
ДО УВАГИ КИЯН! 

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» повторно інформує про намір здійснити повний  

перегляд тарифів на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води для 

розрахунків зі споживачами категорії «населення» та  на послуги з постачання гарячої води для розрахунків зі 

споживачами категорії «бюджетні установи», «інші споживачі» «релігійні організації», «управителі 

багатоквартирних будинків». Перегляд тарифів обумовлено наступними факторами:  

- прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 № 867 «Про затвердження 

Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для 

забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газ», яка 

передбачає збільшення ціни природного газу (без урахування податку на додану вартість, тарифів на 

транспортування та розподіл природного газу) для категорій споживачів «населення» на 26,2% та 

категорії споживачів «релігійні організації» на 152,3%; зменшення ціни природного газу для  

категорій споживачів «бюджетні установи» та «інші споживачі» на 21,1%; 

- прийняттям рішення НКРЕКП на відкритому засіданні 23.11.2018 щодо схвалення рівня тарифів 

(підвищення) на виробництво теплової енергії СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ»  КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

для категорії споживачів «населення» на 22,3% та «релігійні організації» на 105,2%, зменшенням 

тарифів на виробництво теплової енергії СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ»  КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» для 

категорії «бюджетні установи»  та «інші споживачі» на  17,4 %, розрахованих на 2019 рік відповідно 

до постанови НКРЕКП від 01.08.2017 № 991 «Про затвердження Методики формування, розрахунку 

та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на 

теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках»; 

- коригуванням фонду оплати праці з врахуванням змін прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб на 4,3 %;  

- зростанням тарифів на централізоване водопостачання ПрАТ «Київводоканал» на 25,2% 

встановлених НКРЕКП постановою від 04.10.2018 № 1168; 

- прийняттям на відкритому засіданні 23.11.2018 НКРЕКП проекту постанови про встановлення 

тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» з 

01.01.2019 (підвищення на 151,9 %). 

            Відповідні тарифи розраховані згідно з Постановою КМУ від 01.06.2011 № 869 та надані до 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для затвердження з  

01.01.2019 року. 

Тариф на послугу з централізованого опалення                                                                                                                       

для здійснення розрахунків зі споживачами категорії « населення» 

Проект тарифів 1 654,41 грн за 1 Гкал з ПДВ; 38,50  грн за 1 кв.м на місяць з ПДВ 

Тариф на послугу з централізованого постачання гарячої води                                                                                                     

для здійснення  розрахунків зі споживачами категорії «населення» 

Проект тарифів 97,89 грн/куб.м. з рушникосушильниками з ПДВ; 90,54 грн/куб.м. з ПДВ без 

рушникосушильників 

Тариф на послугу з централізованого постачання гарячої води                                                                                                       

для здійснення розрахунків  зі споживачами категорії «бюджетні установи» 

Проект тарифів 98,49 грн/куб.м. з ПДВ 

Тариф на послугу з централізованого постачання гарячої води                                                                                                          

для здійснення розрахунків зі споживачами категорії  «інші споживачі»  

Проект тарифів 98,07 грн/куб.м. з ПДВ 

Тариф на послугу з централізованого постачання гарячої води                                                                                                        

для здійснення розрахунків зі споживачами категорії «релігійні організації» 

Проект тарифів 89,13 грн/куб.м. з ПДВ   

Тариф на послугу з централізованого постачання гарячої води                                                                                                          

для здійснення розрахунків з «управителями багатоквартирних будинків» 

Проект тарифів 95,35 грн/куб.м. з ПДВ з рушникосушильниками;  88,20 грн/куб.м. з ПДВ  без 

рушникосушильників 

 

     З більш детальною інформацією можна ознайомитися на офіційному сайті КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»: https://kte.kmda.gov.ua  

     Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів від моменту публікації даного 

оголошення (згідно Наказу № 390 від 30.07.2012 року)  у газеті «Хрещатик» № 130 (5181) від 30.11.2018. 

Пропозиції надавати на адресу для листування: 01001, м. Київ, пл. Івана Франка, 5 або на електронну адресу 

info@kte.kmda.gov.ua 
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