати 6,27 6,27 18,22 21,81

2 Адміністративні витрати 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Витрати на збут 2,41 2,41 2,59 2,59

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

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 236,41 3511,94 478,61 921,89

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

8 Тариф на теплову енергію,
грн/Гкал

236,41 427,37 478,61 921,89

9 Тариф на теплову енергію,
грн./Гкал з ПДВ

283,69 512,84 574,33 1106,27

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

№
з/п

Найменуван#
ня показників

Послуга з централізованого опалення

для
абонентів
житлових
будинків з
будин#
ковими та
квартирними
приладами
обліку
теплової
енергії

для
абонентів
житлових
будинків з
будин#
ковими та
квартирними
приладами
обліку
теплової
енергії

для
абонентів
житлових
будинків без
будинкових
та
квартирних
приладів
обліку
теплової
енергії

для
абонентів
житлових
будинків з
будин#
ковими та
квартирними
приладами
обліку
теплової
енергії

для
абонентів
житлових
будинків без
будинкових
та
квартирних
приладів
обліку
теплової
енергії

для
абонентів
житлових
будинків з
будин#
ковими та
квартирними
приладами
обліку
теплової
енергії

для
абонентів
житлових
будинків без
будин#
кових та
квартирних
приладів
обліку
теплової
енергії

2015
(розпоряд#
ження
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
від
18.03.2015
№ 226
(тарифи
встановлені
вперше)

2015  (розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
від 10.07.2015 № 677)

2016 (розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
від 20.04.2016 № 248)

2016 (розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
26.09.2016 № 897

грн/Гкал грн/Гкал грн/м2 грн/Гкал грн/м2 грн./Гкал грн/м2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Собівартість

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

236,41 427,37 11,80 478,61 10,36 921,89 19,96

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

2,55 2,55 0,07 15,63 0,34 15,63 0,34

2.1 витрати на
оплату праці
з відрахуван#
нями на
соціальні
заходи 

1,86 1,86 0,05 15,63 0,34 15,63 0,34

2.2 інші витрати
абонентської
служби

0,69 0,69 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Витрати  з
проведення
періодичної
повірки,
обслуговуван
ня і ремонту
квартирних
засобів
обліку, у тому
числі їх
демонтажу,
транспортува#
ння та
монтажу
після повірки

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Витрати на
придбання
води на
послугу з
централізова#
ного
постачання
гарячої води

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

5 Решта витрат,
крім послуг
банку

0,00 2,32 0,06 4,54 0,10 8,62 0,19

6 Собівартість
послуг без
урахування
послуг банку

238,96 432,24 11,93 498,78 10,80 946,14 20,49

7 Послуги
банку

2,93 5,25 0,15 6,06 0,13 11,49 0,25

8 Повна
планова
собівартість
послуг з
урахуванням
послуг банку

241,89 437,49 12,08 504,84 10,93 957,63 20,74

9 Розрахунков
ий прибуток,
усього, у т. ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Плановані
тарифи на
послуги

241,89 437,49 12,08 504,84 10,93 957,63 20,74

11 Податок на
додану
вартість

48,38 87,50 2,42 100,97 2,19 191,53 4,15

12 Плановані
тарифи на
послуги з
ПДВ

290,27 524,99 14,50 605,81 13,12 1149,16 24,89

13 Планований
тариф на
послугу з
централізова
ного
опалення,
грн/м2 за
місяць
протягом
опалювально
го періоду, з
ПДВ

# # 14,50 # 13,12 24,89

14 Планована
тривалість
опалювально
го періоду,
діб

176 176 176 176 176 176 176

Íåîáõ³äí³ñòü çì³íè òàðèôó âèêëèêàíà çì³íîþ  ö³í íà  ïàëèâî, åëåêòðîåíåðã³þ, çì³íîþ ì³í³ìàëüíî¿

çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ

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

№
з/п

Найменування показників Послуга з централізованого постачання гарячої води
За умови підключення рушнико#сушильників до системи гарячого
водопостачання
2015
(розпорядження
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) 
від 18.03.2015 
№ 226 ) (тарифи
встановлені
вперше)

2015
(розпорядження
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) від
10.07.2015 № 677)

2016
(розпорядження
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) від
20.04.2016 
№ 248)

2016
(розпорядження
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
26.09.2016 № 897

грн/м3 грн/м3 грн/м3 грн/м3

1 2 4 5 6 7

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

11,72 21,18 23,72 45,70

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

0,95 0,95 0,77 0,77

2.1 витрати на оплату праці з
відрахуваннями на соціальні
заходи 

0,95 0,95 0,77 0,77

2.2 інші витрати абонентської
служби

0,00 0,00 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

1,56 1,56 1,77 1,77

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

3,24 3,83 3,83 5,11

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,15 0,15 0,28 0,49

6 Собівартість послуг без
урахування послуг банку

17,62 27,67 30,37 53,84

7 Послуги банку 0,22 0,33 0,37 0,66
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Íåîáõ³äí³ñòü çì³íè òàðèôó âèêëèêàíà çì³íîþ  ö³í íà  ïàëèâî, åëåêòðîåíåðã³þ, çì³íîþ ì³í³ìàëüíî¿

çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ

8 Повна планова собівартість
послуг з урахуванням послуг
банку

17,84 28,00 30,74 54,50

9 Розрахунковий прибуток, усього,
у тому числі:

0,00 0,00 0,00 0,00

10 Плановані тарифи на послуги 17,84 28,00 30,74 54,50

11 Податок на додану вартість 3,57 5,60 6,15 10,90

12 Плановані тарифи на послуги з
ПДВ

21,41 33,60 36,89 65,40

Структура тарифу на теплову енергію для потреб населення 
ТОВ "Ковальська�Житлосервіс"

Íåîáõ³äí³ñòü çì³íè òàðèôó âèêëèêàíà çì³íîþ  ö³í íà  ïàëèâî, åëåêòðîåíåðã³þ, çì³íîþ ì³í³ìàëüíî¿

çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ

№
з/п 

Найменування показників 2016 розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
№245 від 20.04.2016
(тарифи встановлені
вперше)

2016 розпорядження
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації)  №896
від 26.09.2016 

грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 481,23 929,58

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 376,52 847,62

1.1.1 Витрати на паливо 351,38 800,67

1.1.2 Витрати на електроенергію 24,72 46,38

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 0,00 0,00

1.1.4 Транспортування теплової енергії тепловими мережами
інших підприємств

0,00 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та водовідведення 0,42 0,57

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,00 0

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на
соціальні заходи 

70,79 52,81

1.3 Інші прямі витрати 17,12 17,67

1.4 Загальновиробничі витрати 16,80 11,48

2 Адміністративні витрати 22,07 16,19

3 Витрати на збут 0,00 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0

6 Повна собівартість 503,30 945,77

7 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 503,30 945,77

9 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ 603,96 1134,92

Структура  тарифів на послуги з централізованого опалення та
централізованого постачання гарячої води 

ТОВ "Ковальська�Житлосервіс" для потреб населення

10 Плановані тарифи на
послуги

544,10 998,80 33,95 65,17 62,53

11 Податок на додану вартість 108,82 199,76 6,79 13,03 12,51

12 Плановані тарифи на
послуги з ПДВ

652,92 1198,56 40,74 78,20 75,04

13 Планований тариф на
послугу з централізованого
опалення, грн/м2 за місяць
протягом опалювального
періоду, з ПДВ

13,37 18,36 0 0 0

14 Планована тривалість
опалювального періоду, діб

176 176 0 0 0

№
з/п

Найменування показників Послуга з централізованого
опалення 

Послуга з централізованого постачання
гарячої води

для абонентів житлових
будинків з будинковими та
квартирними приладами
обліку теплової енергії

за умови підключення
рушникосушильників до
системи гарячого
водопостачання

за умови
відсутності
рушникосушильни#
ків

2016
розпорядження
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
від 20.04.2016
№ 245 (тарифи
встановлені
вперше)

2016
розпоряджен#
ня
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
№896 від
26.09.2016 

2016
розпоряджен#
ня виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
від 20.04.2016
№ 245 (тарифи
встановлені
вперше)

2016 розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)  №896 від
26.09.2016 

грн/Гкал грн/Гкал грн/м3 грн/м3 грн/м3

1 2 3 4 5 6 7

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

503,30 945,77 27,53 54,38 51,74

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

21,45 24,46 0,75 2,12 2,12

2.1 витрати на оплату праці з
відрахуваннями на соціальні
заходи 

21,36 24,37 0,72 2,09 2,09

2.2 інші витрати абонентської
служби

0,09 0,09 0,03 0,03 0,03

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 0,97 1,15 1,15

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

0,000 0,000 3,83 5,11 5,11

5 Решта витрат, крім послуг
банку

11,80 14,38 0,40 1,23 1,23

6 Собівартість послуг без
урахування послуг банку

536,55 984,61 33,48 63,99 61,35

7 Послуги банку 7,55 14,19 0,47 1,18 1,18

8 Повна планова собівартість
послуг з урахуванням послуг
банку

544,10 998,80 33,95 65,17 62,53

9 Розрахунковий прибуток,
усього, у т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Íåîáõ³äí³ñòü çì³íè òàðèôó âèêëèêàíà çì³íîþ  ö³í íà  ïàëèâî, åëåêòðîåíåðã³þ, çì³íîþ ì³í³ìàëüíî¿

çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ

Структура тарифу на теплову енергію для потреб інші споживачі
ТОВ "Ковальська�Житлосервіс"

Íåîáõ³äí³ñòü çì³íè òàðèôó âèêëèêàíà çì³íîþ  ö³í íà  ïàëèâî, åëåêòðîåíåðã³þ, çì³íîþ ì³í³ìàëüíî¿

çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ

№
з/п 

Найменування показників розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) від 20.04.2016 
№ 245) (тарифи встановлені
вперше)

2016 розпорядження
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)  
№896 від 26.09.2016 

грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1153,82 972,06

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 1049,11 890,10

1.1.1 Витрати на паливо 1023,97 843,15

1.1.2 Витрати на електроенергію 24,72 46,38

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 0,00 0,00

1.1.4 Транспортування теплової енергії
тепловими мережами інших
підприємств

0,00 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та
водовідведення 

0,42 0,57

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші
матеріальні ресурси 

0,00 0

1.2 Прямі витрати на оплату праці з
відрахуваннями на соціальні заходи 

70,79 52,81

1.3 Інші прямі витрати 17,12 17,67

1.4 Загальновиробничі витрати 16,80 11,48

2 Адміністративні витрати 22,07 16,19

3 Витрати на збут 0,00 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0

6 Повна собівартість 1175,89 988,25

7 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1175,89 988,25

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ 1411,07 1185,90

Структура тарифу на теплову енергію для потреб населення 
ТОВ "КУЖЕ "Новосервіс"

Íåîáõ³äí³ñòü çì³íè òàðèôó âèêëèêàíà çì³íîþ  ö³í íà  ïàëèâî, åëåêòðîåíåðã³þ, çì³íîþ ì³í³ìàëüíî¿

çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ

№
з/п 

Найменування показників 2015 (розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) від 10.07.2015
№690)   (тарифи встановлені
вперше)

2016  (розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
від 26.09.2016 №898) 

грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 556,92 1187,85

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 542,04 1171,00

1.1.1 Витрати на паливо 0,00 0,00

1.1.2 Витрати на електроенергію 10,94 17,20

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 531,10 1153,80

1.1.4 Транспортування теплової енергії тепловими
мережами інших підприємств

0,00 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та
водовідведення 

0,00 0,00

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні
ресурси 

0,00 0,00

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями
на соціальні заходи 

2,27 4,15

1.3 Інші прямі витрати 12,61 12,70

1.4 Загальновиробничі витрати 0,0002 0,0002

2 Адміністративні витрати 0,50 0,53

3 Витрати на збут 0,00 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0,00

6 Повна собівартість 557,42 1188,38

7 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 557,42 1188,38

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ 668,90 1426,06
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Структура тарифу на теплову енергію для інших споживачів 
ТОВ КУЖЕ "Новосервіс"

Структура тарифу на теплову енергію для потреб населення 
КП "Житло & сервіс"

№
з/п

Найменування показників Для потреб населення

Послуга з централізованого опалення Послуга з централізованого постачання гарячої води

для абонентів житлових будинків з
будинковими та квартирними приладами

обліку теплової енергії

для абонентів житлових будинків без
будинкових та квартирних приладів

обліку теплової енергії

за умови підключення
рушникосушильників до системи

гарячого водопостачання

за умови відсутності
рушникосушильників 

2015
(розпорядження

виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської

міської державної
адміністрації) від
10.07.2015 №690)

(тарифи
встановлені

вперше)

2016
(розпорядження

виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської

міської державної
адміністрації) від

26.09.2016 №898) 

2015
(розпорядження

виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської

міської державної
адміністрації) від
10.07.2015 №690)

(тарифи
встановлені

вперше)

2016
(розпорядження

виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської

міської державної
адміністрації) від

26.09.2016 №898) 

2015
(розпорядження

виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської

міської державної
адміністрації) від
10.07.2015 №690)

(тарифи
встановлені

вперше)

2016
(розпорядження

виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської

міської державної
адміністрації) від

26.09.2016 №898) 

2015
(розпорядження

виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської

міської державної
адміністрації) від
10.07.2015 №690)

(тарифи
встановлені

вперше)

2016
(розпорядження

виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської

міської державної
адміністрації) від

26.09.2016 №898) 

грн/Гкал грн/Гкал грн/м2 грн/м2 грн/м3 грн/м3 грн/м3 грн/м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

557,42 1188,38 9,58 20,42 28,40 58,98 23,05 49,15

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

5,44 9,12 0,09 0,16 0,28 0,45 0,23 0,38

2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на
соціальні заходи 

5,44 9,12 0,09 0,16 0,28 0,45 0,23 0,38

2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 1,45 1,50 1,18 1,25

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

0,00 0,000 0,000 0,000 3,83 5,11 3,83 5,11

5 Решта витрат, крім послуг банку 1,66 1,77 0,03 0,03 0,08 0,09 0,07 0,07

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 564,52 1199,27 9,70 20,61 34,04 66,13 28,36 55,96

7 Послуги банку 5,65 12,00 0,11 0,21 0,33 0,65 0,27 0,54

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням
послуг банку

570,17 1211,27 9,81 20,82 34,37 66,78 28,63 56,50

9 Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Плановані тарифи на послуги 570,17 1211,27 9,81 20,82 34,37 66,78 28,63 56,50

11 Податок на додану вартість 114,03 242,25 1,96 -25,16 6,87 13,36 5,72 11,30

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 684,20 1453,52 11,77 -4,35 41,24 80,14 34,35 67,80

13 Планований тариф на послугу з централізованого
опалення, грн/м2 за місяць протягом
опалювального періоду, з ПДВ

- - 11,77 -4,35 --- --- --- ---

14 Планована тривалість опалювального періоду, діб 176 176 176 176 --- --- --- ---

Структура тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води 
ТОВ "КУЖЕ "Новосервіс"

Íåîáõ³äí³ñòü çì³íè òàðèôó âèêëèêàíà çì³íîþ ö³í íà ïàëèâî, åëåêòðîåíåðã³þ, çì³íîþ ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ

№
з/п 

Найменування показників 2015
(розпорядження
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації) від
28.01.2015 №56
(тарифи
встановлено
вперше)

2015
(розпорядження
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
від 14.05.2015
№467) 

2016
(розпорядження
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
від 29.02.2016
№106) 

2016
(розпорядження
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
від 15.09.2016
№863)

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5 6

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 307,52 497,36 528,08 983,33

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 192,05 381,89 389,86 823,89

1.1.1 Витрати на паливо 147,48 337,32 337,32 767,14

1.1.2 Витрати на електроенергію 9,04 9,04 17,00 21,21

1.1.3 Витрати на покупну теплову
енергію

х х х х

1.1.4 Транспортування теплової
енергії тепловими мережами
інших підприємств

х х х х

1.1.5 Вода для технологічних потреб
та водовідведення 

0,07 0,07 0,08 0,08

1.1.6 Матеріали, запасні частини та
інші матеріальні ресурси 

35,46 35,46 35,46 35,46

1.2 Прямі витрати на оплату праці з
відрахуваннями на соціальні
заходи 

85,56 85,56 108,31 122,32

1.3 Інші прямі витрати х х х х

1.4 Загальновиробничі витрати 29,91 29,91 29,91 37,12

2 Адміністративні витрати х х х х

3 Витрати на збут х х х х

4 Інші операційні витрати х х х х

5 Фінансові витрати х х х х

6 Повна собівартість 307,52 497,36 528,08 983,33

7 Розрахунковий прибуток х х х х

8 Тариф на теплову енергію,
грн/Гкал

307,52 497,36 528,08 983,33

9 Тариф на теплову енергію,
грн/Гкал з ПДВ

369,02 596,83 633,70 1 180,00

№ з/п Найменування показників 2015 (розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
від 10.07.2015 №690)
(тарифи встановлені
вперше)

2016 (розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
від 26.09.2016 №898) 

грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1325,77 1148,86

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 1310,89 1132,01

1.1.1 Витрати на паливо 0,00 0

1.1.2 Витрати на електроенергію 10,94 17,2

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 1299,95 1114,81

1.1.4 Транспортування теплової енергії тепловими
мережами інших підприємств

0,00 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та
водовідведення 

0,00 0,00

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні
ресурси 

0,00 0,00

1.2 Прямі витрати на оплату праці з
відрахуваннями на соціальні заходи 

2,27 4,15

1.3 Інші прямі витрати 12,61 12,7

1.4 Загальновиробничі витрати 0,0002 0,0002

2 Адміністративні витрати 0,50 0,53

3 Витрати на збут 0,00 0

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0,00

6 Повна собівартість 1326,27 1149,39

7 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1326,27 1149,39

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ 1591,52 1379,27

Íåîáõ³äí³ñòü çì³íè òàðèôó âèêëèêàíà çì³íîþ ö³í íà ïàëèâî, åëåêòðîåíåðã³þ, çì³íîþ ì³í³ìàëüíî¿

çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ

Íåîáõ³äí³ñòü çì³íè òàðèôó âèêëèêàíà çì³íîþ ö³í íà ïàëèâî, åëåêòðîåíåðã³þ, çì³íîþ ì³í³ìàëüíî¿

çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ
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№
з/п

Найменування показників Послуга з централізованого постачання гарячої води

за умови під-
ключення руш-
никосушильників
до системи
гарячого
водопостачання

за умови
підключення руш-
никосушильників
до системи
гарячого
водопостачання

за умови під-
ключення руш-
никосушильників
до системи
гарячого
водопостачання

за умови під-
ключення руш-
никосушильників
до системи
гарячого
водопостачання

2015
(розпорядження
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської місь-
кої державної
адміністрації) від
28.01.2015 № 56
(тарифи вста-
новлені вперше)

2015
(розпорядження
м виконавчого
органу Київської
ради (Київської
міської
державної
адміністрації) від
14.05.2015 
№ 467) 

2016
(розпорядження
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) від
29.02.2016 №106) 

2016
(розпорядження
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) від
15.09.2016
№863) 

грн/м3 грн/м3 грн/м3 грн/м3

1 2 3 4 5 6

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

16,61 26,86 28,52 53,10

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

х х х х

2.1 витрати на оплату праці з відраху-
ваннями на соціальні заходи 

х х х х

2.2 інші витрати абонентської служби х х х х

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

0,79 0,79 0,79 0,79

№
з/п

Найменування показників Послуга з централізованого опалення

для абонентів
житлових
будинків з
будинковими та
квартирними
приладами
обліку теплової
енергії

для абонентів
житлових
будинків з
будинковими та
квартирними
приладами
обліку теплової
енергії

для абонентів
житлових
будинків з
будинковими та
квартирними
приладами
обліку теплової
енергії

для абонентів
житлових
будинків з
будинковими та
квартирними
приладами
обліку теплової
енергії

2015 (розпоряд-
ження вико-
навчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської
державної
адміністрації) від
28.01.2015 №56
(тарифи вста-
новлені вперше) 

2015
(розпорядження
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) від
14.05.2015
№467)

2016
(розпорядження
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) від
29.02.2016
№106) 

2016
(розпорядження
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
від 15.09.2016
№863) 

грн/Гкал грн/ Гкал грн/ Гкал грн/ Гкал

1 2 3 4 5 6

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

1020,53 1233,90 1195,52 1113,88

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

х х х х

2.1 витрати на оплату праці з відраху-
ваннями на соціальні заходи 

х х х х

2.2 інші витрати абонентської служби х х х х

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

х х х х

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

х х х х

5 Решта витрат, крім послуг банку х х х х

6 Собівартість послуг без урахування
послуг банку

1020,53 1233,9 1195,52 1113,88

7 Послуги банку 10,21 12,34 11,95 11,14

8 Повна планова собівартість послуг
з урахуванням послуг банку

1030,74 1246,24 1207,47 1125,02

9 Розрахунковий прибуток, усього, у
тому числі:

х х х х

10 Плановані тарифи на послуги 1030,74 1246,24 1207,47 1125,02

11 Податок на додану вартість 206,15 249,25 241,49 225,00

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 1236,89 1495,49 1448,96 1350,02

13 Планований тариф на послугу з
централізованого опалення,
грн/м2 за місяць протягом
опалювального періоду, з ПДВ

х х х х

14 Планована тривалість
опалювального періоду, діб

176 176 176 176

№
з/п

Найменування показників Послуга з централізованого опалення

для абонентів
житлових
будинків з
будинковими
та
квартирними
приладами
обліку
теплової
енергії

для
абонентів
житлових
будинків з
будинко-
вими та
квартирними
приладами
обліку
теплової
енергії

для
абонентів
житлових
будинків з
будинко-
вими та
квартир-
ними
прилада-
ми обліку
теплової
енергії

для
абонентів
житлових
будинків
без
будинко-
вих та
квартир-
них
приладів
обліку
теплової
енергії

для
абонентів
житлових
будинків з
будинко-
вими та
квартир-
ними
прилада-
ми обліку
теплової
енергії

для
абонентів
житлових
будинків
без бу-
динкових
та
квартир-
них при-
ладів
обліку
теплової
енергії

2015
(розпоряджен-
ня виконав-
чого органу
Київської
міської ради
(Київської
міської дер-
жавної адмі-
ністрації) від
28.01.2015
№56 (тарифи
встановлені
вперше)

2015
(розпоряд-
ження
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської дер-
жавної адмі-
ністрації) від
14.05.2015
№467)

2016 (розпорядження
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації) від
29.02.2016 №106)

2016 (розпорядження
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації) від
15.09.2016 №863)

грн/Гкал грн/ Гкал грн/ Гкал грн/м2 грн/ Гкал грн/м2
1 2 3 4 5 6 7 8

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

307,52 497,35 528,08 10,34 983,33 18,28

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

х х х х х х

2.1 витрати на оплату праці з
відрахуваннями на соціальні
заходи 

х х х х х х

2.2 інші витрати абонентської
служби

х х х х х х

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

х х х х х х

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

х х х х х х

5 Решта витрат, крім послуг
банку

х х х х х х

6 Собівартість послуг без
урахування послуг банку

307,52 497,35 528,08 10,34 983,33 18,28

7 Послуги банку 4,61 7,46 7,92 0,15 14,00 0,27

8 Повна планова собівартість
послуг з урахуванням послуг
банку

312,13 504,81 536,00 10,49 997,33 18,55

9 Розрахунковий прибуток,
усього, у тому числі:

х х х х х х

10 Плановані тарифи на послуги 312,13 504,81 536,00 10,49 997,33 18,55

11 Податок на додану вартість 62,43 100,96 107,20 2,098 199,47 3,71

12 Плановані тарифи на послуги з
ПДВ

374,56 605,77 643,20 12,59 1196,80 22,26

13 Планований тариф на послугу
з централізованого опалення,
грн/м2 за місяць протягом
опалювального періоду, з ПДВ

х х х 12,59 х 22,26

14 Планована тривалість
опалювального періоду, діб

176 176 176 176 176 176

№
з/п 

Найменування показників 2015
(розпорядження
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації) від
28.01.2015 № 56
(тарифи встановлені
вперше)

2015
(розпорядження
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) від
14.05.2015 №467) 

2016
(розпорядження
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) від
29.02.2016 №106) 

2016
(розпорядження
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) від
15.09.2016 №863)

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5 6

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1 020,53 1 233,91 1 195,52 1 113,88

1.1 Прямі матеріальні витрати, у
т. ч.: 

891,95 1 105,31 1 032,51 906,45

1.1.1 Витрати на паливо 843,26 1 056,62 980,14 836,92

1.1.2 Витрати на електроенергію 8,95 8,95 12,62 29,78

1.1.3 Витрати на покупну теплову
енергію

х х х х

1.1.4 Транспортування теплової
енергії тепловими мережами
інших підприємств

х х х х

1.1.5 Вода для технологічних
потреб та водовідведення 

0,07 0,07 0,08 0,08

1.1.6 Матеріали, запасні частини
та інші матеріальні ресурси 

39,67 39,67 39,67 39,67

1.2 Прямі витрати на оплату
праці з відрахуваннями на
соціальні заходи 

76,30 76,30 110,72 155,30

1.3 Інші прямі витрати х

1.4 Загальновиробничі витрати 52,28 52,29 52,29 52,13

2 Адміністративні витрати х х х х

3 Витрати на збут х х х х

4 Інші операційні витрати х х х х

5 Фінансові витрати х х х х

6 Повна собівартість 1 020,53 1 233,91 1 195,52 1 113,88

7 Розрахунковий прибуток х х х х

8 Тариф на теплову енергію,
грн/Гкал

1 020,53 1 233,91 1 195,52 1 113,88

9 Тариф на теплову енергію,
грн/Гкал з ПДВ

1 224,64 1 480,68 1 434,62 1 336,66

Структура тарифу на теплову енергію для потреб інших
споживачів КП "Житло & сервіс"

Структура тарифів на послуги з централізованого опалення 
для потреб інших споживачів КП "Житло&сервіс" 

Структура тарифів на послуги з централізованого постачання
гарячої води для потреб населення КП "Житло&сервіс"18

Структура тарифів на послуги з централізованого опалення 
для потреб населення КП "Житло&сервіс"

Íåîáõ³äí³ñòü çì³íè òàðèôó âèêëèêàíà çì³íîþ ö³í íà ïàëèâî, åëåêòðîåíåðã³þ, çì³íîþ ì³í³ìàëüíî¿

çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ

Íåîáõ³äí³ñòü çì³íè òàðèôó âèêëèêàíà çì³íîþ ö³í íà ïàëèâî, åëåêòðîåíåðã³þ, çì³íîþ ì³í³ìàëüíî¿

çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ

Íåîáõ³äí³ñòü çì³íè òàðèôó âèêëèêàíà çì³íîþ ö³í íà ïàëèâî, åëåêòðîåíåðã³þ, çì³íîþ ì³í³ìàëüíî¿

çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ
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№
з/п 

Найменування
показників

2012
Постанова
НКРЕКП
від
03.02.2012
№ 51

2013
Постанова
НКРЕКП
від
03.02.2012
№ 51

2014
Постанова
НКРЕКП
від
31.03.2014
№ 182

2015
(розпоряд-
ження
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
від 15.06.2015
№ 576)

2016
(розпоряд-
ження
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
від 15.06.2015
№ 576)

2016
(розпоряд-
ження
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
від 15.09.2016
№ 862)

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Виробнича
собівартість, у т. ч.: 

564,60 564,60 666,05 1188,14 1188,14 1092,38

1.1 Прямі матеріальні
витрати, у т. ч.: 

491,14 491,14 592,59 1078,59 1078,59 923,86

1.1.1 Витрати на паливо 465,57 465,57 567,02 999,57 999,57 811,67

1.1.2 Витрати на
електроенергію

19,34 19,34 19,34 72,02 72,02 104,10

1.1.3 Витрати на покупну
теплову енергію

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Транспортування
теплової енергії
тепловими мережами
інших підприємств

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5 Вода для
технологічних потреб
та водовідведення 

4,25 4,25 4,25 4,34 4,34 5,43

1.1.6 Матеріали, запасні
частини та інші
матеріальні ресурси 

1,98 1,98 1,98 2,66 2,66 2,66

1.2 Прямі витрати на
оплату праці з
відрахуваннями на
соціальні заходи 

34,56 34,56 34,56 63,47 63,47 105,46

1.3 Інші прямі витрати 2,80 2,80 2,80 29,81 29,81 37,15

1.4 Загальновиробничі
витрати

36,10 36,10 36,10 16,27 16,27 25,91

2 Адміністративні
витрати

7,93 7,93 7,93 13,78 13,78 22,94

3 Витрати на збут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Інші операційні
витрати

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 572,53 572,53 673,98 1201,92 1201,92 1115,32

7 Розрахунковий
прибуток

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Тариф на теплову
енергію, грн/Гкал

572,53 572,53 673,98 1201,92 2201,49 1115,32

9 Тариф на теплову
енергію, грн/Гкал з
ПДВ

687,04 687,04 808,78 1442,30 2641,79 1338,39

№
з/п 

Найменування
показників

2012
Постанова
НКРЕКП
від
03.02.2012
№ 51

2013
Постанова
НКРЕКП від
03.02.2012
№ 51

2014
Постанова
НКРЕКП
від
31.03.2014
№ 182

2015
(розпоряд-
ження вико-
навчого ор-
гану Київсь-
кої міської
ради (Київсь-
кої міської
державної
адміністрації)
від 15.06.2015
№ 576)

2016
(розпоряд-
ження вико-
навчого ор-
гану Київсь-
кої міської
ради (Київсь-
кої міської
державної
адміністрації)
від 15.06.2015
№ 576)

2016
(розпоряд-
ження вико-
навчого ор-
гану Київсь-
кої міської
ради (Київсь-
кої міської
державної
адміністрації)
від 15.09.2016
№862)

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Виробнича собівартість,
у т. ч.: 

564,60 564,60 639,50 1188,14 1188,14 1092,38

1.1 Прямі матеріальні
витрати, у т. ч.: 

491,14 491,14 566,04 1078,59 1078,59 923,86

1.1.1 Витрати на паливо 465,57 465,57 540,47 999,57 999,57 811,67

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.2 Витрати на
електроенергію

19,34 19,34 19,34 72,02 72,02 104,10

1.1.3 Витрати на покупну
теплову енергію

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Транспортування
теплової енергії
тепловими мережами
інших підприємств

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5 Вода для технологічних
потреб та
водовідведення 

4,25 4,25 4,25 4,34 4,34 5,43

1.1.6 Матеріали, запасні
частини та інші
матеріальні ресурси 

1,98 1,98 1,98 2,66 2,66 2,66

1.2 Прямі витрати на оплату
праці з відрахуваннями
на соціальні заходи 

34,56 34,56 34,56 63,47 63,47 105,46

1.3 Інші прямі витрати 2,80 2,80 2,80 29,81 29,81 37,15

1.4 Загальновиробничі
витрати

36,10 36,10 36,10 16,27 16,27 25,91

2 Адміністративні витрати 7,93 7,93 7,93 13,78 13,78 22,94

3 Витрати на збут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 572,53 572,53 647,43 1201,92 1201,92 1115,32

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

8 Тариф на теплову
енергію, грн/Гкал

572,53 572,53 647,43 1201,92 1201,92 1115,32

9 Тариф на теплову
енергію, грн/Гкал з ПДВ

687,04 687,04 776,92 1442,30 1442,30 1338,39

№
з/п 

Найменування
показників

2012
(розпоряд-
ження
виконавчого
органу Київ-
ської міської
ради (Київ-
ської міської
державної
адміністра-
ції) від
31.05.2011 
№ 857)

2013
(розпоряд-
ження
виконавчого
органу Київ-
ської міської
ради (Київ-
ської міської
державної
адміністра-
ції) від
31.05.2011 
№ 857)

2014
(розпоряд-
ження
виконавчого
органу Київ-
ської міської
ради (Київ-
ської міської
державної
адміністра-
ції) від
31.05.2011
№ 857)

2015
(розпоряд-
ження
виконавчого
органу Київ-
ської міської
ради (Київ-
ської міської
державної
адміністра-
ції) від
15.06.2015 
№ 576)

2016
(розпоряд-
ження
виконавчого
органу Київ-
ської міської
ради (Київ-
ської міської
державної
адміністра-
ції) від
15.06.2015 
№ 576)

2016
(розпоряд-
ження
виконавчого
органу Київ-
ської міської
ради (Київ-
ської міської
державної
адміністра-
ції) від
15.09.2016 
№ 862)

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Виробнича
собівартість, у т. ч.: 

161,45 161,45 161,45 523,81 523,81 1050,60

1.1 Прямі матеріальні
витрати, у т. ч.: 

87,99 87,99 87,99 414,26 414,26 882,08

1.1.1 Витрати на паливо 62,42 62,42 62,42 335,24 335,24 769,89

1.1.2 Витрати на
електроенергію

19,34 19,34 19,34 72,02 72,02 104,10

1.1.3 Витрати на покупну
теплову енергію

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Транспортування
теплової енергії
тепловими
мережами інших
підприємств

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5 Вода для
технологічних
потреб та
водовідведення 

4,25 4,25 4,25 4,34 4,34 5,43

1.1.6 Матеріали, запасні
частини та інші
матеріальні ресурси 

1,98 1,98 1,98 2,66 2,66 2,66

1.2 Прямі витрати на
оплату праці з
відрахуваннями на
соціальні заходи 

34,56 34,56 34,56 63,47 63,47 105,46

1.3 Інші прямі витрати 2,80 2,80 2,80 29,81 29,81 37,15

1.4 Загальновиробничі
витрати

36,10 36,10 36,10 16,27 16,27 25,91

2 Адміністративні
витрати

7,93 7,93 7,93 13,78 13,78 22,94

3 Витрати на збут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Інші операційні
витрати

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 169,38 169,38 169,38 537,59 537,59 1073,54

7 Розрахунковий
прибуток

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Тариф на теплову
енергію, грн/Гкал

169,38 169,38 169,38 537,59 537,59 1073,54

9 Тариф на теплову
енергію, грн/Гкал з
ПДВ

203,26 203,26 203,26 645,10 645,10 1288,25

1 2 3 4 5 6

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

0,79 0,79 0,79 0,79

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

3,24 3,24 3,83 3,83

5 Решта витрат, крім послуг банку х х х х

6 Собівартість послуг без
урахування послуг банку

20,64 30,89 33,14 57,72

7 Послуги банку 0,31 0,46 0,50 0,87

8 Повна планова собівартість послуг
з урахуванням послуг банку

20,95 31,35 33,64 58,59

9 Розрахунковий прибуток, усього,
у тому числі:

х х х х

10 Плановані тарифи на послуги 20,95 31,35 33,64 58,59

11 Податок на додану вартість 4,19 6,27 6,73 11,72

12 Плановані тарифи на послуги з
ПДВ

25,14 37,62 40,37 70,31

Структура тарифу на теплову енергію для потреб населення 
ДП ВО "Київприлад"

Структура тарифу на теплову енергію для бюджетних установ
ДП ВО "Київприлад"

Структура тарифу на теплову енергію для інших споживачів
ДП ВО "Київприлад" 

Íåîáõ³äí³ñòü çì³íè òàðèôó âèêëèêàíà çì³íîþ ö³í íà ïàëèâî, åëåêòðîåíåðã³þ, çì³íîþ ì³í³ìàëüíî¿

çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ

Íåîáõ³äí³ñòü çì³íè òàðèôó âèêëèêàíà çì³íîþ ö³í íà ïàëèâî, åëåêòðîåíåðã³þ, çì³íîþ ì³í³ìàëüíî¿

çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ

Íåîáõ³äí³ñòü çì³íè òàðèôó âèêëèêàíà çì³íîþ ö³í íà ïàëèâî, åëåêòðîåíåðã³þ, çì³íîþ ì³í³ìàëüíî¿

çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ

Íåîáõ³äí³ñòü çì³íè òàðèôó âèêëèêàíà çì³íîþ ö³í íà ïàëèâî, åëåêòðîåíåðã³þ, çì³íîþ ì³í³ìàëüíî¿

çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ
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№
з/п

Найменування
показників

Послуга з централізованого опалення

для
абонентів
житлових
будинків з
будинко-
вими та

квартирни-
ми прила-

дами обліку
теплової
енергії

для
абонентів
житлових
будинків з

будинкови-
ми та квар-

тирними
приладами

обліку
теплової
енергії

для
абонентів
житлових
будинків з

будинкови-
ми та квар-

тирними
приладами

обліку
теплової
енергії

для
абонентів
житлових
будинків з

будинкови-
ми та квар-

тирними
приладами

обліку
теплової
енергії

для
абонентів
житлових
будинків

без будин-
кових та

квартирних
приладів

обліку
теплової
енергії

для
абонентів
житлових
будинків з

будинкови-
ми та квар-

тирними
приладами

обліку
теплової
енергії

для
абонентів
житлових
будинків

без будин-
кових та

квартирних
приладів

обліку
теплової
енергії

2012
(розпоряд-
ження ви-
конавчого
органу
Київської
міської
ради (Київ-
ської місь-
кої держав-
ної адміні-
страції) від
29.03.2012
№499

2013
(розпоряд-
ження ви-
конавчого
органу
Київської
міської
ради (Київ-
ської місь-
кої держав-
ної адміні-
страції) від
29.03.2012
№499

2014
(розпоряд-
ження ви-
конавчого
органу
Київської
міської
ради (Київ-
ської місь-
кої держав-
ної адміні-
страції) від
05.08.2014
№886

2015 (розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
від 10.07.2015 №688

2016 (розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
від 05.08.2016 №646)

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/ Гкал грн/м2 грн/ Гкал грн/м2

1 2 3 5 7 9 10 11 12

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

184,63 184,63 184,63 447,68 10,71 908,24 21,72

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

0,00 0,00 0,00 12,86 0,31 12,85 0,31

2.1 витрати на
оплату праці з
відрахуваннями
на соціальні
заходи 

0,00 0,00 0,00 12,86 0,31 12,85 0,31

2.2 інші витрати
абонентської
служби

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Витрати на
придбання води
на послугу з
централізовано-
го постачання
гарячої води

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Решта витрат,
крім послуг
банку

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Собівартість
послуг без
урахування
послуг банку

184,63 184,63 184,63 460,54 11,02 921,09 22,03

7 Послуги банку 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Повна планова
собівартість
послуг з
урахуванням
послуг банку

184,63 184,63 184,63 460,54 11,02 921,09 22,03

9 Розрахунковий
прибуток,
усього, у тому
числі:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

№
з/п 

Найменування
показників 

2012
(розпорядження
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) від
29.03.2012
№499, тарифи
встановлені
вперше)

2013
(розпоряд-
ження
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
від 29.03.2012
№499)

2014
(розпоряд-
ження
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
від 22.05.2014
№886)

2015
(розпоряд-
ження
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
від 10.07.2015
№688)

2016
(розпоряд-
ження
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
від 05.08.2016
№646)

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал
1 2 3 4 5 6 7
1 Виробнича

собівартість, у т. ч.: 
578,75 578,75 759,27 1151,627 1000,14

1.1 Прямі матеріальні
витрати, у т. ч.: 

571,91 571,91 752,42 1080,598 922,944

1.1.1 Витрати на паливо 546,87 546,87 727,38 1062,578 904,239
1.1.2 Витрати на

електроенергію
12,59 12,59 12,59 15,876 16,563

1.1.3 Витрати на покупну
теплову енергію

0,00 0,00 0 0 0

1.1.4 Транспортування
теплової енергії
тепловими мережами
інших підприємств

0,00 0,00 0 0 0

1.1.5 Вода для технологічних
потреб та
водовідведення 

0,04 0,04 0,04 0,065 0,065

1.1.6 Матеріали, запасні
частини та інші
матеріальні ресурси 

12,41 12,41 12,41 2,079 2,077

1.2 Прямі витрати на
оплату праці з
відрахуваннями на
соціальні заходи 

6,85 6,85 6,85 35,622 35,419

1.3 Інші прямі витрати 0,00 0,00 0 5,724 12,106
1.4 Загальновиробничі

витрати
0,00 0,00 0 29,683 29,671

2 Адміністративні
витрати

0,00 0,00 0 0 0

3 Витрати на збут 0,00 0,00 0 2,504 2,504
4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0 0 0
5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0 0 0
6 Повна собівартість 578,75 578,75 759,27 1151,62 1002,64
7 Розрахунковий

прибуток
0,00 0,00 0 0 0

8 Тариф на теплову
енергію, грн/Гкал

578,75 578,75 759,27 1154,12 1002,64

9 Тариф на теплову
енергію, грн/Гкал з
ПДВ

694,50 694,50 911,124 1384,94 1203,17

№
з/п 

Найменування показників 2012
(розпорядження
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської держав-
ної адміністрації)
від 29.03.2012
№499 (тарифи
встановлені
вперше)

2013
(розпоряд-
ження
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
від 29.03.2012
№499

2014
(розпоряд-
ження
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
від 05.08.2014
№886

2015
(розпоряд-
ження
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
від 10.07.2015
№688

2016
(розпоряд-
ження
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
від 05.08.2016
№646)

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5 6 7

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 184,628 184,628 184,628 445,184 905,74

1.1 Прямі матеріальні витрати, у
т. ч.: 

177,779 177,779 177,779 367,986 828,494

1.1.1 Витрати на паливо 152,739 152,739 152,739 356,071 809,777

1.1.2 Витрати на електроенергію 12,586 12,586 12,586 9,771 16,576

1.1.3 Витрати на покупну теплову
енергію

0,000 0,000 0,000 0 0

1.1.4 Транспортування теплової
енергії тепловими мережами
інших підприємств

0,000 0,000 0,000 0 0

1.1.5 Вода для технологічних
потреб та водовідведення 

0,040 0,040 0,040 0,065 0,065

1.1.6 Матеріали, запасні частини
та інші матеріальні ресурси 

12,414 12,414 12,414 2,079 2,079

1.2 Прямі витрати на оплату
праці з відрахуваннями на
соціальні заходи 

6,849 6,849 6,849 35,388 35,434

1.3 Інші прямі витрати 0,00 0,00 0,00 12,116 12,116

1.4 Загальновиробничі витрати 0,00 0,00 0,00 29,694 29,693

2 Адміністративні витрати 0,00 0,00 0,00 0 0

3 Витрати на збут 0,00 0,00 0,00 2,504 2,504

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

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0 0

6 Повна собівартість 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

8 Тариф на теплову енергію,
грн/Гкал

0,00 0,00 0,00 447,688 908,24

9 Тариф на теплову енергію,
грн/Гкал з ПДВ

0,00 0,00 0,00 537,226 1089,89

Структура тарифу на теплову енергію для потреб населення
Товариства з обмеженою відповідальністю "СІГОО"

Структура тарифів на послуги з централізованого опалення 
для потреб населення Товариство з обмеженою

відповідальністю "СІГОО"

Структура тарифу на теплову енергію для потреб інших
споживачів Товариство з обмеженою відповідальністю "СІГОО"

Íåîáõ³äí³ñòü çì³íè òàðèôó âèêëèêàíà çì³íîþ ö³í íà ïàëèâî, åëåêòðîåíåðã³þ, çì³íîþ ì³í³ìàëüíî¿

çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ

Íåîáõ³äí³ñòü çì³íè òàðèôó âèêëèêàíà çì³íîþ ö³í íà ïàëèâî, åëåêòðîåíåðã³þ, çì³íîþ ì³í³ìàëüíî¿

çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ
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Íåîáõ³äí³ñòü çì³íè òàðèôó âèêëèêàíà çì³íîþ ö³í íà ïàëèâî, åëåêòðîåíåðã³þ, çì³íîþ ì³í³ìàëüíî¿

çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ

№ з/п Найменування показників Послуга з централізованого постачання гарячої води

2012 (розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
від 29.03.2012 №499,
тарифи встановлені
вперше)

2013 (розпорядження
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації) від
29.03.2012 №499)

2014 (розпорядження
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації) від
05.08.2014 №886)

грн/м3 грн/м3 грн/м3 

1 2 3 4 5

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

31,87 31,87 41,81

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

0,00 0,00 0,00

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

2,80 2,80 2,8

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

6 Собівартість послуг без
урахування послуг банку

34,67 34,67 0,00

7 Послуги банку 0,000 0,000 0,00

8 Повна планова собівартість
послуг з урахуванням послуг
банку

34,67 34,67 44,61

9 Розрахунковий прибуток, усього,
у тому числі:

0,00 0,00 0,00

10 Плановані тарифи на послуги 34,67 34,67 44,61

11 Податок на додану вартість 6,93 6,93 8,92

12 Плановані тарифи на послуги з
ПДВ

41,60 41,60 53,53

№
з/п

Найменування показників Послуга з централізованого опалення

для абонентів
житлових будинків з
будинковими та
квартирними
приладами обліку
теплової енергії

для абонентів
житлових будинків з
будинковими та
квартирними
приладами обліку
теплової енергії

для абонентів
житлових будинків з
будинковими та
квартирними
приладами обліку
теплової енергії

2012 (розпорядження
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації) від
29.03.2012 №499,
тарифи встановлені
вперше)

2013 (розпорядження
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації) від
29.03.2012 № 499)

2014 (розпорядження
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації) від
05.08.2014 № 886)

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5

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

578,75 578,75 759,27

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

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

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

6 Собівартість послуг без урахування
послуг банку

578,75 578,75 759,27

7 Послуги банку 0,00 0,00 0

8 Повна планова собівартість послуг з
урахуванням послуг банку

578,75 578,75 759,27

9 Розрахунковий прибуток, усього, у тому
числі:

0,00 0,00 0,00

10 Плановані тарифи на послуги 578,75 578,75 759,27

11 Податок на додану вартість 115,75 115,75 151,85

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 694,50 694,50 911,12

13 Планований тариф на послугу з
централізованого опалення, грн/м2 за
місяць протягом опалювального
періоду, з ПДВ

17,02 17,02 0,00

14 Планована тривалість опалювального
періоду, діб

176 176 176

Структура тарифів на послуги з централізованого опалення 
для потреб інших споживачів Товариство з обмеженою

відповідальністю "СІГОО"

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

відповідальністю "СІГОО"

Структура тарифів на послуги з централізованого постачання
гарячої води для потреб інших споживачів 

Товариство з обмеженою відповідальністю "СІГОО"

Íåîáõ³äí³ñòü çì³íè òàðèôó âèêëèêàíà çì³íîþ ö³í íà ïàëèâî, åëåêòðîåíåðã³þ, çì³íîþ ì³í³ìàëüíî¿

çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ

Íåîáõ³äí³ñòü çì³íè òàðèôó âèêëèêàíà çì³íîþ ö³í íà ïàëèâî, åëåêòðîåíåðã³þ, çì³íîþ ì³í³ìàëüíî¿

çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ

Íåîáõ³äí³ñòü çì³íè òàðèôó âèêëèêàíà çì³íîþ ö³í íà ïàëèâî, åëåêòðîåíåðã³þ, çì³íîþ ì³í³ìàëüíî¿

çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ

10 Плановані
тарифи на
послуги

184,63 184,63 184,63 460,54 11,02 921,09 22,03

11 Податок на
додану вартість

36,93 36,93 36,93 92,11 2,21 184,22 4,41

12 Плановані
тарифи на
послуги з ПДВ

221,56 221,56 221,56 552,65 13,23 1105,31 26,44

13 Планований
тариф на
послугу з
централізовано-
го опалення,
грн/м2 за
місяць протягом
опалювального
періоду, з ПДВ

13,23 26,44

14 Планована
тривалість
опалювального
періоду, діб

176 176 176 176 176 176 176

2012
(розпоряд-
ження
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської дер-
жавної адмі-
ністрації) від
29.03.2012
№499,
тарифи
встановлені
вперше)

2013
(розпоряд-
ження
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністра-
ції) від
29.03.2012
№499)

2014
(розпоряд-
ження
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністра-
ції) від
05.08.2014
№886)

2015
(розпоряд-
ження
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністра-
ції) від
10.07.2015
№688)

2016
(розпоряд-
ження
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністра-
ції) від
05.08.2016
№646)

грн/м3 грн/м3 грн/м3 грн/м3 грн/м3 

1 2 3 4 5 6 7

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

10,17 10,17 10,17 27,01 54,80

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

0,00 0,00 0,00 0,78 0,78

2.1 витрати на оплату праці з відраху-
ваннями на соціальні заходи 

0,00 0,00 0,00 0,78 0,78

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

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

0,00 0,00 0,00 0,54 0,54

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

1,49 1,49 1,49 3,83 3,83

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

6 Собівартість послуг без урахування
послуг банку

11,66 11,66 11,66 32,16 59,95

7 Послуги банку 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00

8 Повна планова собівартість послуг з
урахуванням послуг банку

11,66 11,66 11,66 32,16 59,95

9 Розрахунковий прибуток, усього, у
тому числі:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Плановані тарифи на послуги 11,66 11,66 11,66 32,16 59,95

11 Податок на додану вартість 2,33 2,33 2,33 6,432 11,99

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 13,99 13,99 13,99 38,59 71,94

№
з/п

Найменування показників Послуга з централізованого постачання гарячої води

за умови
підключення
рушнико-
сушильників
до системи
гарячого
водопоста-
чання

за умови
підключення
рушнико-
сушильників
до системи
гарячого
водопоста-
чання

за умови
підключення
рушнико-
сушильників
до системи
гарячого
водопоста-
чання

за умови
підключення
рушнико-
сушильників
до системи
гарячого
водопоста-
чання

за умови
підключення
рушнико-
сушильників
до системи
гарячого
водопоста-
чання
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№ з/п Найменування показників розпорядження
виконавчого

органу Київської
міської ради

(Київської міської
державної

адміністрації) від
20.04.2016 № 248

прогнозна

грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1083,19 1009,32

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 974,30 896,84

1.1.1 Витрати на паливо 947,35 861,78

1.1.2 Витрати на електроенергію 26,60 34,66

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 0,00 0,00

1.1.4 Транспортування теплової енергії тепловими мережами інших
підприємств

0,00 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та водовідведення 0,15 0,20

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,20 0,20

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 11,38 11,38

1.3 Інші прямі витрати 79,29 79,29

1.4 Загальновиробничі витрати 18,22 21,81

2 Адміністративні витрати 0,00 0,00

3 Витрати на збут 37,61 37,61

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0,00

6 Повна собівартість 1120,80 1046,93

7 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1120,80 1046,93

9 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ 1344,96 1256,32

Структура тарифу на теплову енергію 
для потреб бюджетних установ КП "Спецжитлофонд" 

(назва суб'єкта господарювання)

Íåîáõ³äí³ñòü çì³íè òàðèôó âèêëèêàíà çì³íîþ ö³í íà ïàëèâî, åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, çì³íîþ

ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâÿçêîâå äåðæàâíå ñòðàõóâàííÿ.

Структура  тарифів на послуги з централізованого опалення  
для потреб бюджетних установ КП "Спецжитлофонд"  

(назва суб'єкта господарювання)

№ з/п Найменування показників Послуга з централізованого опалення  

для абонентів житлових будинків з будинковими та
квартирними приладами обліку теплової енергії 

розпорядження
виконавчого органу

Київської міської ради
(Київської міської

державної адміністрації)
від 20.04.2016 № 248
(тарифи встановлені

вперше)

прогнозна

грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4
1 Собівартість власної теплової енергії,

врахована у встановлених тарифах на теплову
енергію для бюджетних установ

1120,80 1046,93

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

15,63 15,63

2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на
соціальні заходи 

15,63 15,63

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

0,000 0,000

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

6 Собівартість послуг без урахування послуг
банку

1136,43 1062,56

7 Послуги банку 0,00 0,00

8 Повна планова собівартість послуг з
урахуванням послуг банку

1136,43 1062,56

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

10 Плановані тарифи на послуги 1136,43 1062,56

11 Податок на додану вартість 227,29 212,51

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 1363,72 1275,07

13 Планований тариф на послугу з
централізованого опалення, грн/м2 за місяць
протягом опалювального періоду, з ПДВ

A A

14 "Планована тривалість опалювального періоду,
діб"

176 176

Íåîáõ³äí³ñòü çì³íè òàðèôó âèêëèêàíà çì³íîþ ö³í íà ïàëèâî, åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, çì³íîþ

ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ºäèíîãî ñö³àëüíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâÿçêîâå äåðæàâíå

ñòðàõóâàííÿ

Структура тарифу на теплову енергію 
для бюджетних установ КП "Спецжитлофонд"

(назва суб'єкта господарювання)

№ з/п Найменування показників 2015 
(розпорядження

виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської

міської державної
адміністрації ) від
18.03.2015 № 226)

(тариф встановлено
вперше)

2015
(розпорядження

виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської

міської державної
адміністрації)від
10.07.2015 № 677)

2016
(розпорядження

виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської

міської державної
адміністрації)        від
20.04.2016 № 248 )

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 917,16 1081,70 1083,19

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 834,93 999,47 974,30

1.1.1 Витрати на паливо 829,62 991,70 947,35

1.1.2 Витрати на електроенергію 4,90 7,36 26,60

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Транспортування теплової енергії
тепловими мережами інших
підприємств

0,00 0,00 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та
водовідведення 

0,11 0,11 0,15

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші
матеріальні ресурси 

0,30 0,30 0,20

1.2 Прямі витрати на оплату праці з
відрахуваннями на соціальні заходи 

0,00 0,00 11,38

1.3 Інші прямі витрати 75,96 75,96 79,29

1.4 Загальновиробничі витрати 6,27 6,27 18,22

2 Адміністративні витрати 0,00 0,00 0,00

3 Витрати на збут 98,61 98,61 37,61

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

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 1015,77 1180,31 1120,80

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

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1015,77 1180,31 1120,80

9 Тариф на теплову енергію,
грн./Гкал з ПДВ

1218,92 1416,37 1344,96

Структура тарифу на теплову енергію для потреб інших
споживачів КП "Спецжитлофонд" 
(назва суб'єкта господарювання)

№ з/п Найменування показників діюча  (розпорядження
виконавчого органу

Київської міської ради
(Київської міської

державної адміністрації)
від 20.04.2016          

№ 248)(тарифи
встановлені вперше)

прогнозна

грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1083,19 1009,32

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 974,30 896,84

1.1.1 Витрати на паливо 947,35 861,78

1.1.2 Витрати на електроенергію 26,60 34,66

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 0,00 0,00

1.1.4 Транспортування теплової енергії тепловими
мережами інших підприємств

0,00 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та
водовідведення 

0,15 0,20

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні
ресурси 

0,20 0,20

1.2 Прямі витрати на оплату праці з
відрахуваннями на соціальні заходи 

11,38 11,38

1.3 Інші прямі витрати 79,29 79,29

1.4 Загальновиробничі витрати 18,22 21,81

2 Адміністративні витрати 0,00 0,00

3 Витрати на збут 37,61 37,61

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0,00

6 Повна собівартість 1120,80 1046,93

7 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1120,80 1046,93

9 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ 1344,96 1256,32

Íåîáõ³äí³ñòü çì³íè òàðèôó âèêëèêàíà çì³íîþ ö³í íà ïàëèâî, åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, çì³íîþ

ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâÿçêîâå äåðæàâíå ñòðàõóâàííÿ.
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Структура  тарифів на послуги з централізованого опалення  для потреб бюджетних установ КП "Спецжитлофонд"  
(назва суб'єкта господарювання)

№ з/п Найменування показників Послуга з централізованого опалення

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

для абонентів
житлових
будинків з

будинковими та
квартирними

приладами обліку
теплової енергії

для абонентів
житлових

будинків без
будинкових та

квартирних
приладів обліку
теплової енергії

2012 2013 2014 2015 2016
(розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від

20.04.2016 № 248) (тарифи
встановлені вперше)

грн/Гкал грн/м2 грн/Гкал грн/м2 грн/Гкал грн/м2 грн./ Гкал грн/м2 грн./ Гкал грн/м2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

A A A A A A A A 1120,80 A

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

A A A A A A A A 15,63 A

2.1 витрати на оплату праці з
відрахуваннями на соціальні
заходи 

A A A A A A A A 15,63 A

2.2 інші витрати абонентської
служби

A A A A A A A A 0,00 A

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

A A A A A A A A 0,00 A

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

A A A A A A A A 0,00 A

5 Решта витрат, крім послуг
банку

A A A A A A A A 0,00 A

6 Собівартість послуг без
урахування послуг банку

A A A A A A A A 1136,43 A

7 Послуги банку A A A A A A A A 0,00 A

8 Повна планова собівартість
послуг з урахуванням послуг
банку

A A A A A A A A 1136,43 A

9 Розрахунковий прибуток,
усього, у т. ч.:

A A A A A A A A 0,00 A

10 Плановані тарифи на
послуги

A A A A A A A A 1136,43 A

11 Податок на додану вартість A A A A A A A A 227,29 A

12 Плановані тарифи на
послуги з ПДВ

A A A A A A A A 1363,72 A

13 Планований тариф на
послугу з централізованого
опалення, грн/м2 за місяць
протягом опалювального
періоду, з ПДВ

A A A A A A A A A A

14 Планована тривалість
опалювального періоду, діб

A A A A A A A A 176 A

Структура тарифів на послуги з централізованого опалення  
для потреб інших споживачів КП "Спецжитлофонд" 

(назва суб'єкта господарювання)

Íåîáõ³äí³ñòü çì³íè òàðèôó âèêëèêàíà çì³íîþ ö³í íà ïàëèâî, åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, çì³íîþ

ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ºäèíîãî ñö³àëüíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâÿçêîâå äåðæàâíå

ñòðàõóâàííÿ

№ з/п Найменування показників Послуга з централізованого опалення 
для абонентів житлових будинків з

будинковими та квартирними
приладами обліку теплової енергії 

(розпорядження
виконавчого органу

Київської міської ради
(Київської міської

державної адміністрації)
від 20.04.2016 № 248)
(тарифи встановлені

вперше)

прогнозна

грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4
1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених

тарифах на теплову енергію для бюджетних установ
1120,80 1046,93

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

15,63 15,63

2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 15,63 15,63
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

0,000 0,000

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,00 0,00
6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 1136,43 1062,56
7 Послуги банку 0,00 0,00
8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 1136,43 1062,56
9 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,00 0,00
10 Плановані тарифи на послуги 1136,43 1062,56
11 Податок на додану вартість 227,29 212,51
12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 1363,72 1275,07
13 Планований тариф на послугу з централізованого опалення,

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

14 Планована тривалість опалювального періоду, діб 176 176

Структура тарифу на теплову енергію для потреб населення
КП "Спецжитлофонд" (назва суб'єкта господарювання)

№ з/п Найменування показників розпорядження
виконавчого органу

Київської міської ради
(Київської міської

державної адміністрації)
від 20.04.2016 № 248

прогнозна

грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 476,02 919,30

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 367,13 806,82

1.1.1 Витрати на паливо 340,18 771,76

1.1.2 Витрати на електроенергію 26,60 34,66

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 0,00 0,00

1.1.4 Транспортування теплової енергії тепловими мережами інших
підприємств

0,00 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та водовідведення 0,15 0,20

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,20 0,20

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні
заходи 

11,38 11,38

1.3 Інші прямі витрати 79,29 79,29

1.4 Загальновиробничі витрати 18,22 21,81

2 Адміністративні витрати 0,00 0,00

3 Витрати на збут 2,59 2,59

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0,00

6 Повна собівартість 478,61 921,89

7 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 478,61 921,89

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ 574,33 1106,27

Íåîáõ³äí³ñòü çì³íè òàðèôó âèêëèêàíà çì³íîþ ö³í íà ïàëèâî, åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, çì³íîþ

ì³í³ìàëüíî¿ çàðîîá³òíî¿ ïëàòè òà ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâÿçêîâå äåðæàâíå ñòðàõóâàííÿ
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Структура тарифів на послуги з централізованого опалення для потреб інших споживачів КП "Спецжитлофонд" 
(назва суб'єкта господарювання)

№
з/п

Найменування показників Послуга з централізованого опалення

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

для абонентів
житлових
будинків з

будинковими та
квартирними

приладами
обліку теплової

енергії

для абонентів
житлових

будинків без
будинкових та

квартирних
приладів обліку
теплової енергії

2012 2013 2014 2015 2016
(розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) від 20.04.2016 
№ 248) (тарифи встановлені

вперше)

грн/Гкал грн/м2 грн/Гкал грн/м2 грн/Гкал грн/м2 грн/Гкал грн/м2 грн/Гкал грн/м2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Собівартість власної теплової енергії,

врахована у встановлених тарифах на
теплову енергію для потреб бюджетних
установ

A A A A A A A A 1120,80 A

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

A A A A A A A A 15,63 A

2.1 витрати на оплату праці з
відрахуваннями на соціальні заходи 

A A A A A A A A 15,63 A

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

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

A A A A A A A A 0,00 A

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

A A A A A A A A 0,00 A

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

6 Собівартість послуг без урахування
послуг банку

A A A A A A A A 1136,43 A

7 Послуги банку A A A A A A A A 0,00 A

8 Повна планова собівартість послуг з
урахуванням послуг банку

A A A A A A A A 1136,43 A

9 Розрахунковий прибуток, усього, у т. ч.: A A A A A A A A 0,00 A

10 Плановані тарифи на послуги A A A A A A A A 1136,43 A

11 Податок на додану вартість A A A A A A A A 227,29 A

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ A A A A A A A A 1363,72 A

13 Планований тариф на послугу з
централізованого опалення, грн/м2 за
місяць протягом опалювального
періоду, з ПДВ

A A A A A A A A A A

14 Планована тривалість опалювального
періоду, діб

A A A A A A A A 176 A

Структура  тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для потреб населення 
КП "Спецжитлофонд" (назва суб'єкта господарювання)

№ з/п Найменування показників Послуга з централізованого опалення "Послуга з централізованого постачання
гарячої води"

для абонентів житлових будинків з
будинковими та квартирними

приладами обліку теплової енергії

для абонентів житлових будинків без
будинкових та квартирних приладів

обліку теплової енергії

за умови підключення
рушникосушильників до системи

гарячого водопостачання

розпорядження
виконавчого органу

Київської міської ради
(Київської міської

державної адміністрації)
від 20.04.2016 № 248

прогнозна розпорядження
виконавчого органу

Київської міської ради
(Київської міської

державної адміністрації)
від 20.04.2016 № 248

прогнозна розпорядження
виконавчого органу

Київської міської ради
(Київської міської

державної адміністрації)
від 20.04.2016 № 248

прогнозна

грн/Гкал грн/Гкал грн/м2 грн/м2 грн/м3 грн/м3

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію

для потреб населення 
478,61 921,89 10,36 19,96 23,72 45,70

2 Витрати на утримання абонентської служби,  усього, у тому числі: 15,63 15,63 0,34 0,34 0,77 0,77

2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 15,63 15,63 0,34 0,34 0,77 0,77

2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 1,77 1,77

4 Витрати на придбання води на послугу з централізованого постачання гарячої води 0,00 0,000 0,00 0,00 3,83 5,11

5 Решта витрат, крім послуг банку 4,54 8,62 0,10 0,19 0,28 0,49

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 498,78 946,14 10,80 20,49 30,37 53,84

7 Послуги банку 6,06 11,49 0,13 0,25 0,37 0,66

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 504,84 957,63 10,93 20,74 30,74 54,50

9 Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Плановані тарифи на послуги 504,84 957,63 10,93 20,74 30,74 54,50

11 Податок на додану вартість 100,97 191,53 2,19 4,15 6,15 10,90

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 605,81 1149,16 13,12 24,89 36,89 65,40

13 Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м2 за місяць протягом
опалювального періоду, з ПДВ

13,12 24,89

14 Планована тривалість опалювального періоду, діб 176 176 176 176

Íåîáõ³äí³ñòü çì³íè òàðèôó âèêëèêàíà çì³íîþ ö³í íà ïàëèâî, åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, çì³íîþ ì³í³ìàëüíî¿ çàðîîá³òíî¿ ïëàòè òà ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâÿçêîâå äåðæàâíå ñòðàõóâàííÿ
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Структура тарифу на теплову енергію для потреб населення
КП "Спецжитлофонд" (назва суб'єкта господарювання)

№ з/п Найменування показників 2015
(розпорядження

виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської

міської державної
адміністрації)

від 18.03.2015 № 226)
(тарифи встановлені

вперше)

2015
(розпорядження

виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської

міської державної
адміністрації)

від 10.07.2015 № 677)

2016
(розпорядження

виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської

міської державної
адміністрації)

від 20.04.2016 № 248
)

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 234,00 424,96 476,02
1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 151,77 342,73 367,13
1.1.1 Витрати на паливо 146,46 334,96 340,18
1.1.2 Витрати на електроенергію 4,90 7,36 26,60
1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 0,00 0,00 0,00
1.1.4 Транспортування теплової енергії

тепловими мережами інших
підприємств

0,00 0,00 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та
водовідведення 

0,11 0,11 0,15

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші
матеріальні ресурси 

0,30 0,30 0,20

1.2 Прямі витрати на оплату праці з
відрахуваннями на соціальні заходи 

0,00 0,00 11,38

1.3 Інші прямі витрати 75,96 75,96 79,29
1.4 Загальновиробничі витрати 6,27 6,27 18,22
2 Адміністративні витрати 0,00 0,00 0,00
3 Витрати на збут 2,41 2,41 2,59
4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00
5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00
6 Повна собівартість 236,41 427,37 478,61
7 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00 0,00
8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 236,41 427,37 478,61
9 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал

з ПДВ
283,69 512,84 574,33

Структура  тарифів на послуги з централізованого опалення для потреб населення КП "Спецжитлофонд" 
(назва суб'єкта господарювання)

№
з/п

Найменування показників Послуга з централізованого опалення

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

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

2012 2013 2014 2015
(розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) від 18.03.2015  
№ 226)(тарифи встановлені

вперше)

2015
(розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) від 10.07.2015 

№ 677)

2016
(розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) від 20.04.2016 

№ 248)

грн/Гкал грн/м2 грн/Гкал грн/м2 грн/Гкал грн/м2 грн/Гкал грн/м2 грн/Гкал грн/м2 грн./ Гкал грн/м2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

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

A A A A 236,41 A 427,37 11,80 478,61 10,36

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

A A A A 2,55 A 2,55 0,07 15,63 0,34

2.1 витрати на оплату праці з
відрахуваннями на
соціальні заходи 

A A A A 1,86 A 1,86 0,05 15,63 0,34

2.2 інші витрати абонентської
служби

A A A A 0,69 A 0,69 0,02 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

A A A A 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00

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

A A A A 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Решта витрат, крім послуг
банку

A A A A 0,00 A 2,32 0,06 4,54 0,10

6 Собівартість послуг без
урахування послуг банку

A A A A 238,96 A 432,24 11,93 498,78 10,80

7 Послуги банку A A A A 2,93 A 5,25 0,15 6,06 0,13

8 Повна планова собівартість
послуг з урахуванням
послуг банку

A A A A 241,89 A 437,49 12,08 504,84 10,93

9 Розрахунковий прибуток,
усього, у т. ч.:

A A A A 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Плановані тарифи на
послуги

A A A A 241,89 A 437,49 12,08 504,84 10,93

11 Податок на додану вартість A A A A 48,38 A 87,50 2,42 100,97 2,19

12 Плановані тарифи на
послуги з ПДВ

A A A A 290,27 A 524,99 14,50 605,81 13,12

13 Планований тариф на
послугу з централізованого
опалення, грн/м2 за місяць
протягом опалювального
періоду, з ПДВ

A A A A A A A 14,50 A 13,12

14 Планована тривалість
опалювального періоду, 
діб

A A A A 176 A 176 176 176 176

Структура тарифу на теплову енергію для потреб інші споживачі
ТОВ "Ковальська*Житлосервіс"

(назва суб'єкта господарювання)
№ з/п Найменування показників розпорядження

виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської

міської державної
адміністрації) від

20.04.2016 
№ 245 )(тарифи

встановлені вперше)

прогнозна

грн/Гкал грн./Гкал

1 2 3 4

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1153,82 972,06

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 1049,11 890,10

1.1.1 Витрати на паливо 1023,97 843,15

1.1.2 Витрати на електроенергію 24,72 46,38

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 0,00 0,00

1.1.4 Транспортування теплової енергії тепловими мережами інших
підприємств

0,00 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та водовідведення 0,42 0,57

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,00 0

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 70,79 52,81

1.3 Інші прямі витрати 17,12 17,67

1.4 Загальновиробничі витрати 16,80 11,48

2 Адміністративні витрати 22,07 16,19

3 Витрати на збут 0,00 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0

6 Повна собівартість 1175,89 988,25

7 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1175,89 988,25

9 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ 1411,07 1185,90

Íåîáõ³äí³ñòü çì³íè òàðèôó âèêëèêàíà çì³íîþ ö³í íà ïàëèâî, åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, çì³íîþ

ì³í³ìàëüíî¿ çàðîîá³òíî¿ ïëàòè òà ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâÿçêîâå äåðæàâíå  ñòðàõóâàííÿ
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Структура  тарифів на послуги з  централізованого постачання гарячої води для потреб населення КП "Спецжитлофонд" 
(назва суб'єкта господарювання)

№
з/п

Найменування показників Послуга з централізованого постачання гарячої води

за умови
підключення

рушникоA
сушильників до

системи гарячого
водопостачання

за умови
відсутності
рушникоA

сушильників

за умови
підключення

рушникоA
сушильників до

системи гарячого
водопостачання

за умови
відсутності
рушникоA

сушильників

за умови
підключення

рушникоA
сушильників до

системи гарячого
водопостачання

за умови
відсутності
рушникоA

сушильників

за умови
підключення

рушникоA
сушильників до

системи гарячого
водопостачання

за умови
відсутності
рушникоA

сушильників

за умови
підключення

рушникосушиль
ників до
системи
гарячого

водопостачання

за умови
відсутності
рушникоA

сушильників

за умови
підключення

рушникоA
сушильників до

системи
гарячого

водопостачання

за умови
відсутності
рушникоA

сушильників

2012 2013 2014 2015
(розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної

адміністрації) 
від 18.03.2015 

№ 226 ) (тарифи встановлені
вперше)

2015
(розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) від 10.07.2015 

№ 677 )

2016
(розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) від 20.04.2016

№ 248)

грн/м3 грн/м3 грн/м3 грн/м3 грн/м3 грн/м3 грн/м3 грн/м3 грн/м3 грн/м3 грн/м3 грн/м3

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15

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

A A A A 11,72 A 21,18 A 23,72 A

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

A A A A 0,95 A 0,95 A 0,77 A

2.1 витрати на оплату праці з
відрахуваннями на соціальні
заходи 

A A A A 0,95 A 0,95 A 0,77 A

2.2 інші витрати абонентської
служби

A A A A 0,00 A 0,00 A 0,00 A

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

A A A A 1,56 A 1,56 A 1,77 A

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

A A A A 3,24 A 3,83 A 3,83 A

5 Решта витрат, крім послуг банку A A A A 0,15 A 0,15 A 0,28 A

6 Собівартість послуг без
урахування послуг банку

A A A A 17,62 A 27,67 A 30,37 A

7 Послуги банку A A A A 0,22 A 0,33 A 0,37 A

8 Повна планова собівартість
послуг з урахуванням послуг
банку

A A A A 17,84 A 28,00 A 30,74 A

9 Розрахунковий прибуток, усього,
у тому числі:

A A A A 0,00 A 0,00 A 0,00 A

10 Плановані тарифи на послуги A A A A 17,84 A 28,00 A 30,74 A

11 Податок на додану вартість A A A A 3,57 A 5,60 A 6,15 A

12 Плановані тарифи на послуги з
ПДВ

A A A A 21,41 A 33,60 A 36,89 A

Структура  тарифів на послуги з централізованого опалення 
та централізованого постачання гарячої води

ТОВ "Ковальська*Житлосервіс" (назва суб'єкта господарювання)
№ з/п Найменування показників Для потреб населення

Послуга з централізованого опалення "Послуга з централізованого постачання гарячої води" "Послуга з централізованого постачання
гарячої води"

для абонентів житлових будинків з будинковими та
квартирними приладами обліку теплової енергії

за умови підключення рушникосушильників до системи
гарячого водопостачання

за умови відсутності рушникосушильників

розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) від
20.04.2016 № 245 (тарифи встановлені

вперше)

прогнозна розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) від
20.04.2016 № 245 (тарифи встановлені

вперше)

прогнозна прогнозна (встановлюється вперше)

грн/Гкал грн/Гкал грн/м3 грн/м3 грн/м3

1 2 3 4 7 8 8
1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у

встановлених тарифах на теплову енергію для потреб
населення

503,30 945,77 27,53 54,38 51,74

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

21,45 24,46 0,75 2,12 2,12

2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні
заходи

21,36 24,37 0,72 2,09 2,09

2.2 інші витрати абонентської служби 0,09 0,09 0,03 0,03 0,03

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 0,97 1,15 1,15

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

0,000 0,000 3,83 5,11 5,11

5 Решта витрат, крім послуг банку 11,80 14,38 0,40 1,23 1,23

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 536,55 984,61 33,48 63,99 61,35

7 Послуги банку 7,55 14,19 0,47 1,18 1,18

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням
послуг банку

544,10 998,80 33,95 65,17 62,53

9 Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Плановані тарифи на послуги 544,10 998,80 33,95 65,17 62,53

11 Податок на додану вартість 108,82 199,76 6,79 13,03 12,51

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 652,92 1198,56 40,74 78,20 75,04

13 Планований тариф на послугу з централізованого
опалення, грн/м2 за місяць протягом опалювального
періоду, з ПДВ

13,37 18,36 0 0 0

14 "Планована тривалість опалювального періоду, діб" 176 176 0 0 0

Íåîáõ³äí³ñòü çì³íè òàðèôó âèêëèêàíà çì³íîþ ö³í íà ïàëèâî, åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, çì³íîþ ì³í³ìàëüíî¿ çàðîîá³òíî¿ ïëàòè òà ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ñòðàõóâàííÿ
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Структура тарифу на теплову енергію для потреб населення 
ТОВ "Ковальська*Житллосервіс" 
(назва суб'єкта господарювання)

№ з/п Найменування показників розпорядження
виконавчого органу

Київської міської
ради (Київської

міської державної
адміністрації)

№245 від
20.04.2016 

(тарифи
встановлені

вперше)

прогнозна

грн/Гкал грн./Гкал

1 2 3 4
1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 481,23 929,58
1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 376,52 847,62
1.1.1 Витрати на паливо 351,38 800,67
1.1.2 Витрати на електроенергію 24,72 46,38
1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 0,00 0,00
1.1.4 Транспортування теплової енергії тепловими мережами інших

підприємств
0,00 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та водовідведення 0,42 0,57
1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,00 0
1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 70,79 52,81
1.3 Інші прямі витрати 17,12 17,67
1.4 Загальновиробничі витрати 16,80 11,48
2 Адміністративні витрати 22,07 16,19
3 Витрати на збут 0,00 0,00
4 Інші операційні витрати 0,00 0,00
5 Фінансові витрати 0,00 0
6 Повна собівартість 503,30 945,77
7 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00
8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 503,30 945,77
9 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ 603,96 1134,92

Íåîáõ³äí³ñòü çì³íè òàðèôó âèêëèêàíà çì³íîþ ö³í íà ïàëèâî, åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, çì³íîþ

ì³í³ìàëüíî¿ çàðîîá³òíî¿ ïëàòè òà ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâÿçêîâå äåðæàâíå ñòðàõóâàííÿ

Структура тарифу на теплову енергію для інших споживачів 
ПАТ «КЕМЗ «Зварка»  (розпорядження  виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 16.08.2016 №695 

(тариф встановлюється вперше)(назва суб'єкта господарювання)

№ з/п Найменування показників грн./Гкал

1 2 3

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1386,05

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 1075,41

1.1.1 Витрати на паливо 1023,86

1.1.2 Витрати на електроенергію 50,72

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 0,83

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,00

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 125,10

1.3 Інші прямі витрати 185,54

1.4 Загальновиробничі витрати 0,00

2 Адміністративні витрати 0,00

3 Витрати на збут 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00

5 Фінансові витрати 0,00

6 Повна собівартість 1386,05

7 Розрахунковий прибуток 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1386,05

9 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ 1663,26

Структура  тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для категорії
споживачів населення ТОВ «Експлуатаційна компанія «Комфорт*Майстер» (назва суб'єкта господарювання)

№ з/п Найменування показників Послуга з централізованого опалення Послуга з централізованого постачання гарячої води

для абонентів житлових будинків з будинковими та
квартирними приладами обліку теплової енергії

для абонентів житлових будинків без будинкових та
квартирних приладів обліку теплової енергії

за умови підключення рушникосушильників до системи
гарячого водопостачання

розпорядження
виконавчого органу

Київської міської ради
(Київської міської

державної адміністрації) №
104 від 29.02.2016) (тарифи

встановлені вперше)

розпорядження
виконавчого органу

Київської міської ради
(Київської міської

державної адміністрації)
від 30.08.2016 №756 

розпорядження
виконавчого органу

Київської міської ради
(Київської міської

державної адміністрації) №
104 від 29.02.2016) (тарифи

встановлені вперше)

розпорядження
виконавчого органу

Київської міської ради
(Київської міської

державної адміністрації)
від 30.08.2016 №756 

розпорядження
виконавчого органу

Київської міської ради
(Київської міської

державної адміністрації) №
104 від 29.02.2016) (тарифи

встановлені вперше)

розпорядження КМДА від
30.08.2016 №756 

грн/Гкал грн/Гкал грн/м2 грн/м2 грн/м3 грн/м3

1 2 3 4 5 6 7 8

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

450,97 880,20 9,23 18,00 24,32 47,47

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

12,04 11,56 0,25 0,24 0,75 0,67

2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на
соціальні заходи 

11,48 10,99 0,24 0,23 0,72 0,64

2.2 інші витрати абонентської служби 0,56 0,57 0,01 0,01 0,03 0,03

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 0,00 0,00 0,79 0,79

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

0,00 0,00 0,00 0,00 3,83 3,83

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

6 Собівартість послуг без урахування послуг
банку

463,01 891,76 9,48 18,24 29,69 52,76

7 Послуги банку 7,06 13,58 0,14 0,28 0,45 0,81

8 Повна планова собівартість послуг з
урахуванням послуг банку

470,07 905,34 9,62 18,52 30,14 53,57

9 Розрахунковий прибуток, усього, у тому
числі:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Плановані тарифи на послуги 470,07 905,34 9,62 18,52 30,14 53,57

11 Податок на додану вартість 94,01 181,07 1,92 3,71 6,03 10,71

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 564,08 1086,41 11,54 22,23 36,17 64,28

13 Планований тариф на послугу з
централізованого опалення, грн/м2 за
місяць протягом опалювального періоду, з
ПДВ

Х Х 11,54 22,23 Х Х

14 Планована тривалість опалювального
періоду, діб

176 176 176 176 176 176

Íåîáõ³äí³ñòü çì³íè òàðèôó âèêëèêàíà çì³íîþ ö³í íà ïàëèâî, åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, çì³íîþ ì³í³ìàëüíî¿ çàðîîá³òíî¿ ïëàòè òà ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâÿçêîâå äåðæàâíå
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Структура  тарифу на послуги з централізованого опалення та
централізованого постачання гарячої води для інших споживачів

(розпорядження  виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 16.08.2016 №695

(тариф встановлюється вперше)ПАТ «КЕМЗ «Зварка» 
(назва суб'єкта господарювання)

№ з/п Найменування показників за умови відсутності
рушникосушильників

грн/м3

1 2 3

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

67,69

2 Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі: 0,00

2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 0,00

2.2 інші витрати абонентської служби 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

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

3,83

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,00

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 71,52

7 Послуги банку 0,00

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 71,52

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

10 Плановані тарифи на послуги 71,52

11 Податок на додану вартість 14,30

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 85,82

13 Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м2 за
місяць протягом опалювального періоду, з ПДВ

Х

14 Планована тривалість опалювального періоду, діб 176

Структура тарифу на теплову енергію ТОВ «Експлуатаційна компанія «Комфорт4Майстер»
(назва суб'єкта господарювання)

№ з/п Найменування показників Категорія споживачів населення Категорія споживачів інші споживачі

розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної

адміністрації) № 104 від
29.02.2016 (тарифи

встановлені вперше)

розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) від 30.08.2016

№756 

розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної

адміністрації) № 104 від
29.02.2016 (тарифи

встановлені вперше)

розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) від 30.08.2016

№756 

грн/Гкал грн./Гкал грн/Гкал грн./Гкал

1 2 3 4 5 6

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 450,97 880,20 1097,19 959,75

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 357,31 791,20 1003,53 870,75

1.1.1 Витрати на паливо 336,43 765,12 982,65 844,67

1.1.2 Витрати на електроенергію 20,42 25,62 20,42 25,62

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та водовідведення 0,46 0,46 0,46 0,46

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 73,52 68,86 73,52 68,86

1.3 Інші прямі витрати 20,14 20,14 20,14 20,14

1.4 Загальновиробничі витрати 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Адміністративні витрати 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Витрати на збут 0,00 0,00 0,00 0,00

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

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 450,97 880,20 1097,19 959,75

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

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 450,97 880,20 1097,19 959,75

9 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ 541,16 1056,24 1316,63 1151,70

Íåîáõ³äí³ñòü çì³íè òàðèôó âèêëèêàíà çì³íîþ ö³í íà ïàëèâî, åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, çì³íîþ ì³í³ìàëüíî¿ çàðîîá³òíî¿ ïëàòè òà ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ

№ з/п Найменування показника Категорії споживачів (населення)

Послуга з централізованого опалення Послуга з централізованого постачання
гарячої води

для абонентів житлових будинків з
будинковими та квартирними приладами
обліку теплової енергії

для абонентів житлових будинків без
будинкових та квартирних приладів
обліку теплової енергії

за умови підключення рушникосушильників
до системи гарячого водопостачання

прогнозна структура тарифу прогнозна структура тарифу прогнозна структура тарифу

грн./Гкал грн./м.кв. грн./м.куб

1 2 3 4 5

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

997,05 19,88 54,61

2 Витрати на утримання абонентської служби, усього, у т.ч.: 5,40 0,11 1,15

2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 5,28 0,11 1,12

2.2 інші витрати абонентської служби 0,12 0,00 0,03

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 2,02

4 Витрати на придбання води на послугу з централізованого постачання гарячої води x x 5,11

5 Решта витрат, крім послуг банку 2,90 0,06 0,62

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 1 005,35 20,05 63,51

7 Послуги банку 14,95 0,30 0,90

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 1 020,30 20,35 64,41

9 Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч.: 0.00 0.00 0.00

10 Планові тарифи на послуги 1 020,30 20,35 64,41

№ з/п Найменування показника Категорії споживачів (населення)

прогнозна структура тарифу

грн./Гкал

1 2 3

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: 9 715,03

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т.ч.: 8 146,71

1.1.1 Витрати на паливо 7 875,63

1.1.2 Витрати на електроенергію 270,89

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 0,19

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,00

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні
заходи

1 020,50

1.3 Інші прямі витрати 459,35

1.4 Загальновиробничі витрати 88,47

2 Адміністративні витрати 389,98

3 Витрати на збут 14,55

4 Інші операційні витрати 0,00

5 Фінансові витрати 0,00

6 Повна собівартість 10 119,56

7 Розрахунковий прибуток 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал 997,05

9 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ 1 196,46

Структура тарифу на теплову енергію ТОВ "Перший український
експертний центр" на 2016 рік

Структура тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води на 2016 рік ТОВ "Перший український
експертний центр"



Структура тарифу на теплову енергію ТОВ
"Акважитлосервіс" на 2016 рік (назва суб'єкта

господарювання)
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№
з/п

Найменування показників Категорії споживачів
інші

Послуга з
централізованого

прогнозна структура

грн/м3

1 2 3

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

68,26

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

0,00

2.1 витрати на оплату праці з
відрахуваннями на соціальні заходи

0,00

2.2 інші витрати абонентської служби 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

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

5,11

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,00

6 Собівартість послуг без урахування
послуг банку

73,37

7 Послуги банку 0,00

8 Повна планова собівартість послуг з
урахуванням послуг банку

73,37

9 Розрахунковий прибуток, усього, у
тому числі:

0,00

10 Плановані тарифи на послуги 73,37

11 Податок на додану вартість 14,67

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 88,04

13 Планований тариф на послугу з
централізованого опалення, грн/м2
за місяць протягом опалювального
періоду, з ПДВ

Х

14 Планована тривалість
опалювального періоду, діб

176

№
з/п

Найменування показників Категорії споживачів населення

Послуга з централізованого
опалення

Послуга з
централізованоB
го постачання
гарячої води

для абонентів
житлових
будинків з
будинковими та
квартирними
приладами
обліку теплової
енергії

для абонентів
житлових
будинків без
будинкових та
квартирних
приладів обліку
теплової енергії

за умови
підключення
рушникосушильB
ників до системи
гарячого
водопостачання

прогнозна
структура

прогнозна
структура

прогнозна
структура

грн/Гкал грн/м2 грн/м3

1 2 3 4 5

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

1110,66 23,19 59,91

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

22,80 0,47 1,33

2.1 витрати на оплату праці з
відрахуваннями на соціальні
заходи

22,80 0,47 1,33

2.2 інші витрати абонентської
служби

0,00 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 0,85

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

0,00 0,00 5,11

5 Решта витрат, крім послуг
банку

8,05 0,17 0,47

6 Собівартість послуг без
урахування послуг банку

1141,51 23,83 67,67

7 Послуги банку 8,05 0,17 0,48

8 Повна планова собівартість
послуг з урахуванням послуг
банку

1149,56 24,00 68,15

9 Розрахунковий прибуток,
усього, у тому числі:

0,00 0,00 0,00

10 Плановані тарифи на послуги 1149,56 24,00 68,15

11 Податок на додану вартість 229,91 4,80 13,63

12 Плановані тарифи на послуги з
ПДВ

1379,47 28,80 81,78

13 Планований тариф на послугу
з централізованого опалення,
грн/м2 за місяць протягом
опалювального періоду, з ПДВ

Х 28,80 Х

14 Планована тривалість
опалювального періоду, діб

176 176 176

№
з/п

Найменування показників Категорії споживачів
населення

Категорії споживачів
інші споживачі

прогнозна структура тарифів

грн./Гкал грн./Гкал

1 2 4 8

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1086,50 1234,61

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 831,22 979,33

1.1.1 Витрати на паливо 789,83 702,66

1.1.2 Витрати на електроенергію 40,46 40,46

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 0,00 235,28

1.1.4 Транспортування теплової енергії
тепловими мережами інших
підприємств

0,00 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та
водовідведення

0,93 0,93

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші
матеріальні ресурси

0,00 0,00

1.2 Прямі витрати на оплату праці з
відрахуваннями на соціальні заходи

83,82 83,82

1.3 Інші прямі витрати 162,67 162,67

1.4 Загальновиробничі витрати 8,79 8,79

2 Адміністративні витрати 20,80 20,80

3 Витрати на збут 3,36 3,36

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0,00

6 Повна собівартість 1110,66 1258,77

7 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1110,66 1258,77

9 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал з
ПДВ

1332,79 1510,52

N з/п Найменування показника Категорії споживачів (інші споживачі)

прогнозна структура тарифу

грн./Г кал

1 2 3

1 Виробнича собівартість, у т.ч.: 27,68

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т.ч.: 21,07

1.1.1 Витрати на паливо 20,49

1.1.2 Витрати на електроенергію 0,58

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 0,00

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,00

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 2,17

1.3 Інші прямі витрати 0,98

1.4 Загальновиробничі витрати 3,46

2 Адміністративні витрати 15,29

3 Витрати на збут 14,55

4 Інші операційні витрати 0,00

5 Фінансові витрати 0,00

6 Повна собівартість 25,26

7 Розрахунковий прибуток 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал 1 171,13

9 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ 1 405,36

Структура тарифу на теплову енергію ТОВ "Перший український експертний
центр" на 2016 рік

11 Податок на додану вартість 204,06 4,07 12,88

12 Планові тарифи на послуги з ПДВ 1 224,36 24,42 77,29

14 Планова тривалість опалювального періоду, діб 176 176 B

Структура тарифів на послуги з централізованого
опалення та централізованого постачання гарячої

води на 2016 рік ТОВ "Акважитлосервіс" (назва
суб'єкта господарювання)

Структура тарифів на послуги з
централізованого опалення та
централізованого постачання
гарячої води на 2016 рік ТОВ

"Акважитлосервіс"
№
з/п

Найменування показників 2016
розпорядження
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації) від
11.11.2016 № 1121
(тарифи
встановлені
вперше)

грн/Гкал

1 2 3

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 802,01

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 334,69

1.1.1 Витрати на паливо 239,10

1.1.2 Витрати на електроенергію 90,13

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

1,25

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші
матеріальні ресурси

4,21

1.2 Прямі витрати на оплату праці з
відрахуваннями на соціальні заходи

260,77

1.3 Інші прямі витрати 206,55

1.4 Загальновиробничі витрати

2 Адміністративні витрати 117,09

3 Витрати на збут

4 Інші операційні витрати

5 Фінансові витрати

6 Повна собівартість 919,10

7 Розрахунковий прибуток 0

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 919,10

9 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал з
ПДВ

1 102,92

Структура тарифу на теплову енергію
для потреб населення та інших

споживачів ТОВ " САН ПАРК"
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№
з/п

Найменування показників Послуга з централізованого опалення Послуга з Централізованого постачання гарячої
води

для абонентів житлових будинків з
будинковими та

за умови відсутності рушникосушильників

2016 
розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
від 20.04.2016 № 245
(тарифи встановлені
вперше)

2016
розпорядження
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації)
№972 від 10.10.2016

2016 
розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
від 20.04.2016 № 245
(тарифи встановлені
вперше)

2016 
розпорядження
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації) №972
від 10.10.2016

грн/Гкал грн/Гкал грн/м3 грн/м3

1 2 3 4 7 8

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

558,56 1078,73 30,12 58,18

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

4,31 4,54 0,23 0,24

2.1 витрати на оплату праці з
відрахуваннями на соціальні заходи

4,31 4,54 0,23 0,24

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

0,00 0,00 2,58 2,71

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

0,000 0,000 4,38 6,13

5 Решта витрат, крім послуг банку 4,31 4,54 7,19 9,08

6 Собівартість послуг без урахування
послуг банку

562,88 1083,27 37,31 67,26

7 Послуги банку 3,74 7,20 0,25 0,45

8 Повна планова собівартість послуг з
урахуванням послуг банку

566,62 1090,47 37,56 67,71

9 Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Плановані тарифи на послуги 566,62 1090,47 37,56 67,71

11 Плановані тарифи на послуги з
урахуванням єдиного податку 5% та
ПДВ

594,95 1144,99 39,44 71,10

12 Планований тариф на послугу з
централізованого опалення, грн/м2 за
місяць протягом опалювального
періоду, з ПДВ

10,63 20,76 0 0

13 Планована тривалість опалювального
періоду, діб

176 176 0 0

№
з/п

Найменування показників 2016 
розпорядження
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації) від
20.04.2016 № 245
(тарифи встановлені
вперше)

2016 
розпорядження
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації) №972
від 10.10.2016

грн/Гкал грн./Гкал

1 2 3 4

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1340,06 1295,02

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 1205,41 1148,69

1.1.1 Витрати на паливо 1187,59 1126,40

1.1.2 Витрати на електроенергію 17,55 22,03

1.1.3 Витрати на покупну теплову
енергію

0,00 0,00

1.1.4 Транспортування теплової
енергії тепловими мережами
інших підприємств

0,00 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб
та водовідведення

0,14 0,14

1.1.6 Матеріали, запасні частини та
інші матеріальні ресурси

0,13 0,13

1.2 Прямі витрати на оплату праці з
відрахуваннями на соціальні
заходи

23,42 33,00

1.3 Інші прямі витрати 5,15 7,26

1.4 Загальновиробничі витрати 106,08 106,07

2 Адміністративні витрати 9,70 9,70

3 Витрати на збут 0,00 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0

6 Повна собівартість 1349,76 1304,72

7 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00

8 Тариф на теплову енергію,
грн/Гкал

1349,76 1304,72

9 Тариф на теплову енергію з
урахуванням єдиного податку
5% та ПДВ, грн./Гкал

1417,25 1369,96

№ з/п Найменування показників 2016 розпорядження
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської
міської державної
адміністрації) №247 від
20.04.2016 (тарифи
встановлені вперше)

2016 розпорядження
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської
міської державної
адміністрації) №972 від
10.10.2016

грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 548,80 1068,97

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 413,37 962,11

1.1.1 Витрати на паливо 395,55 899,56

1.1.2 Витрати на електроенергію 17,56 22,03

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 0,00 0,00

1.1.4 Транспортування теплової енергії тепловими
мережами інших підприємств

0,00 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та водовідведення 0,14 0,14

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні
ресурси

0,12 0,12

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на
соціальні заходи

23,42 33,00

1.3 Інші прямі витрати 5,15 7,26

1.4 Загальновиробничі витрати 106,85 106,85

2 Адміністративні витрати 9,77 9,77

3 Витрати на збут 0,00 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0

6 Повна собівартість 558,56 1078,73

7 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 558,56 1078,73

9 Тариф на теплову енергію з урахуванням єдиного
податку 5% та ПДВ, грн./Гкал

586,49 1132,67

№ з/п Найменування показників Послуга з централізованого
опалення

для абонентів житлових будинків з
будинковими та квартирними
приладами обліку теплової енергії

2016 
(розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації від 11.11.2016 № 1121)
(тарифи встановлені вперше)

грн/Гкал

1 2 3

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

919,10

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

B

2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на
соціальні заходи

B

2.2 інші витрати абонентської служби B

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

B

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

B

5 Решта витрат, крім послуг банку B

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку B

7 Послуги банку B

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням
послуг банку

B

9 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: B

10 Плановані тарифи на послуги 919,10

11 Податок на додану вартість 183,82

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 1102,92

13 Планований тариф на послугу з централізованого
опалення, грн/м2 за місяць протягом опалювального
періоду, з ПДВ

B

14 Планована тривалість опалювального періоду, діб 176

Структура тарифів на послуги з централізованого
опалення для потреб населення ТОВ " САН ПАРК"

Структура тарифу на теплову енергію для потреб населення ТОВ
"ПОРЯД.ОК Управління та експлуатація нерухомості" (назва суб'єкта

господарювання)

Структура тарифу на теплову енергію для
потреб інші споживачі ТОВ "ПОРЯД.ОК

Управління та експлуатація нерухомості" 
(назва суб'єкта господарювання)

Структура тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого
постачання гарячої води ТОВ "ПОРЯД.ОК Управління та експлуатація

нерухомості" для потреб населення 
(назва суб'єкта господарювання)
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Структура тарифу на теплову енергію для потреб населення 
ТОВ "КУЖЕ "Новосервіс"

№
з/п 

Найменування показників 2015 
(розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) від 10.07.2015
№690)   (тарифи встановлені
вперше)

2016  
(розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
від 26.09.2016 №898) 

грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 556,92 1187,85

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 542,04 1171,00

1.1.1 Витрати на паливо 0,00 0,00

1.1.2 Витрати на електроенергію 10,94 17,20

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 531,10 1153,80

1.1.4 Транспортування теплової енергії тепловими
мережами інших підприємств

0,00 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та
водовідведення 

0,00 0,00

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні
ресурси 

0,00 0,00

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями
на соціальні заходи 

2,27 4,15

1.3 Інші прямі витрати 12,61 12,70

1.4 Загальновиробничі витрати 0,0002 0,0002

2 Адміністративні витрати 0,50 0,53

3 Витрати на збут 0,00 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0,00

6 Повна собівартість 557,42 1188,38

7 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 557,42 1188,38

9 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ 668,90 1426,06

Структура тарифу на теплову енергію для інших споживачів 
ТОВ КУЖЕ "Новосервіс"

№
з/п

Найменування показників Для потреб населення

Послуга з централізованого опалення Послуга з централізованого постачання гарячої води

для абонентів житлових будинків з
будинковими та квартирними приладами
обліку теплової енергії

для абонентів житлових будинків без
будинкових та квартирнхи приладів
обліку теплової енергії

за умови підключення
рушникосушильників до системи
гарячого водопостачання

за умови відсутності
рушникосушильників 

2015
(розпорядження
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації) від
10.07.2015 №690)
(тарифи
встановлені
вперше)

2016
(розпорядження
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації) від
26.09.2016 №898) 

2015
(розпорядження
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації) від
10.07.2015 №690)
(тарифи
встановлені
вперше)

2016
(розпорядження
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації) від
26.09.2016 №898) 

2015
(розпорядження
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації) від
10.07.2015 №690)
(тарифи
встановлені
вперше)

2016
(розпорядження
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації) від
26.09.2016 №898) 

2015
(розпорядження
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації) від
10.07.2015 №690)
(тарифи
встановлені
вперше)

2016
(розпорядження
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації) від
26.09.2016 №898) 

грн/Гкал грн/Гкал грн/м2 грн/м2 грн/м3 грн/м3 грн/м3 грн/м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

557,42 1188,38 9,58 20,42 28,40 58,98 23,05 49,15

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

5,44 9,12 0,09 0,16 0,28 0,45 0,23 0,38

2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на
соціальні заходи 

5,44 9,12 0,09 0,16 0,28 0,45 0,23 0,38

2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 1,45 1,50 1,18 1,25

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

0,00 0,000 0,000 0,000 3,83 5,11 3,83 5,11

5 Решта витрат, крім послуг банку 1,66 1,77 0,03 0,03 0,08 0,09 0,07 0,07

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 564,52 1199,27 9,70 20,61 34,04 66,13 28,36 55,96

7 Послуги банку 5,65 12,00 0,11 0,21 0,33 0,65 0,27 0,54

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням
послуг банку

570,17 1211,27 9,81 20,82 34,37 66,78 28,63 56,50

9 Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Плановані тарифи на послуги 570,17 1211,27 9,81 20,82 34,37 66,78 28,63 56,50

11 Податок на додану вартість 114,03 242,25 1,96 B25,16 6,87 13,36 5,72 11,30

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 684,20 1453,52 11,77 B4,35 41,24 80,14 34,35 67,80

13 Планований тариф на послугу з централізованого
опалення, грн/м2 за місяць протягом
опалювального періоду, з ПДВ

B B 11,77 B4,35 BBB BBB BBB BBB

14 Планована тривалість опалювального періоду, діб 176 176 176 176 BBB BBB BBB BBB

Структура тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води 
ТОВ "КУЖЕ "Новосервіс"

№ з/п Найменування показників 2015 
(розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
від 10.07.2015 №690)
(тарифи встановлені
вперше)

2016 
(розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
від 26.09.2016 №898) 

грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1325,77 1148,86

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 1310,89 1132,01

1.1.1 Витрати на паливо 0,00 0

1.1.2 Витрати на електроенергію 10,94 17,2

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 1299,95 1114,81

1.1.4 Транспортування теплової енергії тепловими
мережами інших підприємств

0,00 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та
водовідведення 

0,00 0,00

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні
ресурси 

0,00 0,00

1.2 Прямі витрати на оплату праці з
відрахуваннями на соціальні заходи 

2,27 4,15

1.3 Інші прямі витрати 12,61 12,7

1.4 Загальновиробничі витрати 0,0002 0,0002

2 Адміністративні витрати 0,50 0,53

3 Витрати на збут 0,00 0

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0,00

6 Повна собівартість 1326,27 1149,39

7 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1326,27 1149,39

9 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ 1591,52 1379,27
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про затвердження списку лауреатів на присудження 
Премії Київської міської ради за внесок молоді 

у розвиток місцевого самоврядування
Рішення Київської міської ради № 535/1539 від 8 грудня 2016 року

Відповідно до Положення про Премію Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого са!
моврядування, затвердженого рішенням Київської міської ради від 27.10.2005 № 256/3717, та враховуючи
клопотання Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Ки!
ївської міської державної адміністрації) від 15.09.2016 № 063!8118, з метою залучення молоді до розвитку
місцевого самоврядування, морального і матеріального заохочення її кращих представників за досягнення
значних результатів у вирішенні соціальних і правових питань Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ñïèñîê ëàóðåàò³â íà ïðèñó-

äæåííÿ Ïðåì³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çà âíåñîê

ìîëîä³ ó ðîçâèòîê ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Äèïëîìè ëàóðåàò³â Ïðåì³¿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ ãðîøîâ³ ÷àñòèíè âðó÷èòè

íàãîðîäæåíèì îñîáàì â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó

8 Ïîëîæåííÿ ïðî Ïðåì³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè çà âíåñîê ìîëîä³ ó ðîçâèòîê ì³ñöåâîãî

ñàìîâðÿäóâàííÿ, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì

Êè¿âñüêî¿  ì³ñüêî¿  ðàäè â³ä 27.10.2005

¹ 256/3717.

3. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçå-

ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³î-

íàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Київський міський голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî ïðîåêòó ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 08.12.2016 ¹ 535/1539

Список
лауреатів на присудження Премії Київської міської ради за внесок молоді

у розвиток місцевого самоврядування у 2016 році

№
п/п

Прізвище, ім'я
по батькові

Місце роботи
(навчання),

посада
Подання Відомості про досягнення

1. Андрусишин
Юлія Іванівна
29.03.1990

Старший
науковий
співробітник
наукової
лабораторії
науково&
організаційного
центру
Національної
академії
Служби
Безпеки
України

Голосіївська
районна в місті
Києві державна
адміністрація 

Закінчила Національну академію Служби безпеки
України з відзнакою (2012), закінчила аспірантуру та
захистила кандидатську дисертацію з психологічних
наук за спеціальністю "Кадри органів та військ
державної безпеки". Є автором більш ніж 25 наукових
праць. Вмілий організатор, наділена творчим
потенціалом, бере активну участь в процесі військово&
патріотичного виховання молодого покоління.
Впродовж 5 місяців виконувала професійні обов'язки в
районі проведення антитерористичної операції на сході
України. Має високий рівень мотивації до громадської
роботи та популяризації патріотизму серед молодого
покоління

2. Михальчук
Андрій
Дмитрович
23.12.1993

Аспірант
Національного
університету
фізичного
виховання і
спорту України

Голосіївська
районна в місті
Києві державна
адміністрація 

Закінчив магістратуру Національного університету
фізичного виховання і спорту України за спеціальністю
"Фізичне виховання" (2015), аспірант кафедри теорії і
методики фізичного виховання Національного
університету фізичного виховання і спорту, є автором 10
наукових публікацій за напрямами фізичної культури,
теорії та методики фізичного виховання. Брав активну
участь в організації та проведенні наукових заходів на
базі НУ ФВСУ, у багатьох науково&практичних
конференціях та круглих столах

3. Слободяник
Максим
Анатолійович
17.05.2001

Учень 10&го
класу гімназії
№ 315 з
поглибленим
вивченням
іноземних мов

Дарницька
районна в місті
Києві державна
адміністрація

3 2015 року очолює республіку учнівського
самоврядування гімназії № 315, з 2016 року обраний
головою Дарницької районної ради старшокласників
"СТРІЛА". Започаткував співпрацю учнівського
самоврядування гімназії з Дарницькою районною
радою волонтерів. Має високий рівень навчальних
досягнень, призер предметних олімпіад з дисциплін
гуманітарного циклу, учасник II міжнародної
конференції, переможець міжнародного конкурсу з
англійської мови "Грінвіч". За його ініціативи
впроваджено патріотичний лідерський проект&акцію
"Добро жменями", організовано допомогу для дитячого
будинку "Надія"; проведено акцію по збору харчових
продуктів для тварин; створено сайт учнівського
самоврядування гімназії та Дарницької ради
старшокласників

4. Антонюк
Микола
Миколайович
16.12.1994

Студент
Київського
національного
торгово&
економічного
університету

Деснянська
районна в місті
Києві державна
адміністрація 

Член Наукового товариства студентів, аспірантів,
докторантів та молодих вчених КНТЕУ, волонтер
Комітету Верховної Ради України з економічної
політики. Розробив веб&портал про державні закупівлі
"Infoprotender", активний учасник інтелектуальних
заходів університету, міського та всеукраїнського
рівнів. Брав участь у І Всеукраїнському форумі для
професійних закупівельників, засіданні Європейського
клубу в рамках "Європейських днів торгівлі"; засіданнях
робочої групи з підготовки Закону України "Про
публічні закупівлі", II турі Всеукраїнської студентської
олімпіади зі спеціальності "Економіка підприємства",
всеукраїнському конкурсі наукових робіт СІМА,
науково&дослідній роботі кафедри економіки та
фінансів підприємства

5. Семенова
Ксенія Ігорівна
03.03.1990

Аспірантка
Національного
авіаційного
університету

Солом 'янська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

3 відзнакою закінчила Національний авіаційний
університет. Тричі була стипендіаткою Фонду Віктора
Пінчука (2011, 2012, 2013). Брала активну участь у
громадському житті м. Києва та України: у 2012 була
волонтером UEFA на EURO 2012; у 2012, 2014 та 2016
роках & учасником молодіжної панелі Yalta European
Strategy. Організовує "наукові пікніки" & інтерактивні
виставки&вистави. Бере участь у проведенні
Міжнародних фестивалів науки. Член організаційного
комітету громадського об'єднання "Спільнота
Свідомого Спілкування", директор програми "Активні
громадяни". В рамках програми реалізовано більше 15
проектів. Заступник керівника соціальної мережі
науковців. Організувала Наукове товариство студентів,
аспірантів, докторантів та молодих вчених при
Національному авіаційному університеті. На 2016&2017
роки обрана заступником голови міжнародної
організації IEEE Women in Engineering Ukraine Affinity
Group. Виступає спікером та модератором на форумі
Завтра.иа, iForum та інших конференціях і семінарах

6. Кулик Андрій
Андрійович
16.06.1996

Студент
Київського
національного
економічного
університету
імені Вадима
Гетьмана

Шевченківська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

Член Наукового студентського товариства обліково&
економічного факультету Київського національного
економічного університету імені Вадима Гетьмана. Брав
участь в університетській 81&ій науковій студентській
конференції з англійської мови та університетській 82&ій
науковій конференції. У 2014 році брав участь у XXXIX
Спартакіаді Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана з атлетичної
гімнастики, де посів II місце, у 2015 році брав участь у
відкритому чемпіонаті Національного університету ДПС
України з пауерліфтингу, де посів II місце

7. Ребрина
Андрій
Анатолійович
01.09.1996

Студент
Національного
педагогічного
університету
імені М.П.
Драгоманова

Шевченківська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

Президент Національної федерації шкільного хортингу
України, майстер спорту України з хортингу, студент
факультету фізичного виховання та спорту
Національного педагогічного університету імені
М.П.Драгоманова та кафедри операторської
майстерності Інституту кіно і телебачення Київського
національного університету культури і мистецтв,
фотокореспондент, тренер, футболіст, арбітр;
кваліфікований організатор та координатор роботи з
дитячими колективами. Автор та співавтор навчальних
програм, посібників, підручників з фізичної культури та
патріотичного виховання. Переможець і призер
спартакіади серед працівників центральних органів
виконавчої влади, переможець конкурсу "Кращий
студент&науковець НПУ імені М.П.Драгоманова 2015",
лауреат стипендії Міжнародного благодійного фонду ім.
М.П. Драгоманова за наукові досягнення, переможець
конкурсу на отримання ректорської премії ім. М.П.
Драгоманова

8. Яремійчук
Леся
Василівна
25.06.1984

Начальник
відділу
молодіжної
політики
управління
молоді та спорту
Департаменту
освіти і науки,
молоді та спорту
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Закінчила Тернопільську академію народного
господарства за спеціальністю "Облік і аудит" (2005 рік),
Національну академію державного управління при
Президентові України за спеціальністю "Державне
управління" (2015 рік). Має загальний трудовий стаж 13
років 5 місяців, в тому числі стаж державної служби 10
років 2 місяці. 3 жовтня 2015 року начальник відділу
молодіжної політики управління молоді та спорту
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації). За час роботи
налагодила "співпрацю з Міністерством молоді і спорту,
відділами у справах сім'ї, молоді та спорту районних в
місті Києві державних адміністрацій, молодіжними та
дитячими громадськими організаціями, Студентською
радою м. Києва. Займалась організацією акцій,
конкурсів, масових заходів з нагоди відзначення Дня
молоді, Дня студента, популяризації здорового способу
життя, патріотичного виховання, правової освіти молоді,
міжнародного співробітництва тощо. Організовувала та
була учасником всеукраїнських, міських семінарів,
форумів, круглих столів з питань реалізації державної
молодіжної політики. Працювала над розробкою проекту
міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт
столиці" на 2016&2018 роки

9. Островська
Світлана
Миколаївна
02.12.1981

Головний
спеціаліст відділу
молодіжної
політики
управління сім'ї,
молоді та спорту
Департаменту
освіти і науки,
молоді та спорту
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Закінчила Національний педагогічний університет ім.
М.П. Драгоманова (2004). Працює у сфері молодіжної
політики з 2012 року. Займає посаду головного
спеціаліста відділу молодіжної політики управління сім'ї,
молоді та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації). Брала
участь в організації акцій, конкурсів та заходів з нагоди
відзначення Дня молоді, Дня студента, популяризації
здорового способу життя, волонтерського руху серед
молоді, сприяння програмам щодо міжнародного обміну
студентів. Налагодила співпрацю з творчими спілками 
м. Києва, вищими навчальними закладами столиці,
Студентською радою м. Києва. Здійснює організаційне
забезпечення щодо висунення кандидатур на
присудження премії Київського міського голови за
особливі досягнення молоді у розбудові столиці України&
міста&героя Києва. Здійснює роботу з володарями грантів
Президента України для обдарованої молоді, надає
необхідну організаційно&методичну допомогу

10 Тверітнєва
Олена
Олександрівн
а 23.10.1984

Головний
спеціаліст відділу
з питань
місцевого
самоврядування,
регламенту,
правопорядку та
запобігання
корупції
управління
забезпечення
діяльності
постійних комісій
Київської міської
ради

Київська міська
рада

3 відзнакою закінчила Національний аграрний
університет за спеціальністю "Правознавство" (2007 рік),
з 2016 року є слухачем першого курсу заочної форми
навчання Національної академії державного управління
при Президентові України. 3 2013 року працює у
секретаріаті Київської міської ради. Займає посаду
головного спеціаліста відділу з питань місцевого
самоврядування, регламенту, правопорядку та
запобігання корупції управління забезпечення діяльності
постійних комісій Київської міської ради, здійснює
організаційне, інформаційне, аналітичне та
консультаційно&методичне забезпечення діяльності
постійної комісії Київської міської ради з питань
місцевого самоврядування, регіональних та
міжнародних зв'язків. Бере активну участь у розробці
нормативно&правових актів, здійснює організаційну та
методичну допомогу з підготовки до загальноміських
свят: Дня Українського національного прапора в столиці
України &місті Києві та Дня місцевого самоврядування.
Брала участь у семінарах, форумах, круглих столах з
питань розвитку міського самоврядування,
децентралізації та євроінтеграційних процесів. Пройшла
навчання за професійною програмою підвищення
кваліфікації державних службовців, посадових осіб
місцевого самоврядування V&VII категорії посад в
Київському міському центрі перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств установ і організацій. Відзначена Подякою
Київського міського голови за вагомі трудові здобутки та
високий професіоналізм (2015). Активно сприяє
процесам розвитку місцевого самоврядування

Молодіжні (дитячі) громадські організації

1. Молодіжна
громадська
організація
"Клуб
"Компас"

Керівник & Тарас
Логгінов

Дніпровська
районна в місті
Києві державна
адміністрація

МГО "Клуб "Компас" заснована у 1993 році. Налічує 73
члени. Щорічно організовує 5&7 таборів для дітей та
молоді. Постійно діючі проекти молодіжної громадської
організації: "Школа таборового лідерства", табір "Острів",
участь у національному данському таборі FDF/FPF,
надання допомоги громадянам в прифронтовій зоні
проведення антитерористичної операції, проведення
навчань з питань організаційного розвитку та надання
першої медичної допомоги. МГО "Клуб "Компас"
здійснює підтримку музичних та театральних колективів,
реалізувала велику кількість проектів за підтримки
програм USAID та організацій ООН (UNICEF, UNDP,
UNHCR тощо). Співпрацює з Товариством Червоного
Хреста України; МСС України, ДОНМС КМДА,
Дарницькою, Дніпровською, Шевченківською
районними в місті Києві державними адміністраціями.

Київський міський голова В. Кличко



Керівник апарату В. Бондаренко

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
28 ãðóäíÿ 2016 ð.

¹142(4912)

23

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

26 ãðóäíÿ 2016 ð. çà ¹ 261/1574

Про внесення змін до Тарифів на платні послуги 
зі стоматологічної допомоги, які надає Комунальне 

некомерційне підприємство «Консультативно!діагностичний
центр» Печерського району м. Києва

Розпорядження № 1242 від 8 грудня 2016 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови (Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548

«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулю!
вання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затверджен!
ня переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих
медичних навчальних закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про держав!
ну реєстрацію нормативно!правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впоряд!
кування надання платних послуг зі стоматологічної допомоги:

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè

ç³ ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, ÿê³ íàäàº Êîìó-

íàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Êîíñóëü-

òàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð» Ïå÷åðñüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà, âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåí-

íÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä

24 âåðåñíÿ 2014 ðîêó ¹1055, çàðåºñòðîâàíèõ

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòè-

ö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 16 ãðóäíÿ 2015 ðîêó çà ¹ 200/1311

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-

íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 07 ãðóäíÿ 2015 ðîêó 

¹ 1188), ùî äîäàþòüñÿ.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

26 ãðóäíÿ 2016 ð. çà ¹ 260/1573

Про внесення змін до Тарифів на платні послуги з медичного 
обслуговування, які надає Комунальне некомернійне 
підприємство «Консультативно!діагностичний центр» 

Шевченківського району міста Києва
Розпорядження № 1243 від 8 грудня 2016 року

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548
«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулю!
вання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затверджен!
ня переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих
медичних навчальних закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про держав!
ну реєстрацію нормативно!правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впоряд!
кування надання платних послуг з медичного обслуговування:

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè

ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êîìó-

íàëüíå íåêîìåðí³éíå ï³äïðèºìñòâî «Êîíñóëüòà-

òèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð» Øåâ÷åíê³âñüêîãî

ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà, âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåí-

íÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä

26 ëþòîãî 2015 ðîêó ¹ 171, çàðåºñòðîâàíèõ â

Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿

ó ì³ñò³ Êèºâ³ 25 æîâòíÿ 2016 ðîêó çà ¹ 185/1498

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 03 æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 947,

âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 1302 від 22 грудня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил
розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 ро!
ку № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рі!
шенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого са!
моврядування:

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

22.12.2016 ð. ¹ 1302

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що скасовуються

1. Ñêàñóâàòè 4 äîçâîëè íà ðîçì³ùåííÿ çîâ-

í³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 07 серпня 2000 року № 1340 
«Про реєстрацію Статуту Християнської релігійної громади 

«Євреї за Ісуса» у Мінському районі м. Києва»
Розпорядження № 1294 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву Го!
лови Ради Громади від 28 вересня 2016 року № 28/09!16 та протокол засідання загальних зборів членів Хрис!
тиянської релігійної громади «Євреї за Ісуса» у Мінському районі м. Києва від 19 серпня 2016 року № 17:

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 07 ñåðïíÿ 2000

ðîêó ¹ 1340 «Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó Õðèñòè-

ÿíñüêî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè «ªâðå¿ çà ²ñóñà» ó

Ì³íñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» òàê³ çì³íè:

ó çàãîëîâêó òà òåêñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ ñëîâà

«Õðèñòèÿíñüêî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè «ªâðå¿ çà

²ñóñà» ó Ì³íñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» çàì³íèòè

ñëîâàìè «ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ðåë³ã³éíà ãðî-

ìàäà Õðèñòèÿí «ªâðå¿ çà ²ñóñà» â Îáîëîíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà».

2. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó Õðèñòè-

ÿíñüêî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè «ªâðå¿ çà ²ñóñà» ó

Ì³íñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çàðåºñòðîâàíîãî

ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 07 ñåðïíÿ 2000 ðîêó ¹ 1340,

âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Голова В. Кличко

Про надання Національній телекомпанії України в постійне 
користування земельної ділянки  для експлуатації 

та обслуговування адміністративно!виробничих будівель 
на вул. Хрещатик, 26, вул. Бориса Грінченка, 9, 11 

у Шевченківському районі м. Києва
Розпорядження № 1286 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статей 17, 84, 92, 120, 122, 123, 141 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен!
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас!
ності», статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розглянувши звернення Націо!
нальної телекомпанії України від 07 вересня 2016 року № 01!09/2403 та враховуючи, що земельна ділянка
зареєстрована в Державному земельному кадастрі (витяг з Державного земельного кадастру про земельну
ділянку від 03 серпня 2016 року № НВ!8000333392016), право державної власності на яку зареєстровано в ус!
тановленому порядку (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права влас!
ності від 04 серпня 2015 року № 41731294), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Ïðèïèíèòè Íàö³îíàëüí³é ðàä³îêîìïàí³¿

Óêðà¿íè ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-

íîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 1,1814 ãà (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:76:019:0002) íà âóë. Õðå-

ùàòèê, 26, âóë. Áîðèñà Ãð³í÷åíêà, 9, 11 ó Øåâ-

÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, íàäàíîþ â³äïî-

â³äíî äî ïóíêòó 17 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â³ä 24 âåðåñíÿ 1998 ðîêó ¹ 8/109 «Ïðî íà-

äàííÿ òà âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ³ ïîãî-

äæåííÿ ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ îá’ºêò³â», ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äåðæàâíèì àê-

òîì íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ,

çàðåºñòðîâàíèì ó Êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíèõ àê-

ò³â íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ

06 âåðåñíÿ 2001 ðîêó çà ¹ 76-4-00025, ó çâ’ÿç-

êó ç ïðèïèíåííÿì ä³ÿëüíîñò³ Íàö³îíàëüíî¿ ðàä³î-

êîìïàí³¿ Óêðà¿íè øëÿõîì ïðèºäíàííÿ äî Íàö³î-

íàëüíî¿ òåëåêîìïàí³¿ Óêðà¿íè òà ïåðåäà÷åþ àä-

ì³í³ñòðàòèâíî-âèðîáíè÷èõ áóä³âåëü â îïåðà-

òèâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüí³é òåëåêîìïàí³¿

Óêðà¿íè (íàêàç Äåðæàâíîãî êîì³òåòó òåëåáà÷åí-

íÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ Óêðà¿íè â³ä 25 ñåðïíÿ 2015

ðîêó ¹ 201 «Ïðî ðåîðãàí³çàö³þ Íàö³îíàëüíî¿

ðàä³îêîìïàí³¿ Óêðà¿íè», ïåðåäàâàëüíèé àêò áà-

ëàíñîâèõ ðàõóíê³â, ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé, àê-

òèâ³â òà çîáîâ’ÿçàíü Íàö³îíàëüíî¿ ðàä³îêîìïà-

í³¿ Óêðà¿íè Íàö³îíàëüí³é òåëåêîìïàí³¿ Óêðà¿íè,

çàòâåðäæåíèé íàêàçîì Äåðæàâíîãî êîì³òåòó

òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ Óêðà¿íè â³ä 15 ñ³÷-

íÿ 2016 ðîêó ¹ 29 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåäà-

âàëüíîãî àêòà Íàö³îíàëüíî¿ ðàä³îêîìïàí³¿ Óêðà-

¿íè») ³ â³äíåñòè öþ çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî çåìåëü

çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

2. Íàäàòè Íàö³îíàëüí³é òåëåêîìïàí³¿ Óêðà¿íè

çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 1,1814 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:76:019:0002) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-âèðîáíè÷èõ

áóä³âåëü íà âóë. Õðåùàòèê, 26, âóë. Áîðèñà Ãð³í-

÷åíêà, 9, 11 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

³ç çåìåëü äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ çà ðàõóíîê çå-

ìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-

âè ó çâ’ÿçêó ç ïåðåäà÷åþ â îïåðàòèâíå óïðàâë³í-

íÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-âèðîáíè÷èõ áóä³âåëü (ïå-

ðåäàâàëüíèé àêò áàëàíñîâèõ ðàõóíê³â, ìàòåð³-

àëüíèõ ö³ííîñòåé, àêòèâ³â òà çîáîâ’ÿçàíü Íà-

ö³îíàëüíî¿ ðàä³îêîìïàí³¿ Óêðà¿íè Íàö³îíàëüí³é

òåëåêîìïàí³¿ Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíèé íàêàçîì

Äåðæàâíîãî êîì³òåòó òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâ-

ëåííÿ Óêðà¿íè â³ä 15 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó ¹ 29 «Ïðî

çàòâåðäæåííÿ ïåðåäàâàëüíîãî àêòà Íàö³îíàëü-

íî¿ ðàä³îêîìïàí³¿ Óêðà¿íè») (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —

çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðà-

âà À-22586).

3. Íàö³îíàëüí³é òåëåêîìïàí³¿ Óêðà¿íè:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ

ä³ëÿíêîþ â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì

Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ

ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì

îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного засобу Площа,
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1 39326&13 ФОП Єгоров Олександр
Олександрович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

6,65 Голосіївський район, вул.
Антоновича (Горького), 24

2 39404&13 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БАНК
РЕНЕСАНС КАПІТАЛ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

10,3 Святошинський район, вул.
Зодчих, 62

3 39405&13 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БАНК
РЕНЕСАНС КАПІТАЛ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,19 Святошинський район, вул.
Зодчих, 62

4 54626&16 ТОВ "Кофе Хауз. Україна" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,98 Печереький район, вул.
Омельяновича& Павленка
Михайла (Суворова), 4&А
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 51519

28 ãðóäíÿ 2016 ð.

¹142(4912)
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íîâèíè ì³ñòà

ÑÓÑÏ²ËÜÑÒÂÎ

ÎÑÍÎÂÍÎÞ ìåòîþ ôåñòèâàëþ º ðîç-
âèòîê ïðîôåñ³éíîãî öèðêîâîãî ìèñ-
òåöòâà â íàø³é äåðæàâ³, ï³äòðèìêà
òàëàíîâèòèõ êîëåêòèâ³â â óñ³õ æàí-
ðàõ òà ïîïóëÿðèçàö³ÿ Óêðà¿íè â ñâ³ò³,
à òàêîæ íàäàííÿ ìîæëèâîñò³ îêðåìèì
âèêîíàâöÿì âçÿòè ó÷àñòü â ïðîôåñ³é-
íîìó òâîð÷îìó ôåñòèâàë³. Îðãàí³çà-
òîðîì øîó º ÂÃÎ «Öèðêîâèé Ñîþç Êîá-
çîâà» ³ Öèðê «Êîáçîâ».

Ïåðåìîæåöü Ãðàí-ïð³ ôåñòèâà-
ëþ (ó÷àñòü â VI-ìó Ì³æíàðîäíîìó
öèðêîâîìó ôåñòèâàë³ «Çîëîòèé
Òðþê Êîáçîâà»):

«Ïåðåá³ã æèòòÿ» Â³êòîð³ÿ Äçþáà —
14 ðîê³â. Öèðêîâà ñòóä³ÿ «Àëë³ àï»,
ì. Êè¿â. Êåð³âíèêè — Îëåã Êóðèíñüêèé,
²ðèíà Ã³íæàëþê.

Ëàóðåàò 1 ñòóïåíÿ:
1. Äóåò «Âàíäåð Áîéñ» Äàíèëî Á³-

ëîç³ð, Îëåêñàíäð Òîì³ë³í — 10 ðîê³â.
Êåð³âíèêè — ²ðèíà Æåðäºâà, ªâãåí³ÿ
Îáîëîí³íà.

2. «Ñïåéñ ÅËÅÌÅÍÒÑ», 15-18 ðî-
ê³â, ì. Êðèâèé Ð³ã. Êåð³âíèê — Âëàäè-
ñëàâ Àëåêñººâ.

3. «Áàëåðèíà» Àìåë³ Á³ëèê — 11 ðî-
ê³â, ÄÌØ ¹ 14, ì. Êè¿â. Êåð³âíèêè —
Þð³é Ñîáîëºâ, Ëþäìèëà Íîñåíêî.

Ëàóðåàò 2 ñòóïåíÿ:
1. ²ëëÿ Ì³õººâ, 9 ðîê³â, ì Êðèâèé

Ð³ã, Êåð³âíèê — Îëåã Ì³õººâ.
2. «Ñïàéäåð êâèí» Ìàð³ÿ Ãðèáåí-

êî — 10 ðîê³â. «Àëåêñà ñòóä³î» ì. Êè-
¿â. Êåð³âíèê — Íàòàë³ÿ Ñüîìê³íà.

3. «Ïåðåä÷óòòÿ» Â³êòîð³ÿ Äçþáà —
14 ðîê³â,ßðîñëàâ Ãîçàê—18 ðîê³â.Öèð-
êîâà ñòóä³ÿ «Àëë³ àï», ì. Êè¿â. Êåð³âíè-
êè—Îëåã Êóðèíñüêèé,²ðèíà Ã³íæàëþê.

4. «Ãðàö³ÿ» Àííà Êóðèëåíêî —6 ðî-
ê³â, Öèðêîâà ñòóä³ÿ «Óäàé», ì. Ïðèëó-
êè, ×åðí³ã³âñüêà îáë. Êåð³âíèê — Àíà-
òîë³é Êëåìåíòå.

Ëàóðåàò 3 ñòóïåíÿ:
1. «Ïàâóê» Ìàéñòåðíÿ åñòðàäíî-

öèðêîâîãî ìèñòåöòâà «Êîìïë³ìåíò»,
Ë³öåé 293. Ñîë³ñò Àðòåì Áàðàíí³êîâ —
12 ðîê³â.ì.Êè¿â.Êåð³âíèêè—²âàí Âåí-
ö³ñëàâñüêèé ³ Êàòåðèíà Ñàêñîíîâà.

2. «²ìïðîâ³çàö³ÿ» Àë³íà ²âàíåöü —
13 ðîê³â. Öèðêîâà ñòóä³ÿ «Àëë³ àï» 
ì. Êè¿â. Êåð³âíèêè — Îëåã Êóðèíñüêèé,
²ðèíà Ã³íæàëþê.

3. «Íà ãàëÿâèí³», 8-17 ðîê³â. Çðàç-
êîâà òàíöþâàëüíî-öèðêîâà ñòóä³ÿ «Íà-
ä³ÿ», ì. Õàðê³â. Êåð³âíèêè — Îëåíà
Êðþ÷êîâà, Ñâ³òëàíà Áåçóãëîâà.

4. «Ëèñòîíîøà» Ìàðèíà òà Ñåðã³é
Áàëÿ, äóåò «Äâ³ ç³ðêè» —12 ðîê³â.
ì. Êðèâèé Ð³ã. Êåð³âíèê — Äåíèñ Ä³äèê.

5. «Ðåòðî» Åñòðàäíî-öèðêîâà ñòó-
ä³ÿ «Êàñêàä», 13-15 ðîê³â, ñîë³ñòêà —
Äàøà Ë³÷ìàí, ì. Õàðê³â. Êåð³âíèê —
Âàëåíòèíà Îâ÷àðîâà.

Ñïåö³àëüí³ äèïëîìè öèðêîâèì
êîëåêòèâàì çà îêðåì³ íîìåðè:
� Êðàùà ³äåÿ ñîëüíîãî íîìåðà:

«Ñïðèòí³ñòü» Âëàäèñëàâ Ãîëüäà —
16 ðîê³â. Öèðêîâà ñòóä³ÿ «Óäàé» «Â³ê-
òîð Ôîóíäåéøí», ì. Ïðèëóêè, ×åðí³-
ã³âñüêà îáë. Êåð³âíèê — Àíàòîë³é Êëå-
ìåíòüºâ.
� Êðàùà ³äåÿ ãðóïîâîãî íîìåðà:

«Á³ëà ôàíòàç³ÿ» Îëåêñàíäðà Ñòåôà-
íþê, Âàëåð³ÿ Áîãà÷åíêî, Îëåêñàíäðà
Ëèñÿêîâà, Êàòåðèíà Òèì÷åíêî, Õðèñ-
òèíà Äåíåùóê, Ìàðèíà Ñåíüêîâå, 10-
11 ðîê³â. Çðàçêîâèé õóäîæí³é êîëåê-
òèâ öèðêîâà ñòóä³ÿ «Àðåíà», ì Êè¿â.
Êåð³âíèê — Íàòàë³ÿ Êðèâîðó÷êî.

Ñïåö³àëüíèé ãðîøîâèé ïðèç
5000 ãðí â³ä Öèðêó «Êîáçîâ»:

1. Öèðêîâà ñòóä³ÿ «Àëë³ àï», ì. Êè-
¿â. Êåð³âíèê — Îëåã Êóðèíñüêèé, ²ðè-
íà Ã³íæàëþê.

Ñïåö³àëüíèé ïðèç — Öèðêîâèé ðåê-
â³çèò:

2. Öèðêîâà ñòóä³ÿ «Óäàé» «Â³êòîð
Ê³ Ôîóíäåéøí», ì. Ïðèëóêè, ×åðí³-
ã³âñüêà îáë. Êåð³âíèê — Àíàòîë³é Êëå-
ìåíòüºâ.

3. Åñòðàäíî-öèðêîâà ñòóä³ÿ «Êàñ-
êàä», ì. Õàðê³â. Êåð³âíèê — Âàëåíòè-
íà Îâ÷àðîâà.

4. Õóäîæí³é êîëåêòèâ çðàçêîâà öèð-
êîâà ñòóä³ÿ «Íåïîñèäè», ì. Õàðê³â. Êå-
ð³âíèê — Þë³ÿ Êðàâ÷åíêî.

Ñïåö³àëüíèé ïðèç â³ä Äåëüô³íà-
ð³ÿ «Íåìî» âðó÷èâ Ñåðã³é Êåëþøîê.

Ñïåö³àëüíèé ïðèç â³ä ÁÔ «Ìèñ-
òåöòâî ä³òÿì» âðó÷èëà ²ðèíà Êàñà-
òîâà — äèðåêòîð ÁÔ «Ìèñòåöòâî ä³-
òÿì».

Âîíà òàêîæ âðó÷èëà ñïåö³àëüíèé
ïðèç â³ä ³ìåí³ Ì³æíàðîäíî¿ îðãàí³-
çàö³¿ «Â³êòîð Ê³ Ôîóíäåéøí» �

«Ç³ðêè ìàéáóòíüîãî»
� Ï³ä òàêîþ íàçâîþ â ñòîëèö³ â³äáóâñÿ 

III-é Ôåñòèâàëü äèòÿ÷èõ òà ìîëîä³æíèõ
öèðêîâèõ êîëåêòèâ³â

Íà ìèíóëîìó òèæí³ â Êèºâ³ â³äáóâñÿ ãàëà-êîíöåðò III-ãî Ôåñòèâàëþ

äèòÿ÷èõ ³ ìîëîä³æíèõ öèðêîâèõ êîëåêòèâ³â «Ç³ðêè ìàéáóòíüîãî». Â

ðàìêàõ ìèñòåöüêîãî çàõîäó, ÿêèé ïðîéøîâ íà àðåí³ Öèðêó «Êîá-

çîâ», áóëè íàãîðîäæåí³ êðàù³ íîìåðè ïðîãðàìè òà îãîëîøåíî ïå-

ðåìîæö³â êîíêóðñíî¿ ÷àñòèíè. Ïðîòÿãîì ôåñòèâàëüíèõ äí³â çà çâàí-

íÿ ïåðåìîæöÿ çìàãàëèñÿ ïîíàä 250 àðòèñò³â ç 48 öèðêîâèõ ñòóä³é

Óêðà¿íè.

Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Ï’ÿòü ì³ô³â ïðî «íîâó» ì³í³ìàëêó

Ì³ô 1. Ï³äâèùåííÿ ÌÇÏ 
º ïåðåä÷àñíèì

Ï³äâèùåííÿ ÌÇÏ ïîâí³ñòþ
â³äïîâ³äàº åêîíîì³÷íèì ðåàë³-
ÿì. Òàê, ó ñ³÷í³ 2014 ðîêó ñï³â-
â³äíîøåííÿ ì³í³ìàëüíî¿ çàð-
ïëàòè ³ ôàêòè÷íîãî ïðîæèòêî-
âîãî ì³í³ìóìó ñòàíîâèëî 88,5%.
Ó ãðóäí³ öüîãî ðîêó — 48,7%.
²íäåêñ ñïîæèâ÷èõ ö³í ïðîòÿ-
ãîì òðüîõ ðîê³â çð³ñ óòðè÷³, à
ðîçì³ð ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè —
ëèøå íà 30%. Çã³äíî ç ðîçðà-
õóíêàìè åêñïåðò³â, ùîá ïîâåð-
íóòè êóï³âåëüíó ñïðîìîæí³ñòü
ãðîìàäÿí äî ð³âíÿ ãðóäíÿ 2013
ðîêó, ì³í³ìàëüíà çàðïëàòà ìàº
ñòàíîâèòè 2442 ãðèâí³. Ð³øåí-
íÿ ïðî ï³äâèùåííÿ ÌÇÏ òàêîæ
âðàõîâóº ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³-
í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè òà ¿¿ ñåðåä-
í³é ðîçì³ð. ßêùî ó ñ³÷í³ 2014-
ãî ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³í³ìàëü-
íî¿ òà ñåðåäíüî¿ çàðîá³òíèõ
ïëàò ñòàíîâèëî 38,7 %,òî ó òðàâ-
í³ 2016 ðîêó — 29,1 % (çà ðåêî-
ìåíäàö³ÿìè Ì³æíàðîäíî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ ïðàö³ òàêå ñï³ââ³äíî-
øåííÿ ìàº ñòàíîâèòè íå ìåí-
øå 50 %, â êðà¿íàõ ªÑ — 60 %).
Óñå öå ïðèçâåëî äî òîãî, ùî ð³-
âåíü îïëàòè ïðàö³ â íàø³é êðà-
¿í³ — îäèí ³ç íàéíèæ÷èõ ó ªâ-
ðîï³. Ï³äâèùåííÿ ÌÇÏ ìàº íå
ò³ëüêè íàáëèçèòè Óêðà¿íó äî
ºâðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â â îïëà-
ò³ ïðàö³, à é ïî÷àòè ïîñòóïîâå
â³äíîâëåííÿ êóï³âåëüíî¿ ñïðî-
ìîæíîñò³ íàñåëåííÿ.

Ì³ô 2. Ï³äâèùåííÿ ÌÇÏ
ïðèçâåäå äî «çð³âíÿë³âêè» 
â îïëàò³ ïðàö³

Ó ðàç³ çðîñòàííÿ ì³í³ìàëü-
íî¿ çàðïëàòè îäíî÷àñíî ïðî-
ïîíóºòüñÿ ï³äâèùèòè ðîçì³ð
ïîñàäîâîãî îêëàäó ïðàö³âíè-
êà ïåðøîãî òàðèôíîãî ðîçðÿ-
äó ºäèíî¿ òàðèôíî¿ ñ³òêè äî
1600 ãðèâåíü. Òîáòî äî ðîçì³-
ðó çàòâåðäæåíîãî ïðîæèòêî-
âîãî ì³í³ìóìó. Â³äòàê ïîñàäî-
âèé îêëàä ïðàö³âíèêà ïåðøî-
ãî ðîçðÿäó ç ïåðøîãî ñ³÷íÿ 2016
ðîêó (â³äíîñíî ãðóäíÿ 2015 ðî-
êó) çðîñòå íà 44%. Â³äïîâ³äíî
çðîñòóòü ³ ïîñàäîâ³ îêëàäè ïðà-
ö³âíèê³â áþäæåòíî¿ ñôåðè â
ñåðåäíüîìó íà 50 â³äñîòê³â. Äëÿ
öüîãî â ïðîåêò³ Äåðæàâíîãî
áþäæåòó íà íàñòóïíèé ð³ê äî-
äàòêîâî ïåðåäáà÷åíî 40 ìëðä

ãðí. Îòæå, ñåðåäíÿ çàðîá³òíà
ïëàòà ä³ëüíè÷íîãî ë³êàðÿ òå-
ðàïåâòà âèùî¿ êàòåãîð³¿, â³ä-
íåñåíîãî äî 13 ðîçðÿäó ºäèíî¿
òàðèôíî¿ ñ³òêè, ñòàíîâèòèìå
4940 ãðèâåíü. Ïîñàäîâ³ îêëà-
äè â÷èòåë³â ³ç íîâîãî ðîêó ìà-
þòü íàì³ð ï³äâèùèòè ó òàðèô-
í³é ñ³òö³ íà äâà òàðèôí³ ðîçðÿ-
äè. Òàê, ó÷èòåëü âèùî¿ êàòåãî-
ð³¿ áóäå â³äíåñåíèé äî 14 ðîç-
ðÿäó ³ îòðèìóâàòèìå ìàéæå
5266 ãðèâåíü, à â÷èòåëü áåç êà-
òåãîð³¿ — 3960 ãðèâåíü.

Â³äïîâ³äíî äî îñòàíí³õ äà-
íèõ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ñòàòèñ-
òèêè Óêðà¿íè, ó âåðåñí³ 2016
ðîêó ñåðåä 7,5 ìëí ïðàö³âíè-
ê³â (38,3% â³äñîòêà àáî 2,9 ìëí)
îòðèìóâàëè çàðîá³òíó ïëàòó äî
3000 ãðèâåíü. Ùå 8,4 â³äñîòêà
àáî 628 òèñ. ïðàö³âíèê³â îòðè-
ìóþòü çàðîá³òíó ïëàòó ó ðîç-
ì³ð³ â³ä 3000,01 ãðí äî 3500 ãðè-
âåíü. Ñåðåä 1,3 ìëí ïðàö³âíè-
ê³â â ãàëóç³ îñâ³òè (45,1% àáî
603 òèñÿ÷³) îòðèìóþòü çàðî-
á³òíó ïëàòó ó ðîçì³ð³ äî 3000
ãðèâåíü. Ùå 10,2% àáî 136 òè-
ñÿ÷ — ó ðîçì³ð³ â³ä 3000,01 ãðí
äî 3500 ãðèâåíü. Ñåðåä 818 òèñ.
ïðàö³âíèê³â ãàëóç³ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ (55,1% àáî 451 òèñ. ïðà-
ö³âíèê³â) îòðèìóþòü çàðîá³ò-
íó ïëàòó ó ðîçì³ð³ äî 3000 ãðè-
âåíü. Ùå 11,9% àáî 97 òèñ.— ó
ðîçì³ð³ â³ä 3000,01 ãðí äî 3500
ãðèâåíü.

Ì³ô 3. Ï³äâèùåííÿ ÌÇÏ
ïðèçâåäå äî ðîçêðó÷óâàííÿ
³íôëÿö³¿

Çã³äíî ç ðîçðàõóíêàìè ôà-
õ³âö³â ÍÁÓ, ï³äâèùåííÿ ÌÇÏ
äî 3200 ãðí íå ïðèçâåäå äî âè-

õîäó ³íôëÿö³¿ çà ìåæ³ çàïëàíî-
âàíîãî ïîêàçíèêà — 8% ïëþñ-
ì³íóñ 2 ïðîöåíòí³ ïóíêòè. Íà-
òîì³ñòü ñåðåäíÿ íîì³íàëüíà
çàðïëàòà â 2017 ðîö³ çðîñòå
ïðèáëèçíî íà 23%. Îñîáëèâî
âèñîêèìè òåìïàìè ñåðåäíÿ
çàðïëàòà çðîñòå äëÿ íèçüêî-
îïëà÷óâàíèõ ïðàö³âíèê³â. Òîá-
òî äîõîäè ãðîìàäÿí çðîñòàòè-
ìóòü øâèäøå çà ö³íè. ßê íà-
ñë³äîê, çá³ëüøèòüñÿ ñïîæèâàí-
íÿ ïåðåâàæíî ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàð³â. Ïðè öüîìó åôåêò íà
ïëàò³æíèé áàëàíñ, à îòæå, íà
âàëþòíèé ðèíîê áóäå ì³í³ìàëü-
íèé, îñê³ëüêè äîäàòêîâ³ äîõî-
äè áóäóòü ñïðÿìîâàí³ ïåðåâàæ-
íî íà òîâàðè âíóòð³øíüîãî âè-
ðîáíèöòâà.

Ì³ô 4: Ï³äâèùåííÿ ÌÇÏ
çâóçèòü êîëî îòðèìóâà÷³â
ñóáñèä³¿ íà îïëàòó
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã

Çðîñòàííÿ ì³í³ìàëüíî¿ çà-
ðîá³òíî¿ ïëàòè ç 1 ñ³÷íÿ 2017-
ãî äî 3200 ãðèâåíü íå âïëèíå
íà ðîçì³ð ñóáñèä³¿, ïðèçíà÷å-
íî¿ â îïàëþâàëüíîìó ñåçîí³
2016-2017 ðîê³â. Äëÿ ðîçðàõóí-
êó ðîçì³ðó ñóáñèä³é ó öüîìó
îïàëþâàëüíîìó ñåçîí³ âðàõî-
âóþòüñÿ äîõîäè çà ìèíóëèé
(2015) ð³ê. Êîðåêö³ÿ ðîçì³ðó
ñóáñèä³é ç óðàõóâàííÿì ï³äâè-
ùåííÿ çàðîá³òíèõ ïëàò áóäå
ïðîâîäèòèñÿ âæå â íàñòóïíîìó
îïàëþâàëüíîìó ñåçîí³.

Ì³ô 5: Ï³ñëÿ ï³äâèùåííÿ
ÌÇÏ çá³ëüøèòüñÿ 
ïîäàòêîâå íàâàíòàæåííÿ
«ñïðîùåíö³â»

Çà íèí³ ä³þ÷èìè ïðàâèëà-
ìè ðîçì³ð ñòàâêè ºäèíîãî ïî-
äàòêó äëÿ «ñïðîùåíö³â» 1 ³ 2
ãðóï ä³éñíî ïðèâ’ÿçàíèé äî ì³-
í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè. Àëå óðÿä
ïîäáàâ ïðî çáåðåæåííÿ ìàëî-
ãî á³çíåñó ³ çàïðîïîíóâàâ ñêà-
ñóâàòè òàêó ïðèâ’ÿçêó. Ó íà-
ñòóïíîìó ðîö³ ðîçì³ð ñòàâêè
ºäèíîãî ïîäàòêó äëÿ ïëàòíè-
ê³â ºäèíîãî ïîäàòêó 1 ãðóïè (ç
ð³÷íèì äîõîäîì äî 300 òèñ ãðí)
áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü, âèõîäÿ-
÷è ç ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³-
í³ìóìó, òîáòî ç 1600 ãðí �

²í³ö³àòèâà ùîäî ï³äâèùåííÿ ç 1 ñ³÷íÿ 2017ðîêó ì³í³ìàëüíî¿

çàðïëàòè äî 3200 ãðí ìàº ñòàòè ïåðøèì êðîêîì ó

ìàñøòàáí³é óðÿäîâ³é ðåôîðì³ îïëàòè ïðàö³. ²äåÿ

ï³äâèùåííÿ ñîö³àëüíî¿ çàõèùåíîñò³ ïðàöþþ÷îãî íàñåëåííÿ

íå ìàº í³÷îãî ñï³ëüíîãî ³ç ÷èñëåííèìè ì³ôàìè, ùî ¿õ

ïðîäóêóþòü îïîíåíòè.Ó"²íôîðìàö³éíîìó â³ñíèêó óðÿäó"

çà 13 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ç³áðàëè ãîëîâí³ ì³ôè ïðî

ï³äâèùåííÿ ÌÇÏ ³ ãîòîâ³ àðãóìåíòîâàíî äîâåñòè ¿õ

áåçï³äñòàâí³ñòü.
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