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ДО УВАГИ КИЯН! 

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» інформує 

про намір встановити (шляхом перегляду) тарифи на теплову енергію, послуги з постачання 

теплової енергії та послуги з постачання гарячої води для розрахунків зі споживачами 

категорій «населення», «бюджетні установи», «інші споживачі», «релігійні організації». 

Тарифи на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та послуги з 

постачання гарячої води розраховані КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» відповідно до вимог 

Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого 

Постановою КМУ від 1 червня 2011 р. № 869 (в редакції постанови КМУ від 3 квітня 2019 р. 

№ 291). 

Встановлення тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та 

послуги з постачання гарячої води необхідно для забезпечення відшкодування всіх економічно 

обґрунтованих витрат КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на виробництво, транспортування та 

постачання теплової енергії, а також надання послуг з постачання теплової енергії та послуг з 

постачання гарячої води.  

У планованих тарифах передбачено нові принципи договірних відносин, що 

виникають у процесі надання та споживання комунальних послуг, а також нові вимоги 

законодавства до формування тарифів на теплову енергію та послуги з постачання теплової 

енергії і постачання гарячої води. Тарифи диференційовано в залежності від 

наявності/відсутності витрат підприємства на центральні теплові пункти, індивідуальні 

теплові пункти та систем автономного опалення. Тарифи на комунальну послугу з постачання 

гарячої води, що виробляється за допомогою індивідуального теплового пункту розраховані 

окремо для кожного багатоквартирного будинку. 

Загальний розмір планованих тарифів, поданих до виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) для встановлення з 01.05.2020, їх 

структура (плановані витрати за елементами, прибуток, податок на додану вартість) тощо 

надаються у додатках (частина 1, частина 2, частина 3). 
 

Додатково інформуємо: 

Тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, послуги з 

централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води для 

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» встановлені з 01.01.2019 розпорядженням виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.12.2018 № 2340. 

Розмір діючих тарифів вказано у вищезазначеному розпорядженні.   

Відсоток відшкодування за 2019 рік діючими тарифами, встановленими 

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 22.12.2018 № 2340, середньої фактичної собівартості послуг складає 

83,29 %.  

 

Встановлення (шляхом перегляду) тарифів обумовлено наступними факторами:  

- введенням в дію вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 

09.11.2017 № 2189-VIII; 

- зменшенням тарифів на виробництво теплової енергії 

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6), які затверджено постановою НКРЕКП 

від 24.12.2019 № 3203  (із врахуванням проєкту Постанови НКРЕКП, який був 

схвалений 10.03.2020); 

- зміною річного плану виробництва, транспортування та постачання теплової 

енергії (зменшення на 14%) у зв’язку з актуалізацію розрахунків відпуску теплової енергії з 

колекторів теплоджерел, інвентаризацією договорів зі споживачами тощо; 

https://kte.kmda.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/CHastyna-1.pdf
https://kte.kmda.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/CHastyna-2-1.pdf
https://kte.kmda.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/CHastyna-3.pdf


- зниженням ціни природного газу (з урахуванням тарифів на транспортування та 

розподіл природного газу) на 37,5% в порівнянні з ціною природного газу у діючому тарифі; 

- зростанням тарифів на централізоване водопостачання ПрАТ «Київводоканал» 

на 41,6% відповідно до постанови НКРЕКП від 04.02.2020  №  283 на рівні 11,2 грн. за м. куб 

у порівнянні з  7,91 грн. за м. куб, врахованих у діючих тарифах на теплову енергію; 

- зниженням договірної ціни на постачання електричної енергії на 5,5% в 

порівнянні з ціною у діючому тарифі; 

- підвищенням запланованої середньої заробітної плати на 6,9% в тому числі у 

зв’язку з ростом прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01.07.2020 - на 4,5 %, та з 

01.12.2020 - на 3,3 %; 

 - підвищенням витрат на ремонти в 3 рази для підтримання існуючого стану 

теплових мереж та основного обладнання, яке використовується у технологічному процесі та 

благоустрій територій після ліквідації аварійних пошкоджень на ділянках теплових мереж в 

наслідок довготривалої експлуатації; 

- зміною тарифів на виробництво теплової енергії, що виробляється на установках 

з використанням альтернативних джерел енергії СП «ЗАВОД ЕНЕРГІЯ», врахованих в діючих 

тарифах, встановлених розпорядженням від 22.12.2018 № 2340, для категорії «населення», з 

864,68 за Гкал (без ПДВ) до  939,75 грн за Гкал (без ПДВ) та для категорії «бюджетні установи» 

з 1238,74 за Гкал (без ПДВ) до 1187,63 грн за Гкал (без ПДВ) відповідно до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

26.02.2020 № 350; 

 

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів з 13.03.2020, за 

адресою: 01001, м. Київ, пл. Івана Франка, 5  та  на електронну адресу: info@kte.kmda.gov.ua. 
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