
КИ[ВСЬКА ОБЛАСНА РАДА СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Рiшення

Про встановлення тарифiв на теплову енергiю, ii виробництво,
транспортування, постачання для потреб бюджетних установ та
iнших споживачiв (KpiM населення) Комунальному пiдприсмству

<<Киево-С вятошинська тепломережа> Киiвськоi обласноi радио
Комунальному пiдприемству Киiвськоi обласноi ради

<<Переяслав-Хмельницьктепломережа>>, Комунальному
пiдприсмству Киiвськоi обласноi ради <<ТетiiЪтепломережа)>

Вiдповiдно до cTaTTi 43 Закону УкраiЪи <Про мiсцеве саI\4оврядуванIIя в

УкраiЪЬ, cTaTTi З 1 Закону УкраiЪи <Про житлово-комунальнi посJý/Ги),
Постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 01 червня 201l| року J\Э 869 <Про

забезпеченЕя единого пiдходу до формування тарифiв на житлово-коМУНаЛЬНi
посJryгD), Регламенту КиiЪськоi обласноi ради VI скJIикання (зi змiнами),

розглянувши зверненнrI Комунального пiдприемства <<Киево-Святошинсъка
тепломережa>) КиiЪськоi обласцоi ради, КомунальЕого пiдприемства КиiЪсьКОТ

обласноi ради <<Переяслав-Хмельницьктепломережа)>, Комуна-гrьного
пiдприемства КиТвськоi обласноТ ради <<ТетiiЪтепломережa>), подання управлiння
з rтитань комунальноi' власностi та житлово-комунaльного господарсТВа
виконавчого апарату КиiвськоТ обласноi ради, враховуючи висноВки i
рекомеЕдацiТ гlостiйноi KoMicii Киiвськоi обласноi ради з питань управлiння
комун€lльною власнiстю, приватизацii, житлово-комунапьного господарстВа Та

впровадження енергозберiгаючих технологiй, Киiвська обласна рада вирiшила:

1. Встановити Комунальному пiдприемству <Киево-Святошинська
тепломережа>> Киiвськоi обласноi ради тарифи на теплову енергiю, в т.ч. Еа
виробництво, ц)анспортування i постачаннrI тепловоi енергii на piBHi:

1.1. Для потреб бюджетних установ:
тариф на теплову енергiю 1948,7З грнЛкал (без ПШ) за такими

скJIадовими:
тариф на виробництво тепловоi енергii - |721,92 грнГкал (без ПДВ);
тариф на транспортування тепловоi енергii _ 215,95 грн/Гкал (без ГIШ);
тариф на постачаннrt тепловоi енергiТ - 10,87 грнЛкал (без ПЩР);
|.2. Мя потреб iнших споживачiв (KpiM населення):



тариф на TeImoBy енергiю - |956,2| грн/Ткал (без ПШ) за такими
скJIадовими:

тариф на виробництво тепловоi енергiТ - 1729,З9 грнЛкал (без ПШ);
тариф на трЕtнспортуванЕя тепловоi енергii -2|5,95 грнЛкал (без ПЩ);
тариф на постачаннrI тепловоi енергii - 10,87 грlr/Ткал (без ПlР).

2. Встановити Комунальному пiдприемству КиiвськоТ обласноI Ради
<Переяслав-Хмельницьктепломережa> тарифи на теплову енергiю, в т.ч. на
виробництво, транспортування i постачанIuI тепловоi енергii на piBHi:

2.|. М потреб бюджетних установ:
тариф на теплову енергiю |952,ЗЗ грн/Ткап (без Пlts) за такими

скJIадовими:
тариф на виробництво тепловоТ енергii- 1888,24 гртr/Гкал (без П!Р);
тариф на транспортуванЕя тепловоi енергii - 39,48 грн/Гка.п (без ПlР);
тариф на гIостачаннrI тепловоi енергii -24,58 грнЛкал (без ПДВ);
2.2. М потреб iнших споживачiв (KpiM населення):
тариф на теплову енергiю - 19б8,З3 грнЛкал (без ПlЕ) за такими

скJIадовими:
тариф на виробництво тепловоТ енергii - |904,27 грн/Гкал (без ПЩВ);
тариф на тр€lнспортуванЕя тепловоi енергiI -39,48 грrr/Гкал (без ПЩР);
тариф на постачання тепловоi енергii - 24,58 грнЛкал (без П.Щ).

З. Встановити Комунагlъному пiдприемству Киiвськоi обласноi ради
<<ТетiiЪтепломережa> тарифи на теплову енергiю (з використанням природного
газу), в т.ч. на виробництво, транспортування i постачання тепловоI енергii на
piBHi:

3. 1 . Щля потреб бюджетних установ:
тариф на теплову енергiю |9|6,73 грнЛкал (без ПР) за такими

скJIадовими:
тариф на виробництво тепловоi енергiТ - |690,26 грr/Гкап (без П,Щ);
тариф на транспортування тепловоi енергii -200,61 грнЛкагr (без ПР);
тариф на постачаннrI тепловоi енергiТ -25,86 грнЛкал (без ПДВ);
З.2. Мпотреб iнших споживачiв (KpiM населення):
тариф на теIIлову енергiю |960,2З грнЛкал (без ПШ) за такими

скJIадовими:
тариф на виробництво тепловоI енергiТ : |7ЗЗ,76 грнЛкал (без ПЩ);
тариф на транспортуванЕя тепловоi енергii - 200,61 грнЛкал (без П,Щ);
тариф на постачанЕя тепловоi енергiТ -25,86 грнЛкал (без ПЩВ).

4. Встановити Коrчгуrrальному пiдприсмству КиiвоькоТ обласноi ради
<<ТетiiЪтепломережa>) тарифи на теплову енергiю (з використанням
альтернативних видiв палива), в т.ч. на виробництво, транспортування i
постачаннrI тепловоi енергiI для потреб бюджетних установ на piBHi:



(без ПШ) за такими
скJIадовими:

тариф на виробництво тепловоi енергii - 1642,40 грrr/Гкал (без ПР);
тариф на TpaнcпopTyBaнIut тепловоi енергii -20,6З грн/Гкап (без ПР);
тариф на постачання тепловоi енергiТ - 17,84 грнЛкал (без ПШ);

5. Встановити Комунальному пiдприемству <<Киево-Святошинська
тепломережa>> КиiЪськоi обласноi ради структуру тарифiв на теплову енергiю, iT

виробництво, транспортування, постачання згiдно з додатками |-4, що
дод€lються.

6. Встановити Комунапьному пiдприемству КиТвськоi обласноi раДи
<<Переяслав-Хмельницьктепломережa> структуру тарифiв на теплову епергiю, iT

виробництво, транспортування, постачання згiдно з додатками 5-8, що
додаютъся.

7. Встановити Комунальному пiдприемству КиiЪськоi обласноi ради
<<ТетiiЪтепломережiD> структуру тарифiв на теплову енергiю, ii виробницТВо,
транспортування, постачання (з використанням природного газу) згiДно З

додатками 9 -|2, що додаються.

8. Встановити Комунальному пiдприемству КиiЪсъкоi обласноi Ради
<<Тетiiвтепломережa> структуру тарифiв на теплову енергiю, ii виробницТВо,
транспортування, постачання (з використанням zrльтернативних видiв палива)
згiдно з додатками |З-|6, що додаються.

9. Рiшення набувае чинностi в 15 денний TepMiH пiсля його оприлюдненнrI.

10. Виконавчому апарату КиiЪськоi обласноТ рчд" оцрилюднити рiшення
на офiцiйному веб-сайтi Киiвськоi обласноi ради.

Г.В. Старикова

з питань


