
ПІД ЧАС інспекції міський голова 
нагадав, що завод «Енергія» – єдине 
працююче сміттєспалювальне під-
приємство в Україні, яке розпочало 
роботу 30 років тому. Нині його 
потужності дозволяють спалювати 
до 30% твердих побутових відходів, 
що утворюються в столиці. «Зараз 
ми підійшли до модернізації заводу. 
Не таємниця, що кияни скаржать-
ся, що він не відповідає сучасним 
нормам, забруднює атмосферу. Ми 
працюємо над тим, щоб заміни-
ти фільтри. І зараз обговорювали 
нову систему модернізації хімічної 
очистки викидів, які є продуктом 
діяльності підприємства», – зазна-
чив Віталій Кличко. 

За його словами, саме тому в 
планах вже в найближчі роки до-
сягнути європейських екологічних 
норм в роботі заводу. Мер додав, 
що модернізацію «Енергії» плану-
ється реалізувати до початку 2020 
року. І що в низці європейських 
мегаполісів сміттєспалювальні 
підприємства знаходяться в центрі 
цих міст, не створюючи проблем 
мешканцям. «Це означає, що рівень 
викидів не перевищує встанов-
леної норми. Сьогодні, на жаль, 
норми, які є в Україні, суттєво 
відрізняються від європейських. І 
наше завдання протягом двох років 
зробити все, щоб рівень викидів 
шкідливих речовин заводу «Енер-
гія» відповідав європейським ви-
могам», – наголосив голова КМДА. 

Нині вже розроблене техніко-
економічне обґрунтування для 
встановлення на заводі сучасної 
системи хімічної очистки газів. На-
ступного року планують оголосити 
конкурс та протягом двох років 
змонтувати необхідне обладнання. 
Мер Києва повідомив, що модер-
нізація підприємства-близнюка 
в Будапешті обійшлася в 25 млн 
євро, однак Київ планує значно 
здешевити цей процес. 

В свою чергу представник ком-
панії «Нафтогазові технології» 
Владислав Скляренко розповів, 
що нині шкідливі викиди «Енергії» 
значно перевищують європейські 
норми. «В атмосферу викидається 
весь хімічний склад, який утворю-
ється в котлах. І система очищення, 
що запропонована, дозволить нам 
досягнути європейських норм. 
Саме до 1 січня 2020 року ми мо-
жемо отримати показники вики-
дів, які є на заводах в Будапешті 
чи Відні. Реконструкція заводу 

відбуватиметься за доволі стан-
дартною схемою», – додав він. 
Зокрема йдеться про напівсуху 
систему очищення за допомогою 
сорбентів – вапна та активованого 
вугілля. 

З метою виконання Програми 
модернізації підприємства вже 
збудована перетинка між заводом 
та СТ «Позняки», що дало змогу 
передавати теплову енергію, яка 
утворюється в результаті спалю-
вання, до міської тепломережі. 
Обсягу цього тепла достатньо для 

опалення та постачання гарячої 
води в 200 багатоповерхівках при-
леглого району. 

Крім того, за 2015-2016 роки 
здійснено модернізацію двох 
котлоагрегатів, на яких замінили 
електрофільтри. Аналогічні роботи 
тривають ще на одному котлоагре-
гаті. До кінця 2019 -го тут здійснять 
капремонт всіх котлоагрегатів та 
електрофільтрів. Завдяки капре-
монту електрофільтрів викиди 
пилу в атмосферу зменшилися 
удвічі �

На заводі «Енергія» 
планується впровадити 
сучасну систему хімічного 
очищення димових 
газів з досягненням 
європейських норм 
викидів забруднюючих 
речовин. Про це заявив 
учора мер Києва 
Віталій Кличко під 
час інспекції роботи 
сміттєспалювального 
підприємства. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  
«Хрещатик»

Мер Києва перевірив, 
як прибирають місто 
вночі від снігу 

Мер Києва Віталій Кличко проінспек-
тував, як працюють комунальні служби 
у подоланні наслідків снігопаду, який у 
столиці не припиняється вже кілька діб. 
Він, зокрема, заїхав у кілька ШЕУ, а також 
на вулицю Олени Теліги, де спочатку на 
підйомі буксували тролейбуси, а потім 
через зупинку кількох великовантажних 
авто частково був заблокований рух. 

«Вся комунальна техніка розчищає 
вулиці від снігу. Але, зважаючи на те, що 
за останній час випало майже півмісячної 
норми опадів, ситуація непроста. І сніг не 
припиняється», – зазначив голова КМДА. 

Він назвав ситуацію надзвичайною 
і запевнив, що до середи, коли сніго-
пад, за прогнозами, має вщухнути, вся 
комунальна техніка працюватиме на 
вулицях цілодобово. Мер столиці зазна-
чив, що всі служби працюють у режимі 
надзвичайної ситуації та в екстрених 
випадках кияни повинні звертатися у 
службу 1551 або в поліцію. 

Рух великогабаритного 
авто відновлюється, 
а комунальники 
розпочали розчищення 
покрівель 

Відучора розпочався поступовий запуск 
великогабаритного транспорту через 
столицю. Усім комунальним службам, 
підприємствам та фізичним особам, за 
якими закріплені будівлі й території, 
доручено приступити до очищення 
дахів від снігу й накрижень, попередньо 
огородивши відповідні місця. Про це 
стало відомо за результатами засідання 
міського оперативного штабу з ліквідації 
негоди за участю заступника голови 
КМДА Миколи Поворозника та заступ-
ника голови КМДА Петра Пантелеєва. 

Разом із тим, під час засідання штабу 
прийняте рішення продовжити практику 
обмеження в’їзду фур та вантажівок у 
місто у разі погіршення погодних умов. 
За необхідності на пропускних пунктах 
у столицю будуть розгорнуті намети 
для обігріву водіїв. За попередню добу 
у столиці випало близько 30 см снігу, 
що складає третину місячної норми. 
Міські комунальні служби продовжують 
працювати у посиленому режимі другу 
добу. Задіяно 328 одиниць техніки КК 
«Київавтодор», 160 тракторів та малої 
механізації комунальних житлово-екс-
плуатаційних дільниць, 80 одиниць 
техніки КО «Київзеленбуд» та інших 
підприємств. Загалом у столиці курсує 
понад 600 спеціалізованих авто. Також 
працюють тягачі, які призначені ви-
зволяти машини, що застрягли в місцях 
ускладненого трафіку. Працює 3,8 тисячі 
працівників ЖЕД, 438 київавтодорівців, 
а також до прибирання залучені підроз-
діли Міноборони. 

У першу чергу здійснюється очи-
щення магістральних вулиць, після чого 
снігоприбиральна техніка переходить 
на другорядні ділянки. Нагадуємо, авто, 
що припарковані на проїжджій частині 
та заважають руху спецтехніки, будуть 
евакуйовані. 
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«Енергія» орієнтується 
на Відень і Будапешт 

 �  Модернізацію сміттєспалювального підприємства 
буде завершено до 2020 року
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На сміттєспалювальному заводі «Енергія» планується впровадити сучасну систему хімічного очищення димових газів із до-
сягненням європейських норм викидів забруднюючих речовин
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 129 (1808), середа, 20 грудня 2017 р.

2. Забезпечити зубним протезуванням учасників бойових дій антитерорис-
тичної операції в повному обсязі на основі сучасних технологій

2017 - 2019 ТМО “Київська 
стоматологія” у 
місті Києві

Бюджет 
міста Києва

602,2 188,0 201,2 213,0 показник затрат, тис. грн 188,00 201,16 213,03

показник продукту, кількість пацієнтів, що 
підлягають зубному протезуванню

20 20 20

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

9,40 10,06 10,65

показник якості, рівень забезпечення зубним 
протезуванням пацієнтів, %

25% 50% 75%

3. Профілактика стоматологічних захворювань (герметизація фісур) у дітей 2017 - 2019 ТМО “Київська 
стоматологія” у 
місті Києві

Бюджет 
міста Києва

5 381,3 1 680,0 1 797,6 1 903,7 показник затрат, тис. грн 1 680,00 1 797,60 1 903,66

показник продукту, кількість дітей 16 000 16 000 16 000

показник ефективності, витрати на одну 
дитину, тис. грн

0,105 0,112 0,119

показник якості, рівень забезпечення медични-
ми препаратами пацієнтів, %

100% 100% 100%

VI. Розвиток трансплантології 178 351,9 55 475,1 59 677,9 63 198,9

1. Оснащення Київського центру трансплантації кісткового мозку медич-
ним, лабораторним, діагностичним та іншим обладнанням

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

72 479,1 22 627,6 24 211,5 25 640,0 показник затрат, тис. грн 22 627,60 24 211,53 25 640,01

показник продукту, кількість обладнання 1 1 1

показник ефективності, вартість одиниці об-
ладнання, тис. грн

22 627,60 24 211,53 25 640,01

показник якості, рівень забезпечення діагнос-
тичним обладнанням, %

80% 90% 100%

2. Забезпечення проведення діагностики та лікування хворих 105 872,7 32 847,5 35 466,4 37 558,9

2.1. Забезпечення проведення діагностики та лікування хворих із засто-
суванням сучасних медичних технологій, а також їх лабораторно-діагнос-
тичний та медикаментозний супровід у посттрансплантаційному періоді 
(закупівля медикаментів, лабораторних реактивів, витратних матеріалів)

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

105 215,9 32 847,5 35 147,4 37 221,1 показник затрат, тис. грн 32 847,50 35 147,36 37 221,05

показник продукту, кількість трансплантацій 100 100 100

показник ефективності, витрати на одну тран-
сплантацію, тис. грн

328,48 351,47 372,21

показник якості, рівень забезпечення 
пацієнтів,яким може бути проведена тран-
сплантація, %

100% 100% 100%

2.2.Лабораторне визначення концентрації імуносупресорів в крові 
хворого, який переніс трансплантацію органів (трансплантаційний 
моніторинг)

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

656,8 319,0 337,8 показник затрат, тис. грн 319,0 337,82

показник продукту, кількість хворих та об-
стежень, осіб/досліджень

127             
500

127             
500

показник ефективності, витрати на трансплан-
таційний моніторинг одного хворого, тис. грн

2,51 2,66

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, 
що потребують трансплантації, %

100% 100%

VII. Розвиток служби крові 256 002,1 68 022,9 77 753,4 110 225,8

1. Впровадження обстеження донорів крові та її компонентів в місті Києві 
на Кеll – належність

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

1 416,4 290,0 452,3 674,1 показник затрат, тис. грн 290,00 452,32 674,06

показник продукту (кількість донацій) 38 671 56 364 79 315

показник ефективності, витрати на одну дона-
цію, тис. грн

0,0075 0,0080 0,0085

показник якості, динаміка забезпечення об-
стеження донорів кожної донації, %

100% 100% 100%

2. Оснащення необхідним обладнанням Київського міського центру крові 
та відділення трансфузіології для створення Єдиного донорського та 
координаційного медичного центру з метою забезпечення обміном 
інформацією між закладами охорони здоров’я

2017 - 2018 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

316,7 200,0 116,7 показник затрат, тис. грн 200,00 116,73

показник продукту, закупівля оргтехніки 11 6

показник ефективності, середня вартість 
одиниці,тис. грн

18,18 19,45

показник якості, динаміка забезпеченості орг-
технікою Київського міського центру крові, %

50% 100%

3. Оснащення Київського міського центру крові авторефрижераторами для 
транспортування замороженої донорської плазми

2017 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

450,0 450,0 показник затрат, тис. грн 450,00

показник продукту, кількість рефрижераторів 1

показник ефективності, вартість рефрижера-
тора, тис. грн

450,00

показник якості, забезпечення збереження 
отриманих донацій та своєчасне транспорту-
вання донорської плазми, %

100%

4. Оснащення Київського міського центру крові та відділення трансфузіо-
логії новітнім уніфікованим обладнанням для заготівлі, переробки, об-
стеження, проведення контролю якості та зберігання зразків донорської 
крові та її компонентів

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

49 118,4 16 176,0 15 909,3 17 033,1 показник затрат, тис. грн 16 176,00 15 909,28 17 033,07

показник продукту, кількість обладнання 99 91 92

показник ефективності, вартість одиниці об-
ладнання, тис. грн

163,39 174,83 185,14

показник якості, рівень забезпечення об-
ладнанням, %

100% 100% 100%

5. Забезпечення Київського міського центру крові обладнанням та ви-
тратними матеріалами до нього (високочутливими тест-системами для 
проведення скринінгу донорської крові та її компонентів на наявність 
маркерів гемотрансмісивних інфекцій (ВІЛ 1/2 антиген/антитіло, HBsAg, 
ants HBcort IgM+G, anti HCV, збудник сифілісу)

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

97 083,4 18 468,4 28 948,6 49 666,4 показник затрат, тис. грн 18 468,40 28 948,55 49 666,45

показник продукту, кількість донацій-проведе-
них скринінгових обстежень

38 671 56 364 91 315

показник ефективності, вартість одиниці до-
нації, тис. грн

0,48 0,51 0,54

показник якості, рівень охоплення скринінго-
вими обстеженнями, %

100% 100% 100%

6. Забезпечення Київського міського центру крові автоматизованим об-
ладнанням, витратними матеріалами та тест-наборами для проведення 
скринінгу донорської крові та її компонентів на наявність маркерів 
гемотрансмісивних інфекцій молекулярно-генетичним методом

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

24 825,7 5 000,0 7 597,0 12 228,7 показник затрат, тис. грн 5 000,00 7 597,00 12 228,74

показник продукту, кількість донацій 7 000 10 000 15 200

показник ефективності, витрати на одну дона-
цію, тис. грн

0,71 0,76 0,80

показник якості, забезпеченість витратними 
матеріалами та обладнанням від потреби, %

50% 65% 70%

7. Забезпечення Київського міського центру крові та відділення трансфузіо-
логії одноразовою пластикатною тарою типу “ГЕМАКОН” для заготівлі 
донорської крові та її компонентів, у тому числі з лейкофільтром

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

24 953,5 6 335,4 8 245,8 10 372,3 показник затрат, тис. грн 6 335,40 8 245,78 10 372,28

показник продукту, кількість донацій 35 511 43 294 51 425

показник ефективності, вартість одиниці об-
ладнання, тис. грн

0,18 0,19 0,20

показник якості, забезпечення від потреби 
тарою, %

100% 100% 100%

8. Забезпечення Київського міського центру крові та відділення трансфузіо-
логії обладнанням та витратним матеріалом для проведення апаратного 
плазма- та цитоферезу

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

28 940,2 6 441,0 8 884,0 13 615,2 показник затрат, тис. грн 6 441,00 8 884,00 13 615,24

показник продукту, кількість донацій 3 160 4 070 5 890

показник ефективності, вартість аналізатора, 
тис. грн

2,04 2,18 2,31

показник якості, динаміка забезпечення об-
стежень, %

100% 100% 100%
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9 Створення на базі Київського міського центру крові “Міського кріобан-
ку” та оснащення його сучасним обладнанням

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

14 447,1 9 844,1 3 009,5 1 593,5 показник затрат, тис. грн 9 844,10 3 009,48 1 593,52

показник продукту, кількість обладнання 7 2 1

показник ефективності, середня вартість 
одиниці обладнання, тис. грн

1 406,30 1 504,74 1 593,52

показник якості, забезпечення обладнанням, % 70% 25% 5%

10 Оснастити “Міський кріобанк” витратним матеріалом для проведення 
довгострокового зберігання компонентів крові рідкісних груп при по-
мірно низьких та ультранизьких температурах

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

1 333,2 518,0 395,9 419,3 показник затрат, тис. грн 518,00 395,90 419,26

показник продукту, дози компонентів крові, на 
які закуповуються витратні матеріали

700 500 500

показник ефективності, вартість витратних 
матеріалів на одну дозу, тис. грн

0,74 0,79 0,84

показник якості, рівень забезпечення витрат-
ними матеріалами, %

100% 100% 100%

11 Оснащення Київського міського центру крові обладнанням для стерилі-
зації медичного інвентарю та утилізації біологічних відходів

2017 - 2018 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

2 456,0 1 600,0 856,0 показник затрат, тис. грн 1 600,00 856,00

показник продукту, кількість одиниць об-
ладнання

2 1

показник ефективності, вартість стерилізацій-
ного обладнання, тис. грн

800,00 856,00

показник якості, рівень забезпечення облад-
нанням для стерилізації, %

60% 100%

12 Забезпечення Київського міського центру крові та відділення транс-
фузіології обладнанням для проведення шестимісячної карантинізації 
донорської плазми

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

4 143,8 1 500,0 1 284,0 1 359,8 показник затрат, тис. грн 1 500,00 1 284,00 1 359,76

показник продукту, кількість холодильного 
обладнання

10 8 8

показник ефективності, вартість одиниці, 
тис. грн

150,00 160,50 169,97

показник якості, динаміка охопленням каран-
тинізацією крові, %

100% 100% 100%

13 Забезпечення Київського міського центру крові витратним матеріалом 
для проведення вірусінактивації плазми

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

6 517,8 1 200,0 2 054,4 3 263,4 показник затрат, тис. грн 1 200,00 2 054,40 3 263,41

показник продукту, кількість донацій 500 800 1200

показник ефективності, вартість одиниці ви-
тратних матеріалів, тис. грн

2,40 2,57 2,72

показник якості, рівень безпеки - забезпечення 
вірусінактивації плазми, %

100% 100% 100%

VIII. Забезпечення слухопротезуванням осіб з проблемами слуху 81 089,6 14 431,0 32 803,5 33 855,1

1. Забезпечення слуховими апаратами інвалідів та соціально незахищених 
верств населення, які мають вади слуху

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

16 015,7 5 000,0 5 350,0 5 665,7 показник затрат, тис. грн 5 000,00 5 350,00 5 665,65

показник продукту, кількість пацієнтів з 
вадами слуху

1 000 1 000 1 000

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

5,00 5,35 5,67

показник якості, забезпечення слухопротезу-
ванням від запланованих

100% 100% 100%

2. Забезпечення кохлеарними імплантами пацієнтів, які мають вади слуху         2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

44 455,0 6 831,0 18 272,9 19 351,0 показник затрат, тис. грн 6 831,00 18 272,93 19 351,03

показник продукту, кількість пацієнтів 10 25 25

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

683,10 730,92 774,04

показник якості, динаміка приросту забезпе-
чення слуховими апаратами пацієнтів, %

2,5% 5,5% 5,5%

3. Здійснення заміни мовного процесора                        2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

20 619,0 2 600,0 9 180,6 8 838,4 показник затрат, тис. грн 2 600,00 9 180,60 8 838,41

показник продукту, кількість пацієнтів 10 33 30

показник ефективності, вартість одного мовно-
го процесора, тис. грн

260,00 278,20 294,61

показник якості, динаміка приросту показника 
забезпечення пацієнтів, що потребують заміни 
мовного процесора, %

8% 15% 45%

IX. Наркологічна допомога 7 972,9 2 500,0 2 658,0 2 814,9

1. Для забезпечення надання якісної наркологічної допомоги мешканцям 
м. Києва та запобігання розповсюдженню ВІЛ-інфекції продовжити 
розширення сайтів замісної підтримувальної терапії, амбулаторних 
програм детоксикації для наркологічних хворих на базі Київської міської 
наркологічної клінічної  лікарні “Соціотерапія”

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
Київська міська 
наркологічна 
клінічна лікарня 
“Соціотерапія”

Бюджет 
міста Києва

7 972,9 2 500,0 2 658,0 2 814,9 показник затрат, тис. грн 2 500,00 2 658,03 2 814,85

показник продукту, кількість пацієнтів 8 566 8 566 8 566

показник ефективності, затрати на одного 
пацієнта, тис. грн

0,29 0,31 0,33

показник якості, динаміка забезпечення пацієн-
тів, що потребують забезпечення ліками, %

100% 100% 100%

X. Репродуктивне здоров’я 74 771,7 12 937,0 29 383,0 32 451,7

1. Створення умов безпечного материнства 70 070,2 9 737,0 28 448,0 31 885,2

1.1. Забезпечення акушерських відділень препаратами для надання не-
відкладної медичної допомоги (новосевен, гелофузин, простогландини, 
транексанова кислота, пабал, октаплекс, геласпан, тетраспан)

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

12 812,9 4 000,0 4 280,2 4 532,7 показник затрат, тис. грн 4 000,00 4 280,16 4 532,69

показник продукту, кількість породіль в по-
логових будинках, що потребують проведення 
невідкладної терапії

35 35 35

показник ефективності, витрати на одну по-
роділлю

114,29 122,29 129,51

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, 
що потребують забезпечення ліками та 
попередження материнської смертності від 
крововтрат, %

100% 100% 100%

1.2. Здійснення заходів щодо забезпечення контрацептивами жінок з 
тяжкими захворюваннями, внаслідок яких вагітність та пологи загрожу-
ють життю, відповідно до клінічного протоколу

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

969,8 300,0 325,3 344,5 показник затрат, тис. грн 300,00 325,28 344,47

показник продукту, кількість жінок з тяжкими 
захворюваннями

800 800 800

показник ефективності, витрати на одну 
пацієнтку

0,38 0,41 0,43

показник якості, рівень забезпечення поперед-
ження смертності жінок репродуктивного віку 
шляхом забезпечення контрацептивами, %

100% 100% 100%

1.3. Забезпечення закладів охорони здоров’я антирезусним імуноглобу-
ліном для запобігання гемолітичній хворобі новонароджених відповідно 
до клінічного протоколу

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

3 740,6 1 100,0 1 246,4 1 394,2 показник затрат, тис. грн 1 100,00 1 246,41 1 394,19

показник продукту, кількість пацієнтів, що 
потребують введення імуноглобуліну

1 746 1 849 1 953

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

0,63 0,67 0,71

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів, 
що потребують забезпечення ліками, та по-
передження смерті немовлят від гемолітичної 
хвороби новонароджених - кровотечі, %

100% 100% 100%

1.4. Забезпечення препаратами для лікування дихальних розладів ново-
народжених   

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

37 858,6 3 200,0 16 014,6 18 644,0 показник затрат, тис. грн 3 200,00 16 014,61 18 644,00

показник продукту, кількість передчасно 
народжених дітей, що потребують лікування 
дихальних розладів

127 594 653

показник ефективності, витрати на лікування 
однієї дитини, тис. грн

25,20 26,96 28,55

показник якості, динаміка збереження життя 
новонароджених шляхом забезпечення ліками, 
%

75% 85% 95%

1.5. Впровадження вакцинації дівчат, що не живуть статевим життям, 
проти папіломи - вірусу людини

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

2 093,1 655,0 698,4 739,6 показник затрат, тис. грн 655,00 698,43 739,64

показник продукту, кількість дівчаток від 10 до 
14 років життя

473 473 473
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показник ефективності, вартість затрат на одну 
вакцинацію, тис. грн

1,38 1,48 1,56

показник якості, динаміка попередження за-
хворювання на рак шийки матки, %

10% 30% 50%

1.6. Забезпечення закупівлі тест-систем для обстеження груп ризику 
населення на TORC-інфекції та інші інфекції, що передаються статевим 
шляхом

2017 - 2019 Департамент охо-
рони здоров’я, 
УОЗ РДА

Бюджет 
міста Києва

1 548,3 482,0 517,9 548,4 показник затрат, тис. грн 482,00 517,88 548,43

показник продукту, кількість пацієнтів 2 200 2 200 2 200

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

0,22 0,24 0,25

показник якості, рівень забезпечення пацієнтів 
обстеженням, %

100% 100% 100%

1.7 Лікування безпліддя методами допоміжних репродуктивних тех-
нологій шляхом проведення одного курсу (одна спроба) запліднення  з 
використання допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ)

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

11 046,9 5 365,2 5 681,7 показник затрат, тис. грн 5 365,2 5 681,75

показник продукту, кількість сімейних пар, що 
потребують проведення одного циклу заплід-
нення з використанням ДРТ, од.

204 204

показник ефективності, витрати на одну 
спробу, тис. грн

26,30 27,85

показник якості, рівень охоплення ДРТ сімей-
них пар, що страждають безпліддям, %

36% 72%

2. Здоров’я жінки 4 660,9 3 200,0 935,0 566,6

2.1. Організація Міського центру скринінгу онкологічних захворювань 3 300,6 2 900,0 214,0 226,6

2.1.1. Забезпечення Міського центру скринінгу онкологічних захворю-
вань обладнанням

2017 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

2 700,0 2 700,0 показник затрат, тис. грн 2 700,00

показник продукту, аналізатор 1

показник ефективності, вартість одиниці об-
ладнання, тис. грн

2 700,00

показник якості, забезпечення проведення 
обстеження пацієнтів, попередження розвитку 
запущених форм онкопроцесу, %

100%

2.1.2. Забезпечення Міського центру скринінгу онкологічних захворю-
вань витратними матеріалами

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

640,6 200,0 214,0 226,6 показник затрат, тис. грн 200,00 214,00 226,63

показник продукту, кількість досліджень, на які 
закуповуються витратні матеріали

5 000 5 000 5 000

показник ефективності, вартість одного до-
слідження, тис. грн

0,040 0,043 0,045

показник ефективності, відсоток забезпечення 
витратними матеріалами для дослідження, %

100% 100% 100%

2.2. Реабілітація після лікування раку грудної залози 960,9 300,0 321,0 339,9

2.2.1. Розробити та опрацювати перелік заходів щодо психологічної та 
соціальної реабілітації жінок, які перенесли оперативні втручання з при-
воду злоякісних новоутворень

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Без фінан-
сування

показник продукту 1

2.2.2. Створити кабінет / кабінети психологічної та соціальної реабілітації 
жінок, які перенесли оперативні втручання з приводу злоякісних ново-
утворень

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Інші кошти 
(кошти 
благодійних 
організа-
цій)

960,9 300,0 321,0 339,9 показник затрат, тис. грн 300,00 321,00 339,94

показник продукту, кількість кабінетів в місті 
Києві

3 3 3

показник ефективності, вартість обладнання 
одного кабінету, тис. грн

100,00 107,00 113,31

показник якості, охоплення психологічною 
реабілітацією жінок, що перенесли онкологічне 
захворювання, %

30% 60% 90%

2.3. Скринінг патології шийки матки 400,0 0,0 400,0 0,0

2.3.1. Забезпечити навчання кадрів серед лікарів-лаборантів та лаборан-
тів з цитологічної діагностики (20-30 спеціалістів)

2017 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

400,0 400,00 показник затрат, тис. грн 400,00

показник продукту, кількість лікарів, що під-
лягають навчанню, осіб

30,00

показник ефективності, витрати на навчання 
одного лікаря, тис. грн

13,30

показник якості, динаміка підвищення забез-
печення кваліфікованими кадрами,%

50%

XI. Хоспісна та паліативна допомога 24 520,2 7 266,0 8 170,6 9 083,5

1. Забезпечити діючі хоспіси та паліативні відділення (з урахуванням 
збільшення щорічно на 25 ліжок) медикаментами та засобами догляду за 
важкохворими

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

8 526,7 2 266,0 2 831,4 3 429,3 показник затрат, тис. грн 2 266,00 2 831,44 3 429,31

показник продукту, кількість ліжок 149 174 199

показник ефективності, витрати на одне ліжко, 
тис. грн

15,21 16,27 17,23

показник якості, показник забезпечення хоспіс-
ною та паліативною допомогою %

50% 75% 100%

2. Забезпечити медикаментами та засобами догляду за важкохворими на 
амбулаторному етапі

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

15 993,4 5 000,0 5 339,2 5 654,2 показник затрат, тис. грн 5 000,00 5 339,21 5 654,23

показник продукту, кількість пацієнтів 2 399 2 399 2 399

показник ефективності, затрати на одного 
пацієнта, тис. грн

2,08 2,23 2,36

показник якості, показник приросту забез-
печення стомованих хворих засобами догляду 
за стомою, %

20% 20% 20%

В. Екстрена медична допомога 1 712,2 520,0 571,3 620,9

1. Надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі хворим з серцево-судинними та судинно-мозковими 
захворюваннями

1 712,2 520,0 571,3 620,9

1.1. Забезпечення бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги пре-
паратами для проведення тромболізису та ад’ювантного супроводу у 
хворих на гострий коронарний синдром

2017 - 2019 Департамент 
охорони 
здоров’я, Центр 
екстреної ме-
дичної допомоги 
та медицини 
катастроф міста 
Києва

Бюджет 
міста Києва

1 712,2 520,0 571,3 620,9 показник затрат, тис. грн 520,00 571,27 620,90

показник продукту, кількість хворих, що під-
лягають проведенню тромболізису

185 190 195

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

2,81 3,01 3,18

показник якості, показник забезпечення сво-
єчасною тромболітичною терапією пацієнтів 
на догоспітальному етапі, збереження життя 
хворим, %

100% 100% 100%

1.2. Вдосконалення системи надання екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф шляхом застосування електронних систем та ство-
рення єдиної диспетчерської служби невідкладної медичної допомоги 

2017 - 2019 Департамент 
охорони 
здоров’я, Центр 
екстреної ме-
дичної допомоги 
та медицини 
катастроф міста 
Києва

Без фінан-
сування

Г. Третинна високоспеціалізована медична допомога 669 257,8 219 573,8 218 399,3 231 284,8

I. Заклади охорони здоров’я, що надають третинну високоспеціалізовану медичну допомогу 669 257,8 219 573,8 218 399,3 231 284,8

1. Розвиток нейрохірургії 14 707,0 4 591,5 4 912,9 5 202,7

1.1. Закупівля лікарських засобів, систем для спинальної стабілізації та 
наборів інструментарію, витратних матеріалів для вертебропластики, 
кіфопластики та лікворошунтування, витратних матеріалів для рентге-
нендоваскулярної нейрохірургії

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

14 707,0 4 591,5 4 912,9 5 202,7 показник затрат, тис. грн 4 591,45 4 912,85 5 202,71

показник продукту, кількість пацієнтів, що 
підлягають обстеженню

412 412 412

показник ефективності, витрати на лікування 
одного пацієнта, тис. грн

11,14 11,92 12,63

показник якості, рівень забезпечення, % 50% 75% 100%

2. Розвиток дитячої нейрохірургії 16 040,6 15 600,0 214,0 226,6
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2.1. Закупівля операційного обладнання (мікроскоп операційний з кріс-
лом) для Київського міського центру дитячої нейрохірургії

2017 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

7 800,0 7 800,0 показник затрат, тис. грн 7 800,00

показник продукту (забезпечення Центру дитя-
чої нейрохірургії сучасним обладнанням)

1

показник ефективності, вартість одиниці об-
ладнання, тис. грн

7 800,00

показник якості, приведення у відповідність до 
табеля оснащення МТБ закладу для забезпе-
чення високоспеціалізованої нейрохірургічної 
допомоги дітям, %

100%

2.2. Закупівля стола нейрохірургічного операційного для проведення 
оперативних втручань у дітей

2017 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

600,0 600,00 показник затрат, тис. грн  600,00      

показник продукту,  одиниця обладнання 1

показник ефективності, вартість операційного 
столу, тис. грн

600,00

показник якості, забезпечення сучасним об-
ладнанням Центру та надання високоспеціалі-
зованої допомоги пацієнтам, %

100%

2.3. Закупівля лікворошунтуючих систем для Київського міського центру 
дитячої нейрохірургії

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

640,6 200,0 214,0 226,6 показник затрат, тис. грн 200,00 214,00 226,63

показник продукту, кількість пацієнтів 10 10 10

показник ефективності, вартість однієї систе-
ми, тис. грн

20,00 21,40 22,66

показник якості, динаміка охоплення лікво-
рошунтуванням пацієнтів, що потребують 
лікування, %

100% 100% 100%

2.4. Закупівля церебрального ендоскопу для впровадження в практику 
дитячої нейрохірургії ендоскопічних оперативних втручань

2017 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

7 000,0 7 000,00 показник затрат, тис. грн 7 000,00

показник продукту, обладнання, що підлягає 
закупівлі, – ендоскоп

1

показник ефективності, вартість ендоскопу, 
тис. грн

7 000,00

показник якості, рівень забезпечення відповід-
но до потреби, %

100%

3. Хірургія серця та судин 638 510,2 199 382,3 213 272,4 225 855,5

Забезпечити киян, які потребують кардіохірургічного втручання, лікарськими засобами та виробами медичного призна-
чення

638 510,2 199 382,3 213 272,4 225 855,5

3.1. Забезпечити кардіохірургічні та спеціалізовані відділення для кардіо-
хірургічних втручань необхідними лікарськими засобами та виробами 
медичного призначення

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Бюджет 
міста Києва

638 510,2 199 382,3 213 272,4 225 855,5 показник затрат, тис. грн 199 382,30 213 272,40 225 855,47

показник продукту, кількість пацієнтів, що 
потребують забезпечення

2 200 2 200 2 200

показник ефективності, витрати на одного 
пацієнта, тис. грн

90,60 96,94 102,66

показник якості, динаміка забезпечення пацієн-
тів препаратами, %

100% 100% 100%

3.2. Реалізація договору про співпрацю закладів охорони здоров’я, 
що входять до сфери управління Департаменту охорони здоров’я, з 
Державною установою “Науково-практичний медичний центр дитячої 
кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України”

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Без фінан-
сування

Реалізація положень договору про співпрацю, 
%

100 100 100

Д. Розвиток системи охорони здоров’я 

1. Інформатизація сектора охорони здоров’я

1.1. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у сфері 
управління та надання медичних послуг 

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Без фінан-
сування

Кількість інформаційно-комунікаційних 
систем, які використовують заклади охорони 
здоров’я міста Києва, од.

1 1 1

1.2. Впровадження в закладах охорони здоров’я всеукраїнської системи 
E-health

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Без фінан-
сування

Кількість закладів охорони здоров’я міста 
Києва, підкючених до всеукраїнської системи 
E-health, од. 

42 119 161

2. Підтримка киян

2.1. Надання медичної допомоги пільговим категоріям населення, дітям, 
учасникам бойових дій, в тому числі санаторно-курортне лікування, 
медична реабілітація, лікування за кордоном тощо

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Без фінан-
сування

3. Впровадження реформ системи охорони здоров’я щодо діяльності закладів 
охорони здоров’я

3.1. Впровадження нових механізмів фінансування системи охорони 
здоров’я після прийняття відповідних нормативно-правових актів

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Без фінан-
сування

3.2. Впровадження нових механізмів забезпечення громадян медичною 
допомогою, після прийняття відповідних нормативно-правових актів

2018 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Без фінан-
сування

3.3. Дотримання права пацієнта на вільний вибір закладу охорони 
здоров’я та лікаря для отримання медичних послуг

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Без фінан-
сування

4. Забезпечення системи охорони здоров’я міста професійними кадрами 

4.1.Направлення лікарів на курси з підготовки лікарів-спеціалістів з 
організації і управління охороною здоров’я

2017 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Без фінан-
сування

Кількість лікарів,які пройшли  курси з під-
готовки лікарів-спеціалістів з організації і 
управління охороною здоров’я, од.

16 15 14

4.2. Навчання в тренінговому центрі лікарів екстреної медичної допомоги 
на постійній основі

2018 - 2019 Департамент 
охорони здоров’я

Без фінан-
сування

Кількість лікарів, навчання в тренінговому цен-
трі лікарів екстреної медичної допомоги, од.

550 650 750

Заходи Стратегії Заходи Програми

1.2. Розвиток первинної медичної допомоги

Удосконалення алгорит-
му наступності надання 
медичної допомоги

2.6. Удосконалення алгоритму наступності надання медичної допомоги, чітке визначення маршруту пацієнта з 
урахуванням локальних протоколів

Чітке визначення 
маршруту пацієнта з 
урахуванням локальних 
протоколів

1.3. Розвиток вторинної медичної допомоги

Створення госпітально-
го (-них) округу (-ів) за 
результатами проведе-
ного аудиту медичних 
закладів

1.8. Створення єдиного госпітального округу, проведення спеціалізації та визначення профілів надання медич-
ної допомоги для кожного закладу охорони здоров’я 

Спеціалізація та визна-
чення профілів надання 
медичної допомоги 
(медичних послуг) для 
кожного закладу охоро-
ни здоров›я

1.4. Інформатизація сектора охорони здоров’я

Використання інформа-
ційно-комунікаційних 
технологій у сфері 
управління та надання 
медичних послуг за 
допомогою електронних 
засобів

Розділ Д. 1.1. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у сфері управління та надання медичних 
послуг

Розробка та впрова-
дження системи E-health 
(електронної системи 
охорони здоров’я)

Розділ Д. 1.2. Впровадження в закладах охорони здоров’я системи всеукраїнської системи E-health

1.5. Підтримка киян, які потребують додаткової медичної допомоги

Створення місцевих 
механізмів забез-
печення доступності 
медикаментів, у тому 
числі для незахищених 
та малозабезпечених 
верств населення

Розділ Б. Підрозділ І. 2.2.1. Забезпечення препаратами гормону росту дітей, хворих на гіпофізарний нанізм та 
нанізм різного походження.
3.1. Забезпечення препаратами імуносупресивної терапії пацієнтів, які перенесли операцію трансплантації 
нирки та солідних органів і хворих з нефротичним синдромом.
Підрозділ ІІ. 1.1. Забезпечення інфарктних відділень закладів охорони здоров’я препаратами для проведення 
тромболізису та ад’ювантного супроводу  хворих на гострий коронарний синдром.
1.3. Забезпечення хворих інфарктних та кардіологічних відділень закладів охорони здоров›я високоефективни-
ми антиаритмічними засобами.
1.4. Забезпечення хворих інфарктних відділень закладів охорони здоров’я високоефективними засобами 
лікування кардіогенного шоку різноманітного походження.
1.5. Забезпечення інфарктних відділень закладів охорони здоров’я препаратами для стабілізації інфарктзалеж-
ної атеросклеротичної бляшки у хворих на гострий коронарний синдром.
Підрозділ ІІІ. 1.3. Забезпечення закупівлі медикаментів (в т.ч. вакцин проти гепатиту), засобів медичного при-
значення та витратних матеріалів, необхідних для проведення замісної ниркової терапії.
1.4. Забезпечення закупівлі препаратів еритропоетину для пацієнтів, що лікуються методами замісної ниркової 
терапії.
1.5. Забезпечення закупівлі препаратів для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного 
гіперпаратиреозу для пацієнтів, що лікуються методами замісної ниркової терапії.
3.2.1. Закупівля медикаментів для дітей, хворих на церебральний параліч (Ботулінічний токсин типу А).
3.3.1. Закупівля медикаментів для дітей, хворих на епілепсію.
3.4.1. Забезпечення лікарськими засобами дітей міста Києва, хворих на аутизм.
4.1.1. Забезпечення Київського міського клінічного онкологічного центру лікарськими засобами та препарата-
ми супроводу для лікування онкологічних хворих.
4.1.2. Забезпечення Київського міського клінічного онкологічного центру радіофармацевтичними препарата-
ми, джерелами іонізуючого випромінювання, радіоізотопами.
4.2.1. Забезпечення дітей, хворих на онкологічні захворювання, лікарськими засобами та виробами медичного 
призначення.
5.1. Забезпечення закупівлі витратних матеріалів для проведення оперативних втручань при катаракті та вітре-
оретинальній патології.
5.2. Забезпечення закупівлі інгібіторів ангіогенезу для лікування вікових макулярних дегенерацій.
8.2. Забезпечення етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С.
Підрозділ IV. 1.1.1. Забезпечити лікарськими засобами хворих на муковісцидоз.
1.3.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на хворобу Гоше.
1.4.1. Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратом десмопресин (50 % для інтраназального введення 
та 50 % для перорального введення) та мінірин.
1.4.2. Забезпечення дітей, хворих на нецукровий діабет, препаратом десмопресин (40 % для інтраназального 
введення та 60 % для перорального введення) та мінірин.

Додаток 3 до Програми

Відповідність заходів Програми заходам Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року 

Продовження додатка у наступному номері
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10 Плановані тарифи на послуги 1094,70 23,31

11 Податок на додану вартість 218,94 4,66

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 1313,64 27,97

13 Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м2 
за місяць протягом опалювального періоду, з ПДВ - 27,97

14 Планована тривалість опалювального  
періоду, діб 176 176

Тарифи на послуги з централізованого опалення встановлюються впереше.

Додаток 1

Структура тарифу на теплову енергію для потреб населення 
ТОВ «Об’єднання мешканців «ПРОЗОРО»

№ з/п Найменування показників 

2017

розпор. № 524 від 04.05.2017 діюча

грн/Гкал

1 2 3

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1043,36

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 883,02

1.1.1 Витрати на паливо 816,90

1.1.2 Витрати на електроенергію 66,08

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 0,02

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,02

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 97,23

1.3 Інші прямі витрати 31,85

1.4 Загальновиробничі витрати 31,26

2 Адміністративні витрати 33,60

3 Витрати на збут 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00

5 Фінансові витрати 0,00

6 Повна собівартість 1076,96

7 Розрахунковий прибуток 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1076,96

9 Податок на додану вартість 215,39

10 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ 1292,35

Тарифи на теплову енергію встановлюються вперше.

№ Найменування показників

за умови підключення рушникосушильни-
ків до системи гарячого водопостачання

2017 розпор. № 524 від 04.05.2017 діюча

грн/м3

1 2 3

1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на 
теплову енергію для потреб населення 47,91

2 Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі: 0,45

 2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 0,45

 2.2 інші витрати абонентської служби 0,00

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

0,24

4 Витрати на придбання води на послугу з централізованого постачання гарячої 
води 10,29

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,00

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 58,89

7 Послуги банку 0,29

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 59,18

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

10 Плановані тарифи на послуги 59,18

11 Податок на додану вартість 11,84

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 71,02

Тарифи на послуги з централізованого постачання гарячої води встановлюються вперше.

№ з/п Найменування показників 

2017

розпор. № 524 від 04.05.2017 діюча

грн/Гкал

1 2 3

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1253,25

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 1092,91

1.1.1 Витрати на паливо 1026,79

1.1.2 Витрати на електроенергію 66,08

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 0,02

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,02

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 97,23

1.3 Інші прямі витрати 31,85

1.4 Загальновиробничі витрати 31,26

2 Адміністративні витрати 33,60

3 Витрати на збут 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00

5 Фінансові витрати 0,00

6 Повна собівартість 1286,85

7 Розрахунковий прибуток 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1286,85

9 Податок на додану вартість 257,37

10 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ 1544,22

Тарифи на теплову енергію встановлюються вперше.

Додаток 2

Структура тарифу на теплову енергію для потреб інших споживачів 
ТОВ «Об’єднання мешканців «ПРОЗОРО»

Додаток 3

Структура  тарифів на послуги з централізованого опалення  
для потреб населення ТОВ «Об’єднання мешканців «ПРОЗОРО»

№ Найменування показників

 для абонентів житлових 
будинків з будинковими та 
квартирними приладами 

обліку теплової енергії

 для абонентів житлових 
будинків без будинкових та 
квартирних приладів обліку 

теплової енергії

2017 розпор. № 524 від 04.05.2017 діюча

грн/Гкал грн/м2

1 2 3 4

1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених 
тарифах на теплову енергію для потреб населення 1076,96 22,93

2 Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі: 12,31 0,26

 2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 12,31 0,26

 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 по-
стачання гарячої води 0,00 0,00

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

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 1089,27 23,19

7 Послуги банку 5,43 0,12

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 1094,70 23,31

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

Додаток 4

Структура  тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води 
для потреб населення ТОВ «Об’єднання мешканців «ПРОЗОРО»

Додаток 5

Структура тарифу на теплову енергію для населення
ТОВ «Новобудова»

№ 
з/п Найменування показників 

2016 
розпор. №696 від 

16.08.2016

2017 
розпор. №46 від 

25.01.2017 

2017 
розпор. № 1156 від 

20.09.2017   
діюча

 грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 918,78 935,04 1 002,15

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 816,06 821,82 827,92

1.1.1 Витрати на паливо 782,35 782,35 792,09

1.1.2 Витрати на електроенергію 33,37 39,02 35,07

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 0,34 0,46 0,76

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

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні 
заходи 65,15 75,65 124,36

1.3 Інші прямі витрати 37,57 37,57 49,86

1.4 Загальновиробничі витрати 0,00 0,00 0,00

2 Адміністративні витрати 14,09 14,89 26,32

3 Витрати на збут 0,00 0,00 3,05

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

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 932,87 949,93 1 031,51

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

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 932,87 949,93 1 031,51

9 Податок на додану вартість 186,57 189,99 206,30

10 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ 1 119,44 1 139,92 1 237,81
 
Необхідність зміни тарифу викликана зміною обсягів  виробництва та реалізації, цін на елек-
тричну енергію, холодну воду, зміною мінімальної заробітної плати. 

№ 
з/п Найменування показників 

2016 
розпор. №696 від 

16.08.2016

2017 
розпор. №46 від 

25.01.2017 

2017 
розпор. № 1156 від 

20.09.2017   
діюча

 грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1 000,12 1 239,19 1 416,03

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 897,40 1 125,99 1 241,81

1.1.1 Витрати на паливо 863,69 1 086,47 1 205,98

1.1.2 Витрати на електроенергію 33,37 39,05 35,07

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

Додаток 6

Структура тарифу на теплову енергію для бюджетних установ  
та інших споживачів ТОВ «Новобудова»



7РЕКЛАМА Хрещатик
20 грудня 2017 р.

№134 (5047)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Додаток 10

Структура тарифу на теплову енергію для потреб інших споживачів
ТОВ «ЖИТЛО-СЕРВІС»

Додаток 11

Структура тарифу на теплову енергію для потреб бюджетних установ
ТОВ «ЖИТЛО-СЕРВІС»

Додаток 9

Структура тарифу на теплову енергію для потреб населення 
ТОВ «ЖИТЛО-СЕРВІС»

Додаток 7

Структура  тарифів на послуги з централізованого опалення для населення
ТОВ «Новобудова»

Додаток 8

           Структура  тарифів на послуги з централізованого постачання  
гарячої води для населення ТОВ «Новобудова»

№ з/п Найменування показників 

2017

розпор. № 1320 від 
25.10.2017 діюча

грн/Гкал

1 2 3

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1047,12

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 997,91

1.1.1 Витрати на паливо 451,71

1.1.2 Витрати на електроенергію 23,84

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 521,90

1.1.4 Транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та водовідведення 0,46

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

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 30,02

1.3 Інші прямі витрати 19,19

1.4 Загальновиробничі витрати 0,00

2 Адміністративні витрати 4,90

3 Витрати на збут 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00

5 Фінансові витрати 0,00

6 Повна собівартість 1052,02

7 Розрахунковий прибуток 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1052,02

9 Податок на додану вартість 210,40

10 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ 1262,42

Тарифи на теплову енергію встановлюються вперше.

№ п/п Найменування показників 

2017

розпор. № 1320 від 
25.10.2017 діюча 

грн/Гкал

1 2 3

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1567,64

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 1518,43

1.1.1 Витрати на паливо 215,98

1.1.2 Витрати на електроенергію 23,84

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 1278,15

1.1.4 Транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та водовідведення 0,46

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

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 30,02

1.3 Інші прямі витрати 19,19

1.4 Загальновиробничі витрати 0,00

2 Адміністративні витрати 4,90

3 Витрати на збут 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00

5 Фінансові витрати 0,00

6 Повна собівартість 1572,54

7 Розрахунковий прибуток 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1572,54

9 Податок на додану вартість 314,51

10 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ 1887,05

Тарифи на теплову енергію встановлюються вперше.

№ п/п Найменування показників 

2017

розпор. № 1320 від 
25.10.2017 діюча

грн/Гкал

1 2 3

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1320,86

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 1217,65

1.1.1 Витрати на паливо 1247,35

1.1.2 Витрати на електроенергію 23,84

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 0,46

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

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 30,02

1.3 Інші прямі витрати 19,19

1.4 Загальновиробничі витрати 0,00

№ з/п Найменування показників

 для абонентів житлових будинків з будинковими та квар-
тирними приладами обліку теплової енергії

2016 
розпор. №696 від 

16.08.2016

2017  
розпор. №46 від 

25.01.2017 

2017 
розпор. № 1156 
від 20.09.2017   

 діюча

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 населення 932,87 949,93 1031,51

2 Витрати на утримання абонентської служби,              усього, у 
тому числі: 5,95 6,86 7,91

 2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 5,95 6,86 7,91

 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 по-
стачання гарячої води 0,00 0,00 0,00

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,00 0,00 1,67

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 938,82 956,79 1041,09

7 Послуги банку 14,30 14,57 15,85

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 953,12 971,36 1056,94

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

10 Плановані тарифи на послуги 953,12 971,36 1056,94

11 Податок на додану вартість 190,62 194,27 211,39

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 1143,74 1165,63 1268,33

13 Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн/
м2 за місяць протягом опалювального періоду, з ПДВ 0,00 0,00 0,00

14 «Планована тривалість опалювального  
періоду, діб» 176 176 176

Необхідність зміни тарифу викликана зміною обсягів  виробництва та реалізації, цін на елек-
тричну енергію, холодну воду, зміною мінімальної заробітної плати. 

№ з/п Найменування показників

за умови підключення рушникосушильників до системи 
гарячого водопостачання

2016 
розпор. №696 від 

16.08.2016

2017  
розпор. №46 від 

25.01.2017 

2017 
розпор. № 1156 
від 20.09.2017   

 діюча

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 50,31 51,23 55,98

2 Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі: 0,35 0,41 0,48

 2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 0,35 0,41 0,48

 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

1,32 1,32 1,78

4 Витрати на придбання води на послугу з централізованого по-
стачання гарячої води 3,83 5,11 7,03

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,00 0,00 0,10

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 55,81 58,07 65,37

7 Послуги банку 0,85 0,88 1,000

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 56,66 58,96 66,37

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

10 Плановані тарифи на послуги 56,66 58,96 66,37

11 Податок на додану вартість 11,33 11,79 13,27

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 67,99 70,75 79,64

Необхідність зміни тарифу викликана зміною обсягів  виробництва та реалізації, цін на елек-
тричну енергію, холодну воду, зміною мінімальної заробітної плати. 

1.1.5 Вода для технологічних потреб та водовідведення 0,34 0,48 0,76

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

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні 
заходи 65,15 75,66 124,36

1.3 Інші прямі витрати 37,57 37,57 49,86

1.4 Загальновиробничі витрати 0,00 0,00 0,00

2 Адміністративні витрати 14,09 14,86 26,32

3 Витрати на збут 0,00 0,00 3,05

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

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 1 014,21 1 254,06 1 445,40

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

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1 014,21 1 254,06 1 445,40

9 Податок на додану вартість 202,84 250,81 289,08

10 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ 1 217,05 1 504,87 1 734,48
 
Необхідність зміни тарифу викликана зміною обсягів  виробництва та реалізації, цін на елек-
тричну енергію, холодну воду, зміною мінімальної заробітної плати. 
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Додаток 12

Структура  тарифів на послуги з централізованого опалення для потреб  
населення ТОВ «ЖИТЛО-СЕРВІС»

Додаток 13

Структура  тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води 
для потреб населення ТОВ «ЖИТЛО-СЕРВІС»

Додаток 15

Структура тарифу на теплову енергію для потреб населення
ТОВ «СЕНТ СОФІЯ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ»

Додаток 16

Структура тарифу на теплову енергію для потреб інших споживачів ТОВ 
«СЕНТ СОФІЯ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ»

Додаток 17

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

ТОВ «СЕНТ СОФІЯ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ»

Додаток 14

Структура  тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води 
для потреб інших споживачів ТОВ «ЖИТЛО-СЕРВІС»

 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 6,33

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,00

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 83,13

7 Послуги банку 0,00

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 83,13

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

10 Плановані тарифи на послуги 83,13

11 Податок на додану вартість 16,63

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 99,76

Тарифи на послуги з централізованого постачання гарячої води  встановлюються вперше.

№ 
п/п Найменування показників

 для абонентів житлових 
будинків з будинковими та 

квартирними приладами обліку 
теплової енергії

 для абонентів житлових 
будинків без будинкових та 
квартирних приладів обліку 

теплової енергії

2017 розпор. № 1320 від 25.10.2017 діюча

грн/Гкал грн/м2 

1 2 3 4

1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у встанов-
лених тарифах на теплову енергію для потреб населення 1052,02 20,76

2 Витрати на утримання абонентської служби,              усього, 
у тому числі: 3,04 0,06

 2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні 
заходи 3,04 0,06

 2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00

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

0,00 0,00

4 Витрати на придбання води на послугу з централізованого 
постачання гарячої води 0,00 0,00

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,50 0,01

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 1055,56 20,83

7 Послуги банку 16,07 0,32

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг 
банку 1071,63 21,15

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

10 Плановані тарифи на послуги 1071,63 21,15

11 Податок на додану вартість 214,33 4,23

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 1285,96 25,38

13 Планований тариф на послугу з централізованого опалення, 
грн/м2 за місяць протягом опалювального періоду, з ПДВ - 25,38

14 Планована тривалість опалювального  
періоду, діб 176 176

Тарифи на послуги з централізованого опалення встановлюються вперше.

№ п/п Найменування показників

за умови підключення 
рушникосушильників до 
системи гарячого водо-

постачання

2017 розпор. № 1320 від 
25.10.2017 діюча

грн/м3

1 2 5

1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для 
потреб населення 56,75

2 Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі: 0,18

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

 2.2 інші витрати абонентської служби 0,03

3 Витрати  з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку, 
у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки 1,17

4 Витрати на придбання води на послугу з централізованого постачання гарячої води 6,33

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,03

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 64,46

7 Послуги банку 0,98

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 65,44

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

10 Плановані тарифи на послуги 65,44

11 Податок на додану вартість 13,09

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 78,53

Тарифи на послуги з централізованого постачання гарячої води встановлюються вперше.

№ з/п Найменування показників 

2017

розпор. № 1341 від 
26.10.2017 діюча

грн/Гкал

1 2 3

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 983,73

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 771,16

1.1.1 Витрати на паливо 741,04

1.1.2 Витрати на електроенергію 29,29

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 0,74

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,10

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 119,99

1.3 Інші прямі витрати 85,56

1.4 Загальновиробничі витрати 7,02

2 Адміністративні витрати 48,39

3 Витрати на збут 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00

5 Фінансові витрати 0,00

6 Повна собівартість 1032,12

7 Розрахунковий прибуток 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1032,12

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ 1238,54

Тарифи на теплову енергію встановлюються вперше.

№ з/п Найменування показників 

2017
розпор. № 1341 від 26.10.2017 

діюча
грн/Гкал

1 2 3
1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1370,95

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 1158,37
1.1.1 Витрати на паливо 1128,25
1.1.2 Витрати на електроенергію 29,29
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 0,74
1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,10
1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 119,99
1.3 Інші прямі витрати 85,56
1.4 Загальновиробничі витрати 7,02
2 Адміністративні витрати 48,39
3 Витрати на збут 0,00
4 Інші операційні витрати 0,00
5 Фінансові витрати 0,00
6 Повна собівартість 1419,34
7 Розрахунковий прибуток 0,00
8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1419,34
9 Податок на додану вартість 283,87

10 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ 1703,21

Тарифи на теплову енергію встановлюються вперше.

№ п/п Найменування показників

за умови відсутності руш-
никосушильників

2017 розпор. № 1320 від 
25.10.2017  діюча

грн./м3

1 2 3

1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для 
потреб населення 76,80

2 Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі: 0,00

№ 
п/п Найменування показників 

Послуга з централізованого опалення 
Послуга з централізова-
ного постачання гарячої 

води
 для абонентів житлових 
будинків з будинковими 

та квартирними при-
ладами обліку теплової 

енергії

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

за умови підключення 
рушникосушильників до 
системи гарячого водо-

постачання

2017 розпор. № 1341 від 26.10.2017 діюча
грн/Гкал грн/м2 грн/м3

1 2 3 4 5

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

1032,12 22,40 56,21

2 Адміністративні витрати 4,90

3 Витрати на збут 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00

5 Фінансові витрати 0,00

6 Повна собівартість 1325,76

7 Розрахунковий прибуток 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1325,76

9 Податок на додану вартість 265,16

10 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ 1590,92

Тарифи на теплову енергію встановлюються вперше.
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9 Податок на додану вартість 222,19 224,21 234,11

10 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ 1 333,12 1 345,26 1 404,68

Необхідність зміни тарифу викликана зміною обсягів  виробництва та реалізації, цін на елек-
тричну енергію, холодну воду, зміною мінімальної заробітної плати. 

№ з/п Найменування показників 

2016 
розпор. №1378 від 

29.12.2016

2017 
розпор. №436 від 

11.04.2017 

2017 
розпор. № 1343 від 

26.10.2017   
діюча

 грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1 046,93 1 055,35 1 043,66

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 935,76 926,06 897,04

1.1.1 Витрати на паливо 873,33 873,34 842,89

1.1.2 Витрати на електроенергію 60,38 50,67 48,56

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 1,53 1,54 1,93

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,52 0,51 3,66

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на 
соціальні заходи 33,69 48,85 61,72

1.3 Інші прямі витрати 38,09 41,43 36,83

1.4 Загальновиробничі витрати 39,39 39,01 48,07

2 Адміністративні витрати 62,97 64,62 112,46

3 Витрати на збут 1,03 1,08 14,45

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

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 1 110,93 1 121,05 1 170,57

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

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1 110,93 1 121,05 1 170,57

№ з/п Найменування показників 

2016 
розпор. №1378 від 

29.12.2016

2017 
розпор. №436 від 

11.04.2017

2017 
розпор. № 1343 від 

26.10.2017   
діюча

 грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1 386,34 1 505,23 1 596,66

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 1 275,18 1 375,94 1 337,48

1.1.1 Витрати на паливо 1 212,74 1 323,23 1 283,34

1.1.2 Витрати на електроенергію 60,39 50,66 48,55

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 1,53 1,53 1,93

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,52 0,52 3,66

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на 
соціальні заходи 33,68 48,86 61,71

1.3 Інші прямі витрати 38,09 41,43 149,40

1.4 Загальновиробничі витрати 39,39 39,01 48,07

2 Адміністративні витрати 62,97 64,62 112,46

3 Витрати на збут 87,01 88,47 14,45

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

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 1 536,32 1 658,33 1 723,57

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

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1 536,32 1 658,33 1 723,57

9 Податок на додану вартість 307,26 331,67 344,71

10 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ 1 843,58 1 990,00 2 068,28

Необхідність зміни тарифу викликана зміною обсягів  виробництва та реалізації, цін на елек-
тричну енергію, холодну воду, зміною мінімальної заробітної плати. 

№ з/п Найменування показників 

2016 
розпор. №1378 від 

29.12.2016

2017 
розпор. №436 від 

11.04.2017  

2017 
розпор. № 1343 від 

26.10.2017   
діюча

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1 386,49 1 055,35 1 480,80

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 1 275,33 926,04 1 337,49

1.1.1 Витрати на паливо 1 212,88 873,35 1 283,34

1.1.2 Витрати на електроенергію 60,39 50,66 48,56

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 1,53 1,52 1,93

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,53 0,51 3,66

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на 
соціальні заходи 33,68 48,86 61,72

1.3 Інші прямі витрати 38,09 41,44 33,52

1.4 Загальновиробничі витрати 39,39 39,01 48,07

2 Адміністративні витрати 62,98 64,62 112,46

3 Витрати на збут 86,99 88,46 14,45

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

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 1 536,46 1 208,43 1 607,71

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

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1 536,46 1 208,43 1 607,71

9 Податок на додану вартість 307,29 241,68 321,54

10 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ 1 843,75 1 450,11 1 929,25

Необхідність зміни тарифу викликана зміною обсягів  виробництва та реалізації, цін на елек-
тричну енергію, холодну воду, зміною мінімальної заробітної плати. 

№ з/п Найменування показників 

2016  
розпор. №245 від 

20.04.2016 

2016  
розпор. №896 
від 26.09.2016

2017  
розпор. № 1339 
від 26.10.2017 

 діюча
прогнозна

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5 6

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 481,23 929,58 1011,37 1010,43

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 376,52 847,62 906,92 906,92

1.1.1 Витрати на паливо 351,38 800,67 839,43 839,43

1.1.2 Витрати на електроенергію 24,72 46,38 66,80 66,80

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

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, транспорту-
вання та монтажу після повірки

0,00 0,00 1,05

4 Витрати на придбання води на послугу з цен-
тралізованого постачання гарячої води 0,00 0,00 6,33

5 Решта витрат, крім послуг банку 29,28 0,64 1,61

6 Собівартість послуг без урахування послуг 
банку 1061,40 23,04 65,20

7 Послуги банку 0,00 0,00 0,00

8 Повна планова собівартість послуг з урахуван-
ням послуг банку 1061,40 23,04 65,20

9 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,00 0,00 0,00
10 Плановані тарифи на послуги 1061,40 23,04 65,20
11 Податок на додану вартість 212,28 4,61 13,04
12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 1273,68 27,65 78,24

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

0,00 27,65 0,00

14 Планована тривалість опалювального  
періоду, діб 176 176 176

Тарифи на централізоване опалення та централізоване постачання гарячої води встановлю-
ються вперше.

Додаток 18

Структура  тарифів на послуги з централізованого опалення  
для інших споживачів ТОВ «СЕНТ СОФІЯ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ»

Додаток 19

Структура тарифу на теплову енергію для населення ПП «БОНВОЯЖ»

Додаток 20

Структура тарифу на теплову енергію для інших споживачів
ПП «БОНВОЯЖ»

Додаток 21

Структура тарифу на теплову енергію для бюджетних установ
ПП «БОНВОЯЖ»

Додаток 22

 Структура тарифу на теплову енергію для населення
ТОВ «Ковальська-Житлосервіс»

№ 
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

2017 розпор. № 1341 від 26.10.2017 діюча

грн/Гкал грн/м2 

1 2 3 4

1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у встанов-
лених тарифах на теплову енергію для потреб населення 1419,34 36,93

2 Витрати на утримання абонентської служби, усього, у 
тому числі: 0,00 0,00

 2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні 
заходи 0,00 0,00

 2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00

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

0,00 0,00

4 Витрати на придбання води на послугу з централізованого 
постачання гарячої води 0,00 0,00

5 Решта витрат, крім послуг банку 29,28 0,76

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 1448,62 37,69

7 Послуги банку 0,00 0,00

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг 
банку 1448,62 37,69

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

10 Плановані тарифи на послуги 1448,62 37,69

11 Податок на додану вартість 289,72 7,54

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 1738,34 45,23

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

0,00 45,23

14 Планована тривалість опалювального  
періоду, діб 176 176

Тарифи на централізоване опалення встановлюються вперше.
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Додаток 26

Структура тарифу на теплову енергію для потреб населення 
 КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду  

Шевченківського   району  м. Києва»

Додаток 23

Структура тарифу на теплову енергію для інших споживачів
ТОВ «Ковальська-Житлосервіс»

Додаток 25

Структура  тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої  
води для населення ТОВ «Ковальська-Житлосервіс»

Додаток 24

Структура  тарифів на послуги з централізованого опалення для населення
ТОВ «Ковальська-Житлосервіс»

10 Плановані тарифи на послуги 544,10 998,80 1118,53 1117,58 20,56 20,54

11 Податок на додану вартість 108,82 199,76 223,71 223,52 4,11 4,11

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 652,92 1198,56 1342,24 1341,10 24,67 24,65

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

13,37 18,36 24,67 24,65 24,67 24,65

14 Планована тривалість опалювального  
періоду, діб 176 176 176 176,00 176 176,00

 

Необхідність зміни тарифу викликана необхідністю виключення витрат на повірку будинкових та 
квартирних приладів обліку води і теплової енергії у зв’язку з набранням чинності Закону України 
«Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»

1.1.4 Транспортування теплової енергії тепловими мережа-
ми інших підприємств 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та водовідведення 0,42 0,57 0,69 0,69

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 70,79 52,81 57,33 57,33

1.3 Інші прямі витрати 17,12 17,67 19,63 18,69

1.4 Загальновиробничі витрати 16,80 11,48 27,49 27,49

2 Адміністративні витрати 22,07 16,19 46,59 46,59

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 503,30 945,77 1057,96 1057,02

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

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 503,30 945,77 1057,96 1057,02

9 Податок на додану вартість 100,66 189,15 211,59 211,40

10 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ 603,96 1134,92 1269,55 1268,42

Необхідність зміни тарифу викликана зміною обсягів виробництва та реалізації, цін на елек-
тричну енергію, холодну воду, зміною мінімальної заробітної плати. 

№ з/п Найменування показників 

2016 
 розпор. №245 від 

20.04.2016

2016 
 розпор. №896 
від 26.09.2016

2017  
розпор. № 1339 
від 26.10.2017 

 діюча
прогнозна

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5 6

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1153,82 972,06 1056,22 1055,28

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 1049,11 890,10 951,77 951,77

1.1.1 Витрати на паливо 1023,97 843,15 884,28 884,28

1.1.2 Витрати на електроенергію 24,72 46,38 66,80 66,80

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

1.1.4 Транспортування теплової енергії тепловими мережа-
ми інших підприємств 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та водовідведення 0,42 0,57 0,69 0,69

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 70,79 52,81 57,33 57,33

1.3 Інші прямі витрати 17,12 17,67 19,63 18,69

1.4 Загальновиробничі витрати 16,80 11,48 27,49 27,49

2 Адміністративні витрати 22,07 16,19 46,59 46,59

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 1175,89 988,25 1102,81 1101,87

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

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1175,89 988,25 1102,81 1101,87

9 Податок на додану вартість 235,18 197,65 220,56 220,37

10 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ 1411,07 1185,90 1323,37 1322,24
 

Необхідність зміни тарифу викликана необхідністю виключення витрат на повірку будинкових та 
квартирних приладів обліку води і теплової енергії у зв’язку з набранням чинності Закону України 
«Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»

№ 
з/п

Найменування по-
казників

за умови підключення рушникосушильників до систе-
ми гарячого водопостачання за умови відсутності рушникосушильників

2016 
 розпор. 
№245 від 

20.04.2016

2016 
розпор. 

№896 від 
26.09.2016

2017 
розпор. 

№1339 від 
26.10.2017 

 діюча

про-
гнозна

2016 
 розпор. 
№245 від 

20.04.2016

2016  
розпор. 

№896 від 
26.09.2016 

2017 
розпор. 

№1339 від 
26.10.2017 

 діюча

про-
гнозна

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Собівартість власної 
теплової енергії, вра-
хована у встановлених 
тарифах на теплову 
енергію для потреб 
населення 

27,53 54,38 65,41 65,35 0,00 51,74 57,88 57,82

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

0,75 2,12 0,29 0,29 0,00 2,12 0,29 0,29

 2.1
витрати на оплату пра-
ці з відрахуваннями на 
соціальні заходи 

0,72 2,09 0,22 0,22 0,00 2,09 0,22 0,22

 2.2 інші витрати абонент-
ської служби 0,03 0,03 0,05 0,05 0,00 0,03 0,05 0,05

3

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

0,97 1,15 0,81 0,00 0,00 1,15 0,81 0,00

4
Витрати на придбання 
води на послугу з 
централізованого по-
стачання гарячої води

3,83 5,11 6,33 6,33 0,00 5,11 6,33 6,33

5 Решта витрат, крім 
послуг банку 0,40 1,23 0,26 0,26 0,00 1,23 0,26 0,26

6
Собівартість послуг 
без урахування послуг 
банку

33,48 63,99 73,10 72,23 0,00 61,35 65,57 64,70

7 Послуги банку 0,47 1,18 0,710 0,71 0,00 1,18 0,710 0,71

8
Повна планова со-
бівартість послуг з 
урахуванням послуг 
банку

33,95 65,17 73,81 72,94 0,00 62,53 66,28 65,41

9
Розрахунковий при-
буток, усього, у тому 
числі:

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

10 Плановані тарифи на 
послуги 33,95 65,17 73,81 72,94 0,00 62,53 66,28 65,41

11 Податок на додану 
вартість 6,79 13,03 14,76 14,59 0,00 12,51 13,26 13,08

12 Плановані тарифи на 
послуги з ПДВ 40,74 78,20 88,57 87,53 0,00 75,04 79,54 78,50

 

Необхідність зміни тарифу викликана необхідністю виключення витрат на повірку будинкових та 
квартирних приладів обліку води і теплової енергії у зв’язку з набранням чинності Закону України 
«Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»

№ з/п Найменування показників

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

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

2016 
розпор. 

№245 від 
20.04.2016

2016  
розпор. 

№896 від 
26.09.2016

2017 
розпор. 

№1339 від 
26.10.2017 

 діюча

про-
гнозна

2017 
розпор. 

№1339 від 
26.10.2017 

 діюча

про-
гнозна

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

503,30 945,77 1057,96 1057,02 19,44 19,43

2 Витрати на утримання абонентської 
служби,  усього, у тому числі: 21,45 24,46 25,38 25,38 0,47 0,47

 2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями 
на соціальні заходи 21,36 24,37 25,29 25,29 0,38 0,38

 2.2 інші витрати абонентської служби 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

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 0,00 0,00

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

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

5 Решта витрат, крім послуг банку 11,80 14,38 24,61 24,61 0,45 0,45

6 Собівартість послуг без урахування 
послуг банку 536,55 984,61 1107,95 1107,01 20,36 20,35

7 Послуги банку 7,55 14,19 10,58 10,57 0,20 0,19

8 Повна планова собівартість послуг з 
урахуванням послуг банку 544,10 998,80 1118,53 1117,58 20,56 20,54

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

№ з/п Найменування показників 

2017 
розпор. №1338 від 

26.10.2017 
 діюча

грн/Гкал

1 2 3

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1047,03

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 946,01

1.1.1 Витрати на паливо 415,05

1.1.2 Витрати на електроенергію 19,74

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 510,56

1.1.4 Транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та водовідведення 0,33

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,33

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 99,42

1.3 Інші прямі витрати 1,60

1.4 Загальновиробничі витрати 0,00

2 Адміністративні витрати 118,82

3 Витрати на збут 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00

5 Фінансові витрати 0,00

6 Повна собівартість 1165,85

7 Розрахунковий прибуток 0,00
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3
Витрати  з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту 
квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування та 
монтажу після повірки

0,32 0,32

4 Витрати на придбання води на послугу з централізованого постачання 
гарячої води 6,33 6,33

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,95 0,95

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 71,08 60,50

7 Послуги банку 0,00 0,00

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 71,08 60,50

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

10 Плановані тарифи на послуги 71,08 60,50

11 Податок на додану вартість 14,22 12,10

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 85,30 72,60

Тарифи на послуги з централізованого постачання гарячої води встановлюються вперше.

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1165,85

9 Податок на додану вартість 233,17

10 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ 1399,02

Тарифи на теплову енергію встановлюються вперше. 

Додаток 27

Структура тарифу на теплову енергію для потреб інших споживачів
 КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду

Шевченківського району  м. Києва»

Додаток 28

Структура  тарифів на послуги з централізованого опалення для потреб на-
селення  КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду  

Шевченківського   району  м. Києва»

Додаток 30

Структура тарифу на теплову енергію для потреб населення
 ТОВ «Теплопостачсервіс» 

Додаток 31

Структура тарифу на теплову енергію для потреб інших споживачів           
ТОВ «Теплопостачсервіс»

Додаток 29

Структура  тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води 
для населення КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду

Шевченківського   району  м. Києва»

№ з/п Найменування показників 

2017 
розпор. №1338 від 

26.10.2017 
 діюча

грн/Гкал

1 2 3

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1587,18

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 1486,18

1.1.1 Витрати на паливо 955,22

1.1.2 Витрати на електроенергію 19,75

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 510,55

1.1.4 Транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та водовідведення 0,31

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,35

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 99,42

1.3 Інші прямі витрати 1,58

1.4 Загальновиробничі витрати 0,00

2 Адміністративні витрати 118,85

3 Витрати на збут 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00

5 Фінансові витрати 0,00

6 Повна собівартість 1706,03

7 Розрахунковий прибуток 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1706,03

9 Податок на додану вартість 341,21

10 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ 2047,24

Тарифи на теплову енергію встановлюються вперше. 

№ п/п Найменування показників

 для абонентів житлових 
будинків з будинковими 

та квартирними при-
ладами обліку теплової 

енергії

 для абонентів 
житлових будинків 

без будинкових та квар-
тирних приладів обліку 

теплової енергії

2017 розпор. №1338 від 26.10.2017  діюча

грн/Гкал грн/м2 

1 2 3 4

1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах 
на теплову енергію для потреб населення 1165,85 27,35

2 Витрати на утримання абонентської служби,  усього, у тому числі: 0,00 0,00

 2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 0,00 0,00

 2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00

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

0,00 0,00

4 Витрати на придбання води на послугу з централізованого постачання 
гарячої води 0,00 0,00

5 Решта витрат, крім послуг банку 3,22 0,07

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 1169,07 27,42

7 Послуги банку 0,00 0,00

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 1169,07 27,42

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

10 Плановані тарифи на послуги 1169,07 27,42

11 Податок на додану вартість 233,81 5,48

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 1402,88 32,90

13 Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м2 за 
місяць протягом опалювального періоду, з ПДВ - 32,90

14 Планована тривалість опалювального  
періоду, діб 176 176

Тарифи на послуги з централізованого опалення встановлюються впереше.

№ з/п Найменування показників 

2015 
 постанова НКРЕКП 
№ 626 від 03.03.2015

2016  
постанова НКРЕКП 

№ 1099 від 09.06.2016 

2017 
розпор. №1340 від 

26.10.2017 
 діюча

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 426,99 909,58 1 040,74

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 384,34 858,60 888,16

1.1.1 Витрати на паливо 355,42 818,78 827,35

1.1.2 Витрати на електроенергію 28,92 39,82 58,88

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 0,00 0,00 1,04

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,00 0,00 0,89

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на 
соціальні заходи 21,09 26,52 30,45

1.3 Амортизаційні відрахування 0,03 0,03 13,32

1.4 Інші прямі витрати 21,53 24,42 108,81

1.5 Загальновиробничі витрати 0,00 0,00 0,00

2 Адміністративні витрати 0,00 0,00 27,35

3 Витрати на збут 0,00 0,00 0,00

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

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 426,99 909,58 1 068,09

7 Розрахунковий прибуток 8,78 0,00 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 435,77 909,58 1 068,09

9 Податок на додану вартість 87,15 181,92 213,62

10 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ 522,92 1 091,50 1 281,71

Необхідність зміни тарифу викликана зміною обсягів виробництва та реалізації, цін на елек-
тричну енергію, холодну воду, зміною мінімальної заробітної плати. 

№ з/п Найменування показників 

2016 
 постанова НКРЕКП 
№ 2439 від 29.12.2016

2017  
постанова НКЕРЕКП 
№ 151 від 01.02.2017 

2017 
розпор. №1340 від 

26.10.2017 
 діюча

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1 106,06 1 221,74 1 318,76

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 1 055,09 1 170,77 1 166,18

1.1.1 Витрати на паливо 1 013,03 1 128,71 1 105,37

1.1.2 Витрати на електроенергію 42,06 42,06 58,88

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 0,00 0,00 1,04

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,00 0,00 0,89

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на 
соціальні заходи 26,52 26,52 30,45

1.3 Амортизаційні відрахування 0,03 0,03 13,32

1.4 Інші прямі витрати 24,42 24,42 108,81

1.5 Загальновиробничі витрати 0,00 0,00 0,00

2 Адміністративні витрати 0,00 0,00 27,35

3 Витрати на збут 0,00 0,00 0,00

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

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 1 106,06 1 221,74 1 346,12

7 Витрати на покриття втрат 72,73 72,73 0,00

8 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00 0,00

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1 178,79 1 294,47 1 346,12

10 Податок на додану вартість 235,76 258,89 269,22

11 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ 1 414,55 1 553,36 1 615,34

Необхідність зміни тарифу викликана зміною обсягів виробництва та реалізації, цін на елек-
тричну енергію, холодну воду, зміною мінімальної заробітної плати. 

№ з/п Найменування показників

за умови підключення 
рушникосушильників до 
системи гарячого водо-

постачання

за умови відсутності 
рушникосушильників

2017 розпор. №1338 від 26.10.2017 
 діюча

грн/м3 грн/м3

1 2 3 4

1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах 
на теплову енергію для потреб населення 63,48 52,9

2 Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі: 0,00 0,00

 2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 0,00 0,00

 2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00
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3

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

1,86 1,86 2,90 1,73 1,72 2,61

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

3,83 5,11 6,33 3,83 5,11 6,33

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,10

6 Собівартість послуг без урахування 
послуг банку 28,97 56,19 58,95 26,90 51,95 53,60

7 Послуги банку 0,448 0,42 0,60 0,416 0,39 0,54

8 Повна планова собівартість послуг з 
урахуванням послуг банку 29,42 56,61 59,55 27,32 52,34 54,14

9 Розрахунковий прибуток, усього, у 
тому числі: 0,47 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00

10 Плановані тарифи на послуги 29,89 56,61 59,55 27,75 52,34 54,14
11 Податок на додану вартість 5,98 11,32 11,91 5,55 10,47 10,83
12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 35,87 67,94 71,46 33,30 62,81 64,97

Необхідність зміни тарифу викликана зміною обсягів виробництва та реалізації, цін на елек-
тричну енергію, холодну воду, зміною мінімальної заробітної плати. 

Додаток 32

Структура тарифу на теплову енергію для потреб бюджетних установ        
ТОВ «Теплопостачсервіс»

Додаток 34

Структура  тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води 
для потреб населення ТОВ «Теплопостачсервіс»

Додаток 35

Структура  тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води 
для потреб інших споживачів ТОВ «Теплопостачсервіс»

Додаток 36

Структура  тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води 
для потреб інших споживачів ТОВ «Теплопостачсервіс»

Додаток 37

Структура тарифу на теплову енергію для потреб населення
ТОВ КУЖЕ «Новосервіс»

Додаток 33

Структура  тарифів на послуги з централізованого опалення  
для потреб населення ТОВ «Теплопостачсервіс» 

№ з/п Найменування показників 

2016 
 постанова НКРЕКП 
№ 2126 від 02.12.2016

2016 
постанова НКЕРЕКП 
№ 2439 від 29.12.2016 

2017 
розпор. №1340 від 

26.10.2017 
 діюча

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1 106,06 911,81 1 474,02

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 1 055,09 860,84 1 321,44

1.1.1 Витрати на паливо 1 013,03 818,78 1 260,63

1.1.2 Витрати на електроенергію 42,06 42,06 58,88

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 0,00 0,00 1,04

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,00 0,00 0,89

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на 
соціальні заходи 26,52 26,52 30,45

1.3 Амортизаційні відрахування 0,03 0,03 13,32

1.4 Інші прямі витрати 24,42 24,42 108,81

1.5 Загальновиробничі витрати 0,00 0,00 0,00

2 Адміністративні витрати 0,00 0,00 27,35

3 Витрати на збут 0,00 0,00 0,00

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

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 1 106,06 911,81 1 501,37

7 Витрати на покриття втрат 72,73 72,73 0,00

8 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00 0,00

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1 178,79 984,54 1 501,37

10 Податок на додану вартість 235,76 196,91 300,27

11 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ 1 414,55 1 181,45 1 801,64

Необхідність зміни тарифу викликана зміною обсягів виробництва та реалізації, цін на елек-
тричну енергію, холодну воду, зміною мінімальної заробітної плати. 

№ з/п Найменування показників 

2015 
розпор. № 690 від 

10.07.2015

2016-2017 
розпор. № 898 від 

26.09.2016
прогнозна

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал
1 2 3 4 5

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 556,92 1 187,85 1 155,50

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 542,04 1 171,00 1 153,80

1.1.1 Витрати на паливо 0,00 0,00 0,00

1.1.2 Витрати на електроенергію 10,94 17,20 0,00

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 531,10 1 153,80 1 153,80

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 0,00 0,00 0,00

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

№ 
з/п Найменування показників

 для абонентів житлових будинків з будин-
ковими та квартирними приладами обліку 

теплової енергії

 для абонентів житлових будинків без бу-
динкових та квартирних приладів обліку 

теплової енергії
2015  

постанова 
НКЕРЕКП 
№ 1171 від 
31.03.2015

2016 
 постанова 
НКРЕКП 

№ 1101 від 
09.06.2016 

2017 
 розпор. №1340 
від 26.10.2017 

діюча

2015 
 постанова 
НКРЕКП 

№ 1171 від 
31.03.2015

2016  по-
станова 

НКРЕКП 
№1101 від 
09.06.2016 

2017 
розпор. 

№1340 від 
26.10.2017 

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

426,99 909,58 1 068,09 62,77 133,71 15,10

2 Витрати на утримання абонентської 
служби,  усього, у тому числі: 5,46 6,04 13,29 0,80 0,89 0,19

 2.1 витрати на оплату праці з відрахуван-
нями на соціальні заходи 3,98 6,04 12,31 0,59 0,89 0,17

 2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00 0,98 0,00 0,00 0,01

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 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,002

6 Собівартість послуг без урахування 
послуг банку 432,45 915,61 1 081,46 63,57 134,60 15,29

7 Послуги банку 6,72 6,87 10,92 0,988 1,01 0,16

8 Повна планова собівартість послуг з 
урахуванням послуг банку 439,17 922,48 1 092,38 64,56 135,61 15,45

9 Розрахунковий прибуток, усього, у 
тому числі: 8,78 0,00 0,00 1,29 0,00 0,00

10 Плановані тарифи на послуги 447,95 922,48 1 092,38 65,85 135,61 15,45
11 Податок на додану вартість 89,59 184,50 218,48 13,17 27,12 3,09
12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 537,53 1 106,98 1 310,85 79,02 162,73 18,54

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

х х х 12,80 26,36 18,54

14 Планована тривалість опалювального  
періоду, діб 187 187 176 187 187 176

Необхідність зміни тарифу викликана зміною обсягів виробництва та реалізації, цін на елек-
тричну енергію, холодну воду, зміною мінімальної заробітної плати. 

№ 
з/п Найменування показників

за умови підключення рушникосушильників 
до системи гарячого водопостачання

за умови відсутності рушникосушиль-
ників

2015  
постанова 
НКЕРЕКП 
№ 1171 від 
31.03.2015

2016 
 постанова 
НКРЕКП 

№ 1101 від 
09.06.2016 

2017 
 розпор. №1340 
від 26.10.2017 

діюча

2015 
 постанова 
НКРЕКП 

№ 1171 від 
31.03.2015

2016  по-
станова 

НКРЕКП 
№ 1101 від 
09.06.2016 

2017 
 розпор. 

№1340 від 
26.10.2017 

діюча
грн/м3 грн/м3 грн/м3 грн/м3 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 

22,94 48,87 47,21 21,03 44,79 42,42

2 Витрати на утримання абонентської 
служби,  усього, у тому числі: 0,34 0,36 2,40 0,32 0,33 2,15

 2.1 витрати на оплату праці з відрахуван-
нями на соціальні заходи 0,25 0,36 2,18 0,23 0,33 1,96

 2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,19

№ 
з/п Найменування показників

за умови відсутності рушникосушильників

2016 
 постанова 
НКРЕКП 

№ 2127 від 
02.12.2016

2017 
постанова 
НКРЕКП 
№ 152 від 
01.02.2017

2017 
 розпор. №1340 
від 26.10.2017 

діюча

грн/м3 грн/м3 грн/м3

1 2 6 7 8

1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на тепло-
ву енергію для потреб населення 57,97 63,66 50,49

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 5,11 5,11 6,33

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,00 0,00 0,74

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 63,08 68,77 57,56

7 Послуги банку 0,00 0,00 0,00

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 63,08 68,77 57,56

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

10 Плановані тарифи на послуги 63,08 68,77 57,56

11 Податок на додану вартість 12,62 13,75 11,51

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 75,70 82,52 69,07

Необхідність зміни тарифу викликана зміною обсягів виробництва та реалізації, цін на елек-
тричну енергію, холодну воду, зміною мінімальної заробітної плати. 

№ 
з/п Найменування показників

за умови відсутності рушникосушильників

2016 
 постанова 
НКРЕКП 

№ 2127 від 
02.12.2016

2017 
постанова 
НКРЕКП 

№ 2440 від 
29.12.2016

2017 
 розпор. №1340 
від 26.10.2017 

діюча

грн/м3 грн/м3 грн/м3

1 2 6 7 8

1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на тепло-
ву енергію для потреб населення 57,97 48,42 57,05

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 5,11 5,11 6,33

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,00 0,00 0,67

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 63,08 53,53 64,05

7 Послуги банку 0,00 0,00 0,00

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 63,08 53,53 64,05

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

10 Плановані тарифи на послуги 63,08 53,53 64,05

11 Податок на додану вартість 12,62 10,71 12,81

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 75,70 64,24 76,86

Необхідність зміни тарифу викликана зміною обсягів виробництва та реалізації, цін на елек-
тричну енергію, холодну воду, зміною мінімальної заробітної плати. 
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1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на 
соціальні заходи 2,27 4,15 1,70

1.3 Амортизаційні відрахування 0,00 0,00 0,00

1.4 Інші прямі витрати 12,61 12,70 0,00

1.5 Загальновиробничі витрати 0,0002 0,0002 0,0001

2 Адміністративні витрати 0,50 0,53 0,24

3 Витрати на збут 0,00 0,00 0,00

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

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 557,42 1 188,38 1 155,74

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

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 557,42 1 188,38 1 155,74

9 Податок на додану вартість 111,48 237,68 231,15

10 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ 668,90 1 426,06 1 386,89

Необхідність зміни тарифу викликана зміною обсягів виробництва та реалізації, цін на елек-
тричну енергію, холодну воду, зміною мінімальної заробітної плати, необхідністю виключення 
витрат на повірку будинкових та квартирних приладів обліку води і теплової енергії у зв’язку з 
набранням чинності Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».

Додаток 38

Структура тарифу на теплову енергію для потреб інших споживачів
ТОВ КУЖЕ «Новосервіс»

Додаток 39

Структура  тарифів на послуги з централізованого опалення для потреб  
населення ТОВ «КУЖЕ «Новосервіс»

Додаток 40

Структура  тарифів на послуги з централізованого опалення для потреб 
інших споживачів ТОВ «КУЖЕ «Новосервіс»

Додаток 42

Структура тарифу на теплову енергію для потреб інших споживачів
ТОВ «Будівелна компанія «Астраплюс»

№ 
з/п Найменування показників 

2015 
розпор. № 690 від 

10.07.2015

2016-2017 
розпор. № 898 від 

26.09.2016
прогнозна

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1325,77 1 148,86 1 536,37

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 1310,89 1 132,01 1 534,67

1.1.1 Витрати на паливо 0,00 0,00 0,00

1.1.2 Витрати на електроенергію 10,94 17,20 0,00

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 1299,95 1 114,81 1 534,67

1.1.4 Транспортування теплової енергії тепловими мережа-
ми інших підприємств 0,00 0,00 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та водовідведення 0,00 0,00 0,00

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

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на 
соціальні заходи 2,27 4,15 1,70

1.3 Амортизаційні відрахування 0,00 0,00 0,00

1.4 Інші прямі витрати 12,61 12,70 0,00

1.5 Загальновиробничі витрати 0,0002 0,0002 0,0001

2 Адміністративні витрати 0,50 0,53 0,24

3 Витрати на збут 0,00 0,00 0,00

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

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 1326,27 1 149,39 1 536,61

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

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1326,27 1 149,39 1 536,61

9 Податок на додану вартість 265,25 229,88 307,32

10 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ 1 591,52 1 379,27 1 843,93

Необхідність зміни тарифу викликана зміною обсягів виробництва та реалізації, цін на 
електричну енергію, холодну воду, зміною мінімальної заробітної плати, необхідністю ви-
ключення витрат на повірку будинкових та квартирних приладів обліку води і теплової енергії 
у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та 
водопостачання».

№ з/п Найменування показників

 для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними при-
ладами обліку теплової енергії

2015  
розпор. №690 від 

10.07.2015

2016-2017 
розпор. №898 від 

26.09.2016
прогнозна

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 
населення 

557,42 1 188,38 1 155,74

2 Витрати на утримання абонентської служби,  усього, 
у тому числі: 5,44 9,12 3,47

 2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні 
заходи 5,44 9,12 3,47

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

3
Витрати  з проведення періодичної повірки, обслуго-
вування 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 централізова-
ного постачання гарячої води 0,00 0,00 0,00

5 Решта витрат, крім послуг банку 1,66 1,77 17,24

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 564,52 1 199,27 1 176,45

7 Послуги банку 5,65 12,00 1,18

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням 
послуг банку 570,17 1 211,27 1 177,63

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

10 Плановані тарифи на послуги 570,17 1 211,27 1 177,63

11 Податок на додану вартість 114,03 242,25 235,53

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 684,20 1 453,52 1 413,16

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

х х х

14 Планована тривалість опалювального  
періоду, діб 176 176 176

Необхідність зміни тарифу викликана зміною обсягів виробництва та реалізації, цін на 
електричну енергію, холодну воду, зміною мінімальної заробітної плати, необхідністю ви-
ключення витрат на повірку будинкових та квартирних приладів обліку води і теплової енергії 
у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та 
водопостачання».

№ з/п Найменування показників

 для абонентів з приладами 
обліку теплової енергії

прогнозна

грн/Гкал

1 2 5

1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для 
потреб населення 1 536,61

2 Витрати на утримання абонентської служби,  усього, у тому числі: 3,47

 2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 3,47

 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 0,00

5 Решта витрат, крім послуг банку 20,60

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 1 560,68

7 Послуги банку 1,56

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 1 562,24

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

10 Плановані тарифи на послуги 1 562,24

11 Податок на додану вартість 312,45

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 1 874,69

13 Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м2 за місяць протягом опалю-
вального періоду, з ПДВ х

14 Планована тривалість опалювального  
періоду, діб 176

Необхідність зміни тарифу викликана зміною обсягів виробництва та реалізації, цін на 
електричну енергію, холодну воду, зміною мінімальної заробітної плати, необхідністю ви-
ключення витрат на повірку будинкових та квартирних приладів обліку води і теплової енергії 
у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та 
водопостачання».

№ з/п Найменування показників 

2016 
розп. № 105 від 

29.02.2016 

2017  
розпор. № 1298 від 

21.12.2016
2017 

прогнозний

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 2 719,90 1 367,74 1 600,63

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 2 121,97 1 002,06 1 280,76

1.1.1 Витрати на паливо 2 006,75 946,50 1 253,84

1.1.2 Витрати на електроенергію 112,42 50,31 25,13

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 2,25 1,59 1,80

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,55 3,66 0,00

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на 
соціальні заходи 79,44 39,30 21,89

1.3 Інші прямі витрати 413,19 242,14 212,37

1.4 Загальновиробничі витрати 105,31 84,24 85,61

2 Адміністративні витрати 18,38 9,10 35,49

3 Витрати на збут 0,00 0,00 0,00

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

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 2 738,28 1 376,84 1 636,12

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

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1 301,77 1 376,84 1 636,12

9 Податок на додану вартість 260,35 275,37 327,23

10 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ 1 562,12 1 652,21 1 963,35

Необхідність зміни тарифу викликана зміною обсягів виробництва та реалізації, цін на елек-
тричну енергію, холодну воду, зміною мінімальної заробітної плати.
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на 12 місяців – 490 грн 80 коп.

Оформлення проводиться в редакції

Адреса: 01001, м. Київ,  
вул. Володимирська, 51-б

Телефон 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua

E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

Додаток 41

           Структура  тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води для потреб населення ТОВ «КУЖЕ «Новосервіс»

№ з/п Найменування показників

за умови підключення рушникосушильників до систе-
ми гарячого водопостачання за умови відсутності рушникосушильників

2015  
розпор. № 690 від 

10.07.2015

2016-2017  роз-
пор. №898 від 

26.09.2016
прогнозний

2015  
розпор. № 690 від 

10.07.2015
2016-2017  розпор. 
№898 від 26.09.2016

прогноз-
ний

грн/м3 грн/м3 грн/м3 грн/м3 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 28,40 58,98 57,36 23,05 49,15 47,80

2 Витрати на утримання абонентської служби,  усього, у тому числі: 0,28 0,45 0,17 0,23 0,38 0,14

 2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 0,28 0,45 0,17 0,23 0,38 0,14

 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 1,45 1,50 0,00 1,18 1,25 0,00

4 Витрати на придбання води на послугу з централізованого постачання гарячої води 3,83 5,11 6,33 3,83 5,11 6,33

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,08 0,09 0,86 0,07 0,07 0,71

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 34,04 66,13 64,72 28,36 55,96 54,98

7 Послуги банку 0,330 0,65 0,06 0,270 0,55 0,06

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 34,37 66,78 64,78 28,63 56,51 55,04

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

10 Плановані тарифи на послуги 34,37 66,78 64,78 28,63 56,51 55,04

11 Податок на додану вартість 6,87 13,36 12,96 5,72 11,30 11,01

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 41,24 80,14 77,74 34,35 67,81 66,05

Необхідність зміни тарифу викликана зміною обсягів виробництва та реалізації, цін на електричну енергію, холодну воду, зміною мінімальної заробітної плати, необхідністю виключення витрат 
на повірку будинкових та квартирних приладів обліку води і теплової енергії у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».
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До уваги страхувальників!
Щодо подання Звіту щодо сплати заборгованості зі сплати страхових 

коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків 
на виробництві та професійних захворювань України за 2017 рік

Відповідно до пункту 9 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" 
Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" 
нормативно-правові та розпорядчі акти Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та 
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності діють до 
затвердження відповідних рішень Фондом соціального страхування України.

Враховуючи зазначене, страхувальники, які мають заборгованість зі 
сплати страхових внесків за загальнообов'язковим державним соціальним 
страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних за-
хворювань, які спричинили втрату працездатності, подають до Фонду со-
ціального страхування України Звіт щодо сплати заборгованості зі сплати 
страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків 
на виробництві та професійних захворювань України, затверджений по-
становою правління Фонду соціального страхування від нещасних випад-
ків на виробництві та професійних захворювань України від 30.11.2010 р. 
№ 31 "Про порядок стягнення та обліку заборгованості зі сплати страхових 
внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на ви-
робництві та професійних захворювань України".

Терміни подання страхувальниками звітів за 2017 рік – не пізніше 25 числа 
наступного за звітним періодом місяця, тобто не пізніше 25 січня 2018 року.

26.12.17 о 10.00 в приміщенні Окружного адміністративного суду м. Києва 
за адресою: вул. Болбочана Петра 8, корпус 1, зал 9, суддя: Чудак О. М. від-
будеться судовий розгляд справи № 826/1598/15 за позовом ГО "Трудова 
Співдружність" до Київради про визнання рішення Київради від 04.09.14 
№ 62/62 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.02.2011 
№ 56/5443 "Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі 
(внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-
культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, 
засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об'єктів 
благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської 
ради" таким, що не відповідає ч. 4 ст. 15 Закону України "Про благоустрій 
населених пунктів", Наказу Мінрегіону від 12.11.2013 № 537 та скасування 
рішення Київради від 04.09.14 №62/62.

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати в оренду 
майно, що віднесене до сфери управління та стосовно якого надійшла заява:

– Нежитлові приміщення загальною площею 27,24 кв. м, що розташовані на 1 поверсі Школи І-ІІІ ступенів 
№ 62 Дарницького району м. Києва на вул. Княжий Затон, 17-в, з метою надання освітніх послуг (інше вико-
ристання нерухомого майна), терміном на 2 роки 364 дні. Орендна ставка становить 15 % від вартості об'єкта 
оренди. Вартість об'єкта оренди станом на 31.10.2017 становить 521 400,00 грн. Орендна плата за місяць ста-
новить 6 576,16 грн без ПДВ, що коригується на індекс інфляції (погодинна оренда розраховується відповідно 
до погодженого навчальним закладом графіку). Балансоугримувач – Управління освіти Дарницької районної 
в місті Києві державної адміністрації (Харківське шосе, 168-к). Термін прийняття заяв про намір взяти майно 
в оренду – 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення. Заяви приймаються за адресою: 
вул. О.Кошиця, 11, каб. 114 або каб. 323. Довідкову інформацію можна отримати за тел.: 564-98-42,564-92-01.

27.12.2017 року о 13. 30 відбудеться встановлення в натурі (на місцевості) меж зе-
мельної ділянки гр. Пацері Євгену Олексійовичу за адресою: місто Київ, Солом'янський 
район, м/р Жуляни, вул. Ягідна, 40.

Просимо бути присутнім суміжних землевласників: Міщенко А. М., Чупринін К. С., 
Загорівська Л. П., Блінов Ю. О.

В оголошенні Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, 
газета "Хрещатик" від 05 грудня 2017 року № 127 (5040), з технічних причин 
було допущено помилку, слід читати: "Конкурс буде проведено 04 січня 2018 
року", – далі за текстом.

ЗАЯВА 
про екологічні наслідки діяльності при експлуатації  проектованого об'єкта

Планована діяльність – будівництво офісно-житлового комплексу з об'єктами соціально-
громадського призначення та підземним паркінгом по вул. Шолуденка, 30 у Шевченківському 
районі м. Києва (за кошти інвесторів).

Ділянку планується використовувати без зміни цільового призначення – для будівництва, екс-
плуатації та обслуговування офісно-житлового комплексу з об'єктами соціально-громадського 
призначення та підземним паркінгом, згідно з договором оренди земельної ділянки.

Мета планованої діяльності — в проекті передбачено будівництво одного чотирьох секцій-
ного 10-16-26-поверхового житлового будинку, одного трьохсекційного 15-20-26-поверхового 
житлового будинку з вбудованими і прибудованими приміщеннями на 1 -2-х поверхах будинків 
та дитячий дошкільний заклад, підземний паркінг, вбудована трансформаторна підстанція у 
прибудованому приміщенні.

Суттєві фактори впливу на стан НПС
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2
, СО, SO

2
, С

12
-С

19
, CH

4
; NO; NН

3
; С; С

20
;

 
Н

12
. 

• Шум одиночних автомобілів при виїзді/заїзді L.А.мак. 
• Господарсько-побутові стоки проектованого об'єкта.
• Стоки дощових і талих вод передбачено в дощову каналізацію з попереднім очищенням на 

локальних очисних спорудах. 
• Господарсько-побутові відходи проектованого об'єкта ГПВ.
Водопостачання та каналізування – централізоване, від міських мереж згідно ТУ ПАТ "АК 

"Київводоканал".
Енергетичні ресурси: електроосвітлення, технологічне обладнання – від електромереж.
Теплопостачання – опалення, гаряче водопостачання – від міських теплових мереж
Відведення дощових і талих (поверхневих) вод відведення води з території забудови виконати 

закритою системою з підключенням до існуючої дощової каналізації.
Персонал – кількість створених робочих місць під час проведення будівництва визначатиметься 

в томі ПОБ. Створення нових робочих місць.
* Суттєві фактори, що впливають на стан навколишнього природного 

середовища:
Атмосферне повітря: тимчасове збільшення концентрації забруднюючих речовин під час роботи 

будівельної техніки. Під час експлуатації: від підземного одноповерхового паркінгу. Забруднення 
атмосферного повітря в приземному шарі від проектованого об'єкта не перевищує максимальних 
разових гранично допустимих концентрацій ГДК.мр. Виходячи з вищенаведеного, проектований 
об'єкт забезпечить якість атмосферного повітря в межах санітарних і екологічних вимог.

Тверді побутові відходи: передбачено роздільне збирання відходів та вивезення згідно з 
договорами.

* Шумовий вплив на населення
Рекомендується застосування склопакетів. Застосування шумозахисних вікон забезпечує 

нормативний рівень шуму в приміщеннях.
Проектом передбачені заходи щодо зменшення шуму і вібрацій від інженерного обладнання.

* Вплив на рослинність
Знесення існуючих зелених насаджень виконується відповідно до Порядку видалення дерев, 

кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого Постановою КМУ від 01.08.06 р. 
№ 1045 та Порядку видалення зелених насаджень на території м.Києва, затвердженого рішенням 
КМР від 27.10.11 р. №384/6600 після сплати відновної вартості зелених насаджень та отримання 
дозвільної документації на будівництво. Після завершення будівельних робіт благоустрій території 
будмайданчиків згідно дендроплану.

ЗАХОДИ, що гарантують здійснення планованої діяльності відповідно до екологіч-
них стандартів і нормативів

• будівництво з застосуванням сучасних екологічно безпечних технологій;
• застосування екологічно безпечного обладнання;
• влаштування шумозахисних вікон;
• відведення господарсько-побутових стоків до міської каналізаційної мережі;
• відведення дощових і талих вод з території із очищення на ЛОС з подальшим скидом до 

міської дощової каналізації;
• утилізація, та вивезення відходів;
• благоустрій та озеленення прилеглої території згідно дендроплану.
Проектування та будівництво будуть вестись з урахуванням сучасних європейських стандартів 

якості, діючих планувальних, санітарних, протипожежних, природоохоронних нормативів, норм 
з охорони праці.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗАМОВНИКА щодо здійснення проектних рішень у відповідності до 
норм і правил охорони НС і вимог екобезпеки на всіх етапах будівництва та експлуата-

ції об'єкта планованої діяльності
• будівництво та експлуатація об'єкта проектованої діяльності у відповідності з нормами і 

правилами охорони НС і вимог екобезпеки;
• в період будівництва та експлуатації суворо дотримуватись технологічних режимів на всіх 

етапах. Виконувати всі заходи по зменшенню впливів на навколишнє середовище, систематично 
контролювати роботу технологічного та інженерного обладнання;

• вивозити будівельні відходи та відходи, що утворюються при експлуатації об'єкта згідно 
з лімітами;

• озеленення території згідно з відомістю озеленення.

Проект "Реконструкція гуртожит-
ку під житловий будинок з вбудова-
ними приміщеннями громадського 
призначення по вул. Освіти, 14, у 
Солом'янському районі м. Києва" 
-розроблений "Буд-Проект Груп" у 
2017 році на замовлення ПрАТ "ХК 
"Київміськбуд".

Ділянка знаходиться по вул. 
Освіти, 14, у Солом'янському районі 
площею 1.5636 га, на якій перед-
бачається реконструкція житлового 
будинку з вбудованими приміщеннями 
громадського призначення, розташо-
вана в південно-західній планувальній 
зоні міста Києва, у Солом'янському 
адміністративному районі. Ділянка 
проектування (кадастровий номер 
72:234:0001) обмежена з півночі вул. 
Освіти, з півня дворовий проїзд, з 
заходу дворовий проїзд, зі сходу ре-
креаційна зона між будівлями. В'їзд 
на ділянку здійснюється з вул. Освіти. 
Забудова поряд з земельною ділянкою 
проектування здебільшого складаєть-
ся з середньо- та багатоповерхових 
житлових будинків. На ділянці про-
ектування знаходиться гуртожиток.

Суттєві фактори впливу на стан НПС
– викиди азоту діоксиду, вуглецю 

оксиду, вуглеводнів від автомобілів, 
що рухаються по території та гостьових 
автостоянок;

-утворення твердих побутових від-
ходів;

-утворення господарсько-побуто-
вих стоків;

-стоки в дощову каналізацію;
-знесення зелених насаджень;
-озеленення та благоустрій тери-

торії.
Суттєві фактори, що впливають 

чи можуть впливати на стан на-

вколишнього природнього сере-
довища, з урахувнням можливості 
виникнення надзвичайних еколо-
гічних ситуацій:

Атмосферне повітря: буде від-
буватись незначне забруднення ат-
мосферного повітря відпрацьованими 
газами автомобілів, що рухаються по 
території та автомобілів гостьових 
автостоянок.

Підземні та поверхневі води: не-
можливе забруднення ґрунту та під-
земних вод нафтопродуктами, у зв'язку 
з улаштуванням водонепроникного 
асфальто-бетонного покриття терито-
рії та організації облаштованих місць 
тимчасового зберігання ТПВ та ін.

Геологічне середовище: проек-
том передбачено інженерний захист 
території – відведення поверхневих 
вод з території, влаштування твердого 
покриття та озеленення території.

Відходи: утворені відходи будуть 
вивозитися згідно із укладеними до-
говорами з спеціалізованими підпри-
ємствами.

Реконструкцію передбачено вико-
нувати в 1 чергу. На перших поверхах 
багатоповерхових житлових будинків 
комплексу, що проектується, розта-
шовуватимуться офісні приміщення. 
Реконструкцію передбачено вико-
нувати із застосуванням баштового 
крану типу Libherr 112 ЕС-Н з довжиною 
стріли 40 м та автомобільного крану 
КС-3575. Будівельні роботи перед-
бачено виконувати з використанням 
сертифікованих засобів будівництва 
(крани, насоси, автосамоскиди) та 
землерийної техніки (екскаватори, 
бульдозери).

Оцінки рівнів екологічного ри-
зику: Проектований об'єкт не є еко-

логічо небезпечним. За титульною 
назвою об'єкт не входить у "Перелік 
видів діяльності та об'єктів, що ста-
новлять підвищену екологічну небез-
пеку", затвердженого постановою 
КМУ від 28.08.13 №808. Згідно ДБН 
А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної 
документації, об'єкт будівництва від-
носиться до V категорії складності. 
Клас наслідків (відповідальності)-ССЗ. 
Проектований об'єкт не підпадає під 
санітарну класифікацію дод.4 ДСП-
176-96 і нормативної ССЗ не потребує.

Оскільки приведені вище екологічні 
наслідки перебувають на рівні норма-
тивних природоохоронних вимог або 
нейтралізуються системою захисних 
заходів і засобів, то можна вважати, що 
соціально-екологічний ризик від про-
ектованого об'єкту буде мінімальним.

Представлені довідки ЦГЛ ДСНС 
України від 25.07.2017 № 17-
14.1/1473/06-322, згідно яких рівні 
концентрацій діоксиду азоту та оксид 
вуглецю, не перевищують ГДК. Рівень 
забруднення атмосферного повітря за 
критерієм показника "ступінь небез-
пеки" на межі житлової забудови від 
ждерела впливу проектованого об'єкта 
в проекті оцінюється як "допустимий", 
а по показнику "рівень забруднення" – 
як "безпечний". Додатковим джерелом 
забруднення атмосферного повітря 
будуть тимчасові викиди забрудню-
ючих речовин, що утворювтимуться в 
ході проведення будівельних робіт, які, 
за даними проекту, знаходитимуться 
в межах нормативних вимог.

Відгуки та побажання надсилати 
в місячний термін з дня виходу пуб-
лікації за адресою: 01010, м. Київ, 
вул. М. Омеляновича-Павленка, 
4/6, тел. 280-91-38.

Призначення платежу: авансова орендна плата для участі 
у конкурсі на право оренди майна комунальної власності. 
Одержувач: Управління освіти Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації, р/р 31555202377966 в ГУ ДКСУ 
м. Києва, МФО 820019, код ЄДРПОУ 37448113.

Рекомендований строк всіх об'єктів оренди – 2 роки 364 
дні. Балансоутримувач всіх об'єктів оренди Управління освіти 
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. 
Умови конкурсу:

• внесення авансової орендної плати;
• орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції 

переможця, але не менше стартової;
• додатково до орендної плати нараховується податок 

на додану вартість у розмірі та порядку, що визначено за-
конодавством України;

• відшкодування витрат підприємства (балансоутримувача) 
на утримання майна, а саме:

• плата за користування земельною ділянкою, на якій 
розташований об'єкт оренди;

• експлуатаційні витрати підприємства (балансоутримувача);
 відшкодування підприємству (балансоутримувачу) 

вартості комунальних послуг; витрат на утримання прибу-
динкової території, вартості послуг по ремонту і технічному 
обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньо 
будинкових мереж, ремонту будівлі у т.ч.: покрівлі, фасаду, 

вивозу сміття або сплати послуг на підставі договорів з 
постачальниками;

• використання об'єкта оренди за цільовим призначенням;
• компенсація переможцем конкурсу витрат на здій-

снення незалежної оцінки об'єкта оренди у встановленому 
законом порядку;

• компенсація переможцем конкурсу витрат на публікацію 
оголошень у газеті Київської міської ради "Хрещатик", за ви-
ставленими нею рахунками;

• страхування орендованого майна переможцем конкурсу;
• дотримання умов належного утримання об'єктів со-

ціально-культурного призначення;
• утримання об'єкта відповідно до санітарно-екологічних 

та протипожежних норм, дотримання правил охорони праці;
• підтримання належних умов експлуатації та технічного 

стану об'єкта оренди;
• виконання у повному обсязі усіх зобов'язань, зазначених 

у договорі оренди;
• сума авансової орендної плати переможця конкурсу 

враховується у рахунок орендної плати;
• авансова орендна плата не повертається переможцю 

або іншим учасникам конкурсу, яким пропонувалося підписати 
договір оренди, у разі непідписання ними договору оренди. 
Балансоутримувач повертає протягом трьох робочих днів 
авансову орендну плату всім іншим учасникам конкурсу після 
отримання повідомлення орендодавця;

• повернення коштів учасникам конкурсу, що не стали пере-
можцями, здійснюється виключно на поточний рахунок платника. 

Для участі у конкурсі претендент подає:
1. Лист-заяву про участь у конкурсі.
2. Відомості про претендента на участь у конкурсі:
а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридич-

ними особами:
– документи, що засвідчують повноваження представника 

юридичної особи;
– копії установчих документів (завірені заявником);
– базовий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних 

та фізичних осіб-підприємців, який виданий не більше як 30 
днів до дня подачі документів;

б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними 
особами:

– копію документа, що посвідчує особу, та належним чином 
оформлену довіреність на представника;

– за наявності відповідного статусу – базовий витяг з Єдиного 
державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, 
який виданий не більше як 30 днів до дня подачі документів;

– завірену належним чином копію декларації про доходи 
або звіту суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-
платника єдиного податку.

3. Документи, що засвідчують сплату авансової оренд-
ної плати.

4. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов кон-
курсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого 
вноситься в день проведення конкурсу).

5. Інформацію про засоби зв'язку з претендентом на участь 
у конкурсі та реквізити претендента на участь у конкурсі для 
повернення авансової орендної плати.

Конкурс відбудеться 18 січня 2018 року об 11.00 годині 
в приміщенні Дарницької районної в місті Києві державної 
адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. 
О.Кошиця, 11, в актовому залі на другому поверсі. Документи, 
прошнуровані та пронумеровані, разом з описом подаються в 
запечатаному конверті з відміткою "На конкурс" (конверт має 
бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі, у 
разі її наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу та 
об'єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач). Кінцевий 
термін подання конкурсної документації до 16.45 12 січня 
2018 року. Місце подання конкурсної документації: 02068, м. 
Київ, вул. О.Кошиця, 11, каб. каб. 420, 430 (пн.-чт. з 09.00 до 
18.00, пт. з 09.00 до 16.45. Обідня перерва з 13.00 до 13.45). 
Отримати додаткову інформацію можна за адресою: 02068, 
м. Київ, вул. О.Кошиця, 11, каб. каб. 420, 430 (пн.-чт. з 09.00 до 
18.00, пт. з 09.00 до 16.45. Обідня перерва з 13.00 до 13.45). 
Телефони для довідок: 564-98-42, 564-92-01.

ЗАЯВА
про екологічні наслідки діяльності

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація оголошує конкурс на право 
оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва:

№ 
п/п

Адреса 
об'єкта 
нерухо-

мості

Характе-
ристика 
об'єкта 
нерухо-

мості

Характе 
ристика 
об'єкта 
оренди, 
площа, 

кв. м

Цільове використання

Стар-
това 

орендна 
плата у 
грн (без 

ПДВ)

Розмір 
аван-
сової 

оренд-
ної 

плати у 
грн (без 

ПДВ)

Графік погодин-
ної оренди

1 Вул. Ми-
шуги, 5

Гімназія 
міжна-
родних 

відносин 
№ 323

1 по-
верх, 
91,80

розміщення фізкультурно-спор-
тивного закладу, діяльність якого 

спрямована на організацію та 
проведення занять різними ви-

дами спорту

1 166,88 2 333,76

ПН. 15:00-20:00; 
ВТ. 15:00-20:00; 
СР. 15:00-20:00; 
ЧТ. 15:00-20:00; 
ПТ. 15:00-20:00; 
СБ. 10:00-15:00
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СТОЛИЧНА прокуратура у суді 
апеляційної інстанції відстояла 
повернення у комунальну власність 
території на просп. Мінському у 
Подільському районі площею 0,14 
га та вартістю понад 2,5 млн грн, 
на якій підприємець незаконно 
облаштував ресторан. 

Як вже повідомлялося, підпри-
ємець без жодних правовстановлю-
ючих документів використовував 

вказану ділянку під розміщення 
самовільно збудованої будівлі – 
закладу громадського харчування. 

Рішенням Господарського суду 
міста від 07.09.2017, який задо-
вольнив позовні вимоги прокура-
тури, спірна земля була повернута 
у користування громади з вимогою 
приведення її у придатний для ви-
користання стан шляхом звільнення 
від будівель та споруд. 

Не погоджуючись з таким рі-
шенням, підприємець звернувся з 
апеляційною скаргою до Київського 
апеляційного господарського суду. 
Втім ця інстанція, погодившись 
з доводами прокуратури про на-
явність підстав для повернення 
громаді міста спірної ділянки, від-
мовив у задоволені апеляційної 
скарги та залишив рішення першої 
інстанції без змін  

Навчальні заклади міста 
працюють у штатному 
режимі
УСІ заклади освіти, школи та дитячі садочки, у Києві 
працюють у штатному режимі, незважаючи на значне 
погіршення погодних умов. Нагадуємо, що батьки мають 
право самостійно приймати рішення щодо відвідування 
дитиною закладу освіти. У класах та групах, де в зв’язку 
з негодою буде відсутня велика кількість дітей, перед-
бачене повторення матеріалу за навчальною програмою. 

Нагадаймо, що учора близько 600 одиниць техніки 
було задіяно до прибиральних та очисних робіт. Це 
снігоприбиральні машини КК «Київавтодор», житлово-
комунальних дільниць, КО «Київзеленбуд» та інших. 
Також до роботи залучено 7 тягачів, що працюють на 
ділянках із найбільш складним трафіком, зокрема на 

спусках та підйомах. За порядком на дорогах слідкує 
50 патрульних бригад Нацполіції. 

Звертаємо увагу, що у ранкові та вечірні години об-
межено в’їзд великогабаритного транспорту до міста  

На Софійській площі фінішує Рік Японії в Україні
22 ГРУДНЯ планується прове-
дення ЗD-відеомаппінг шоу на 
Софійській площі, яким урочисто 
завершиться Рік Японії в Україні. 
Поєднання японської та україн-
ської культур стане основним 
мотивом відео, що буде проде-
монстровано киянам та гостям 
столиці. Про це розповіла директор 
Департаменту культури КМДА 
Діана Попова. 

Захід розпочнеться з урочистої 
церемонії за участю представни-
ків Посольства Японії в Україні та 
КМДА. Початок шоу о 18.00, повто-
рення програми – кожні 20 хвилин 
до 23.30. 

Нагадаємо, що з нагоди відзна-
чення 25-ї річниці встановлення 
дипломатичних відносин між Япо-

нією та Україною, за ініціативою 
глави держави, 2017 рік було оголо-
шено Роком Японії в Україні. У рам-
ках його святкування дипломати 

у тісній співпраці з українськими 
партнерами протягом усього року 
проводили різноманітні заходи 
та події   

Підтримано ініціативу киян щодо назви  
скверу на честь Кузьми Скрябіна 
КОМІСІЯ з найменувань підтримала громадську 
ініціативу мешканців масиву Виноградар назвати 
сквер на вулиці Порика іменем співака Кузьми 
Скрябіна і винесла її на громадське обговорення. На 
підтримку саме цієї назви за допомогою фан-клубу 
співака зібрано понад 2 тис. підписів людей, які про-
живають у межах пішохідної доступності до оази. 
Основним аргументом киян є той факт, що співак з 
родиною проживав саме на Виноградарі, люди часто 
спілкувалися з ним і знали, що він мешкає поруч. 

Офіційне подання цієї громадської ініціативи 
реалізував депутат Київради Олексій Окопний. 
«Сквер у сьогоднішньому вигляді існує з 2015 року, 
але весь час, поки тривав його благоустрій, назва 

була не першочерговою потребою. А тепер нам є 
чим пишатися – це доглянута територія, яку люди 
обирають для відпочинку з дітками. Настала пора 
назвати сквер, і кияни самостійно обрали варіант 
до вподоби», – розповідає депутат. 

Оскільки процедура найменування іменем особи 
має певні особливості, то згоду на це потрібно було 
отримати у родини. Наразі така згода є від дружини 
співака Світлани. 

Громадське обговорення у вигляді голосування 
на офіційному сайті КМДА триватиме 2 місяці. 
Водночас буде винесено й іншу пропозицію, пода-
ну від громадської організації, щоб назвати сквер 
«Виноградар»   

«ІЗ ПОЧАТКУ роботи проекту серед 1530 киян, які виміряли ар-
теріальний тиск, у 280 виявлено патологію, при визначенні індексу 
маси тіла – у 225 з 1530, при визначенні рівня цукру у крові – у 159 
з 630, при визначенні рівня холестерину в крові – у 76 з 384. Окрім 
того, серед 405 мешканців, які перевірились на ВІЛ/СНІД, інфіко-
ваних не виявлено. Усім обстеженим, у яких знайдено відхилення 
від норми, надано рекомендації щодо здорового способу життя, 
харчування тощо. Пацієнтів, у яких показники вмісту холестерину 
та цукру у крові вище норми, спрямовано до медичних фахівців 
закладів охорони здоров’я за місцем реєстрації чи проживання», 
– наголошує заступник голови КМДА Микола Поворозник. 

Крім того, за його словами, до 185 осіб здійснено виїзди муль-
тидисциплінарних мобільних бригад, до яких входять медичні та 
соціальні працівники. 

До слова, до 22 грудня в Подільському районі триває пілотний 
проект «Лікар у вашому домі» для профілактики та раннього 
виявлення захворювань киян. Мешканці можуть безкоштовно 
пройти обстеження. Зокрема отримати первинні консультації 
щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування на неінфекційні 
захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину в крові, 
виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла, пройти 
тест на ВІЛ/СНІД тощо. 

Пункти, щоі діятимуть у рамках пілотного проекту «Лікар у 
вашому домі» (з 10.00 до 15.00) – за посиланням: https://kyivcity.
gov.ua/news/57274.html  

1530 місцян пройшли 
обстеження у рамках проекту 
«Лікар у вашому домі» 

21 ГРУДНЯ  о 17.30 у 
приміщенні терміна-
лу «D» Міжнародного  
аеропорту «Бориспіль» 
відбудеться святкове 
дійство напередодні 
Різдва Христового, яке 
відзначатимуть христи-
яни західного обряду, 
та Нового року. Під час 
заходу Київський акаде-
мічний муніципальний 
духовий оркестр виконає 
твори світової класики 
та всесвітньо відомі но-
ворічно-різдвяні хіти, а 
студенти Київської муніципальної академії естрадного та циркового 
мистецтв продемонструють власні номери. 

Спільний мистецький проект Департаменту культури КМДА 
та ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» вже вчетверте дарує 
всім киянами та гостям країни незабутні враження від святкової 
концертної програми. 

В аеропорту «Бориспіль» 
відбудеться концерт до 
новорічних та різдвяних свят 

Прокуратура відстояла повернення громаді 
ділянки на Подолі 
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