ОГОЛОШЕННЯ
про намір перегляду розміру тарифів на теплову енергію та послугу з постачання
теплової енергії для груп споживачів
ТОВ «Перший український експертний центр»
Відповідно до «Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів
на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», затвердженого наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України 05.06.2018 року № 130, ТОВ «Перший український експертний центр» інформує
про намір здійснення зміни тарифів на теплову енергію та послуги з постачання теплової
енергії шляхом перегляду тарифів.
Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про ціни і
ціноутворення», «Про теплопостачання», «Про державне регулювання в сфері
комунальних послуг», «Про природні монополії», Постановою Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2011 року № 869 (із змінами та доповненнями), для суб’єктів природних
монополій та суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках,
передбачено встановлення економічно обгрунтованих тарифів на комунальні послуги на
рівні, що буде покривати всі витрати в собівартості цих послуг та прибуток. Проведені
розрахунки тарифів виконано відповідно до вимог чинного законодавства з питань
формування тарифів.
складових тарифів:
Головними причинами перегляду тарифів є зміна
збільшення тарифу на послуги з розподілу природного газу, коригування фонду оплати
праці з врахуванням змін розміру мінімальної заробітної плати, збільшення ціни на
паливно-мастильні матеріали, тощо.
Діючі тарифи були затвердженні розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 2308
від 05.11.2021. Діючі тарифи для населення відшкодовують 84,57 % собівартості, для
інших споживачів — 84,57%.
Порівняльна таблиця діючих та проектів тарифів на теплову енергію,
послугу постачання теплової енергії у розрізі категорій споживачів
ТОВ «Перший український експертний центр»

(з ПДВ.)
Найменування
послуги

Теплова енергія, грн./ Гкал, у т.ч.
виробництво теплової енергії
транспортування теплової енергії
постачання теплової енергії
комунальна послуга з постачання
теплової енергії

Категорія споживачів
населення
інші
ціанований та
планований та
діючий
діючий
% підвищення
% підвищення
1 416,78
49,61
159,26

1 655,82 (16,87)
68,38 (37,84)
198,05 (24,36)

1 416,78
49,61
159,26

1 655,82 (16,87)
68,38 (37,84)
198,05 (24,36)

1 625,65

1 922,25(18,25)

1 625,65

1 922,25(18,25)

З більш детальною інформацією можна ознайомитися на офіційному сайті
ТОВ «Перший український експертний центр»: http://www.puec.com.ua. Зауваження та
пропозиції приймаються з 05.07.2022 протягом 7 календарних днів від моменту публікації
м. Київ,
даного оголошення за адресою: вул. Саперне поле, 14/55, офіс 1004,
01042, на електронну адресу: puec.ukr@gmail.com. та на адресу органу, уповноваженого
встановлювати тарифи — виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за адресою:
вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044.

Структура
розрахованих тарифів на послуги з постачання теплової енергії
ТОВ «Перший український експертний центр» для здійснення розрахунків
з населенням

Найменування

Планова виробнича собівартість, у т.ч.:
Прямі матеріальні витрати
Прямі витрати на оплату праці
Інші прямі витрати
Загальновиробничі витрати
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансові витрати
Повна собівартість
Витрати (перерахунок)
Плановий прибуток
Тариф на теплову енергію, грн./Гкал. без ПДВ.
Податок на додану вартість
Тариф на теплову енергію, грн./Гкал. 3 ПДВ.

Діючі тарифи,
встановлені
розпорядженням
ВО КМР (КМДА)
від 05.11.2021
№ 2308 (діють з
01.11.2021 )
1 168,57
863,10
143,93
149,64
11,90
123,13

Планові тарифи

%
підвищення

—

1 339,00
927,66
251,48
143,93
15,93
188,36
—
—

1 291,70
—
63,01
1354,71
270,94
1625,65

1 527,36
—
74,51
1 601,87
320,38
1 922,25

14,58
7,48
74,72
3,82
33,87
52,98
...
...
.—
18,24
—
18,25
18,25
18,25
18,25

Структура
розрахованих тарифів на послуги з постачання теплової енергії
ТОВ «Перший український експертний центр» для здійснення розрахунків
з іншими споживачами

Найменування

Планова виробнича собівартість, у т.ч.:
Прямі матеріальні витрати
Прямі витрати на оплату праці
Інші прямі витрати
Загальновиробничі витрати
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансові витрати
Повна собівартість
Витрати (перерахунок)
Плановий прибуток
Тариф на ТЕ, грн./Гкал. без ПДВ.
Податок на додану вартість
Тариф на теплову енергію, грн./Гкал. з ПДВ.

Діючі тарифи,
встановлені
розпорядженням
ВО КМР (КМДА)
від 05.11.2021
№ 2308 (діють з
01.11.2021 )
1 168,57
863,10
143,93
149,64
11,90
123,13
...
—
....
1 291,70
...
63,01
1354,71
270,94
1625,65

Планові тарифи

%
підвищення

1 339,00
927,66
251,48
143,93
15,93
188,36
—
—

14,58
7,48
74,72
3,82
33,87
52,98

1 527,36
—
74,51
1 601,87
320,38
1 922,25

18,24
...
18,25
18,25
18,25
18,25

—

