
ДО УВАГИ КИЯН! 

Тарифи КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) і 

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води протягом дії цього опалювального сезону 

підвищуватись не будуть. 

Разом із тим, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» сформувало економічно обґрунтовані тарифи відповідно до вимог 

Закону України №2479-IX «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері 

теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування». Закон запроваджує 

мораторій на підвищення цін на послуги з розподілу природного газу, теплову енергію і послуги з постачання 

теплової енергії та гарячої води протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, у якому воєнний 

стан буде припинено або скасовано.  

Також цим законом встановлений механізм компенсації для теплопостачальних підприємств відносно 

заборгованості з різниці в тарифах. 

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

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» встановлені розпорядженнями ВО КМР (КМДА) від 13 жовтня 2021 року № 2145 (зі 

змінами) та від 19.10.2021 року № 2176 і діють до 30.09.2022.  

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

міської державної адміністрації) для встановлення з 01.10.2022, 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_kivsko_misko_derzhav

no_administratsi_vid_13_zhovtnya_2021_roku__2145/kmva__510/ 

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

_energi_postachannya_teplovo_energi_poslugi_z_postachannya_teplovo_energi_i_postachannya_garyacho_vodi_komunalnomu_pidpriyem

stvu_vikonavchogo_448758/o4xs9yilxf_kmda__2145/  

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

o_energi_postachannya_teplovo_energi__poslugi_z_postachannya_teplovo_energi_i_postachannya_garyacho_vodi_dlya__naselennya_kom

unalnomu_pidpriyem/File_3isfe85fbr_kmda__2176/  

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 розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 13 жовтня 2021 року № 2145 (зі змінами) та від 19.10.2021 року № 2176; 

- підвищенням ціни природного газу на 32 % для категорії «інші споживачі»;   

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

альтернативних джерел енергії СП «ЗАВОД ЕНЕРГІЯ» врахованих в діючих тарифах на 13% для категорії споживачів 

«Населення» та на 22% для категорії споживачів «Бюджетні установи»; 

- актуалізацією витрат пов’язаних з виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової енергії, та 

відповідно наданням послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води; 
- набуттям чинності Закону України №2479-IX «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у 

сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування»; 

- набуттям чинності (з 01.09.22) постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про затвердження Положення 

про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у 

процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та 

бюджетним установам». 

У порівнянні з встановленими відповідно до розпоряджень ВО КМР (КМДА) від 13 жовтня 2021 року № 2145 

(зі змінами від 22.04.2022 № 510) та від 19.10.2021 року № 2176 тарифами, відбулись наступні зміни основних 

складових тарифу: витрати на газ «+32%» для категорії «інші споживачі», електроенергія «+78%», паливно-мастильні 

матеріали «+117%», фонд оплати праці «+4%». 

За 2021 рік фактичне відшкодування вартості послуг з постачання теплової енергії, послуг з постачання гарячої 

води в середньому за категоріями споживачів КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» складає 86%. 

Рівень планованих тарифів з 01.10.2022 у порівнянні з встановленими відповідно до розпоряджень ВО КМР 

(КМДА) від 13 жовтня 2021 року № 2145 (зі змінами від 22.04.2022 № 510) та від 19.10.2021 року № 2176 наведено у 

додатках (частина 1, частина 2) 

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів з 08.09.2022, 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. 
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