
 До уваги киян та представників органів місцевого самоврядування! 

 

У відповідності до Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах 

постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого 

постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення» та  

враховуючи норми Постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866 «Про затвердження Порядку 

проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» оголошує про початок відкритого обговорення проєкту тарифів 

на виробництво теплової енергії КП ВО КИЇВРАДИ (КМДА) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»       

(ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6) на 2022 рік. 

Проєкт тарифів на виробництво теплової енергії КП ВО КИЇВРАДИ (КМДА) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6) на 2022 рік та відповідні складові витрат 

розраховано згідно 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».  

Розрахунок проєкту тарифів на виробництво теплової енергії КП ВО КИЇВРАДИ 

(КМДА) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6) на 2022 рік спричинений наступними 

ключовими факторами:  

 Актуалізація прогнозного балансу відпуску електричної енергії на 2022 рік; 

 Актуалізація цін на паливно-енергетичні ресурси враховуючи припинення дії з 

20.05.2021 року Положення про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу відповідно до рішення Уряду (природний газ, електроенергія та інші); 

 Актуалізація умовно-постійних витрат Підприємства з огляду на зростання цін 

виробників продукції та інфляційні чинники, що прогнозовані на державному рівні. 

 

Проєкт тарифів на виробництво теплової енергії  

КП ВО КИЇВРАДИ (КМДА) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»  

(ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6) на 2022 рік 

Найменування 

Діючі тарифи 

(Постанова 

НКРЕКП від 

24.12.2020 

№2743) 

Проєкт 

тарифу 

Тариф на виробництво теплової енергії, 

грн./Гкал: 
 

 

для потреб населення 937,74 1408,74 

для релігійних організацій 938,49 2778,14 

для бюджетних установ 938,46 2778,15 

для інших споживачів 938,54 2778,13 

 

Пропозиції та зауваження щодо проєкту тарифів на виробництво теплової енергії                     

КП ВО КИЇВРАДИ (КМДА) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6) на 2022 рік та 

інформацію про участь у відкритих обговореннях просимо надавати за адресою: 01001, 

м. Київ, пл. Івана Франка, 5  та/або  на електронну адресу: info@kte.kmda.gov.ua протягом 10 

календарних днів з 17.09.2021. 

Після прийняття та обробки усіх зауважень та пропозицій 28.09.2021 об 11:00 буде 

проведено відкриті обговорення з цього питання за адресою: пл. І. Франка, 5, к. 304. 

 

Опубліковано 17.09.2021 на сайті https://kte.kmda.gov.ua/tarufu/ 
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