ДО УВАГИ КИЯН!
На вимогу Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та
постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою КМУ
від 01.06.2011 № 869 (зі змінами) ліцензіати здійснюють перерахунок тарифів у зв’язку із зміною протягом
строку їх дії обсягу окремих складових, вартість яких змінилася з причин, які не залежать від ліцензіата.
НКРЕКП за власною ініціативою з 01 грудня 2020 року змінює діючі тарифи на виробництво теплової
енергії для своїх ліцензіатів, в тому числі для ТЕЦ КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у зв’язку підвищенням ціни
природного газу.
КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» зобов’язане здійснити коригування тарифів на послуги з постачання теплової
енергії та послуги з постачання гарячої води для категорій споживачів: «населення», «бюджетні установи»,
«інші споживачі», «релігійні організації» встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.09.2020 № 1487 у зв’язку з підвищенням ціни
природного газу, зміною тарифів на виробництво теплової енергії ТЕЦ КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» та ТОВ
«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» відповідно до рішення НКРЕКП.
Розмір
чинних
тарифів
вказано
у
вищезазначеному
розпорядженні
за
посиланням:
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_vstanovlennya_tarifiv_na_teplovu_energiyu_virobnitstvo_teplovo_energi_transportuva
nnya_teplovo_energi_postachannya_teplovo_energi_poslugi_z_postachannya_teplovo_energi_i_postachannya_garyach
o_vodi_komunalnomu_pidpriyemstvu_vikonavchogo_413755/
Встановлення (шляхом коригування) тарифів обумовлено наступними факторами:
- підвищенням ціни природного газу на 32,8%;
- підвищенням тарифів на виробництво теплової енергії ТЕЦ КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» майже на 27%
відповідно до рішення НКРЕКП;
- підвищенням тарифів на виробництво теплової енергії ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» на 8%
відповідно до рішення НКРЕКП;
У порівнянні з встановленими відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 23.09.2020 № 1487 тарифами, відбулись наступні зміни
основних складових тарифу: витрати на газ «+32,8%». Інші складові: електроенергія, паливно-мастильні
матеріали, фонд оплати праці - залишились без змін.
Слід зазначити, що кількісні показники, враховані у структурі діючих тарифів на послуги з постачання
теплової енергії та послуги з постачання гарячої води і річний план ліцензованої діяльності КП
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії також є незмінними.
З усією повною інформацією щодо планованих тарифів (структура, плановані витрати за елементами,
прибуток, податок на додану вартість тощо) можна ознайомитись у додатках (частина 1, частина 2,

частина 3, частина 4, частина 5).
Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів з 04.12.2020, за адресою: 01001, м.
Київ, пл. Івана Франка, 5 та на електронну адресу: info@kte.kmda.gov.ua.
Місцезнаходження органу, уповноваженого встановлювати тарифи: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36.

