
 

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.  
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 розпорядженнями виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації від 13.10.2021 № 2145 та від 19.10.2021 

№2176. 

Розміри чинних тарифів вказано у вищезазначених розпорядженнях за посиланнями:  

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

ortuvannya_teplovo_energi_postachannya_teplovo_energi_poslugi_z_postachannya_teplovo_energi_i_postachannya_g

aryacho_vodi_komunalnomu_pidpriyemstvu_vikonavchogo_448758/ 

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

portuvannya_teplovo_energi_postachannya_teplovo_energi__poslugi_z_postachannya_teplovo_energi_i_postachannya

_garyacho_vodi_dlya__naselennya_komunalnomu_pidpriyem/ 

Встановлення (шляхом коригування) тарифів обумовлено: 

-  підвищенням ціни природного газу: для категорії споживачів «бюджетні установи» «релігійні 

організації» на 41,4 % та  «інші споживачі»  на 149,7 %.; 

- підвищенням тарифів на виробництво теплової енергії ТЕЦ КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» відповідно до 

постанови НКРЕКП від 22.12.2021 № 2728 на 3% для категорії «населення», 107% для категорії «релігійні 

організації», 107% для категорії «установи, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів» та 

252% для категорії «інші споживачі»  в порівнянні з тарифами, що враховані в діючих тарифах на теплову 

енергію та комунальні послуги. Водночас інформуємо, що протягом опалювального періоду 2021/2022 

років тарифи на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що будуть 

застосовуватись для нарахувань категорії споживачів «населення» залишаються незмінними. 

- підвищенням тарифів на виробництво теплової енергії ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» на 61% 

відповідно до постанови НКРЕКП від 29.12.2021 № 2975; 

   - зниженням тарифів на виробництво теплової енергії, що виробляється на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії СП «ЗАВОД ЕНЕРГІЯ» для категорії «населення» - на 25%, для категорії 

«бюджетні установи» - на 18% в порівнянні з діючими тарифами. 

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 є незмінними.  

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів з 14.01.2022, 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. 

З усією повною інформацією щодо планованих тарифів (структура, плановані витрати за елементами, 

прибуток, податок на додану вартість тощо) можна ознайомитись у додатку. 
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