
ДО УВАГИ КИЯН! 

 

Відповідно до постанови КМУ від 01.06.2011 № 869 (зі змінами), уповноважені органи щороку встановлюють 

тарифи на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води на період з 

1 жовтня до 30 вересня. 

На вимогу пунктів 57 та 96 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 зобов’язані до 1 липня подати заяву та розрахункові 

матеріали для встановлення тарифів на новий планований період. 

Чинні тарифи на послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води для КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» встановлені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 

23.09.2020 № 1487» (в редакції розпорядження від 29.12.2020 № 2077) та діють до 30.09.2021. Чинні тарифи на 

послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води для КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

встановлені з 01.01.2019 розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 22.12.2018 № 2340 

та діють до моменту укладення «нових» договорів про надання комунальних послуг відповідно до Закону України 

«Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII. 

Відповідно КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» зобов’язане надати документи для встановлення (шляхом перегляду) 

з 01.10.2021 тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води 

для  категорій споживачів: «населення», «бюджетні установи», «інші споживачі», «релігійні організації» на 12 

місяців. 

Плановані 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 (зі змінами внесеними постановою КМУ від 16.06.2021 

№ 613). 

Загальний розмір планованих тарифів, поданих до виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) для встановлення з 01.10.2021, їх структура (плановані витрати за елементами, 

прибуток, податок на додану вартість) тощо розміщено на офіційному сайті КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» за 

посиланням: https://kte.kmda.gov.ua/tarufu/ 

Розмір чинних тарифів вказано у розпорядженнях за посиланням: 

https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_vnesennya_zmin_do_rozporyadzhennya_vikonavchogo_organu_kivsko_misko_radi_kivsk

o_misko_derzhavno_administratsi_vid_23_veresnya_2020_roku__1487/zr6pgfczv9_kmda__2077/  

https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_vstanovlennya_tarifiv_na_teplovu_energiyu_virobnitstvo_teplovo_energi_transport

uvannya_teplovo_energi_postachannya_teplovo_energi_poslugi_z_tsentralizovanogo_opalennya_i_tsentralizovanogo_post

achannya_garyacho_vodi_komunalnomu_pidpriyemstvu_vik/ovxdshmbdp_kmda__2340/ 

Встановлення (шляхом перегляду) тарифів обумовлено наступними факторами:  

- закінченням терміну дії тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування 

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

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», які встановлені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 23 вересня 2020 року № 1487 (в редакції розпорядження від 29 грудня 2020 року 

№ 2077); 

- набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання 

окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг» від 03.12.2020 № 1060-IX, в тому числі в частині 

вимог щодо включення до тарифів витрат на оснащення вузлами комерційного обліку;  

- підвищенням ціни природного газу на 15% – для категорії споживачів «населення», та на 79,7% для 

категорій «бюджетні установи», «релігійні організації» та «інші споживачі», що обумовлено припиненням дії 

постанови Уряду про покладання спеціальних обов'язків (ПСО); 

- актуалізацією тарифів на виробництво теплової енергії ТЕЦ КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО та ТОВ «ЄВРО-

РЕКОНСТРУКЦІЯ»; 

- актуалізацією річного плану КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО». 

У порівнянні з встановленими відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 23 вересня 2020 року № 1487 (в редакції розпорядження від 29 грудня 

2020 року № 2077) тарифами, відбулись наступні зміни основних складових тарифу: витрати на газ «+15%» для 

категорії «населення» та на «+79,7%» для категорій «бюджетні установи», «релігійні організації» та «інші 

споживачі», електроенергія «+42%», паливно-мастильні матеріали «-7,6%», фонд оплати праці «+27%», а також 

включено витрати на оснащення будівель вузлами комерційного обліку. 

За 2020 рік фактичне відшкодування вартості послуг з постачання теплової енергії, послуг з постачання 

гарячої води, послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води для споживачів КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» складає 91,6%. 

Рівень планованих тарифів з 01.10.2021 у порівнянні з встановленими відповідно до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23 вересня 2020 року № 

1487 (в редакції розпорядження від 29.12.2020 № 2077) наведено у додатках (частина 1, частина 2, частина 3,) 

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів з 06.07.2021, 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. 
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