
ДО УВАГИ КИЯН! 
 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» інформує про намір здійснити повний  перегляд 
тарифів на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води для розрахунків зі 
споживачами категорії «населення» та  на послуги з постачання гарячої води для розрахунків зі споживачами 
категорії «бюджетні установи», «інші споживачі» «релігійні організації», «управителі багатоквартирних 
будинків». Перегляд тарифів обумовлено наступними факторами:  

- підвищенням ціни природного газу (без урахування податку на додану вартість, тарифів на 
транспортування та розподіл природного газу) для всіх категорій споживачів з 01.05.2019 на 15,2% 
(з 6235,51 грн/1 тис. м куб до 7184,80 грн/1 тис. м куб) відповідно до Постанови КМУ від 19.10.2018 
№ 867;   

- зміною рівня тарифів (підвищення) на виробництво теплової енергії СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ»          
КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» для всіх категорій споживачів в середньому на 19%, розрахованих з 
01.05.2019  відповідно до постанови НКРЕКП від 01.08.2017 № 991 та наданих до НКРЕКП на 
встановлення; 

- зростанням тарифів на централізоване водопостачання ПрАТ «Київводоканал» на 13,9% 
встановлених постановою НКРЕКП від 25.01.2019 № 58 на рівні 9,01 грн. за м. куб у порівнянні з 
7,91 грн. за м. куб, врахованих у діючих тарифах на теплову енергію; 

- підвищенням договірної ціни на постачання електричної енергії на 5% згідно до укладеного 
Договору «Про постачання електричної енергії споживачу» від 27 грудня 2018 року між          
КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» та ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» з огляду на 
впровадження нової моделі ринку електричної енергії України; 

- зміною річного плану виробництва, транспортування та постачання теплової енергії (зменшення на 
14%) у зв’язку з підвищенням температури зовнішнього повітря під час опалювального періоду у          
м. Києві та встановленням будинкових приладів обліку тепла), тощо. 

Додатково враховано компенсацію втрат, понесених КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», які виникли протягом 
періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення уповноваженим органом. 

Відповідні тарифи розраховані згідно з Постановою КМУ від 01.06.2011 № 869 та надані до виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для встановлення з 01.05.2019.                 

Тарифи з 01.05.2019 з урахуванням відшкодування втрат, які виникли протягом періоду розгляду 
розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення уповноваженим органом. 

Тариф на послугу з централізованого опалення                                                              
для здійснення розрахунків зі споживачами категорії « населення»  

Проект тарифів 2003,81 грн за 1 Гкал з ПДВ; 48,36 грн за 1 кв.м на місяць з ПДВ 
Тариф на послугу з централізованого постачання гарячої води                                                

для здійснення  розрахунків зі споживачами категорії «населення»  
Проект тарифів 117,17 грн/куб.м. з рушникосушильниками з ПДВ; 108,33 грн/куб.м. з ПДВ без 
рушникосушильників 

Тариф на послугу з централізованого постачання гарячої води                                                
для здійснення розрахунків  зі споживачами категорії «бюджетні установи»  

Проект тарифів 119,64  грн/куб.м. з ПДВ 
Тариф на послугу з централізованого постачання гарячої води                                                

для здійснення розрахунків зі споживачами категорії  «інші споживачі»  
Проект тарифів 120,70 грн/куб.м. з ПДВ 

Тариф на послугу з централізованого постачання гарячої води                                                
для здійснення розрахунків зі споживачами категорії «релігійні організації»  

Проект тарифів 106,19 грн/куб.м. з ПДВ   
Тариф на послугу з централізованого постачання гарячої води                                                

для здійснення розрахунків з «управителями багатоквартирних будинків»  
Проект тарифів 114,65 грн/куб.м. з ПДВ з рушникосушильниками; 106,00 грн/куб.м. з ПДВ  без 
рушникосушильників 

 
Тарифи, що будуть застосовуватися після періоду відшкодування втрат  

Тариф на послугу з централізованого опалення                                                         
для здійснення розрахунків зі споживачами категорії « населення»  

Проект тарифів 1986,14 грн за 1 Гкал з ПДВ; 47,94 грн за 1 кв.м на місяць з ПДВ 
Тариф на послугу з централізованого постачання гарячої води                                                

для здійснення  розрахунків зі споживачами категорії «населення»  
Проект тарифів 116,24 грн/куб.м. з рушникосушильниками з ПДВ; 107,47 грн/куб.м. з ПДВ без 
рушникосушильників 

Тариф на послугу з централізованого постачання гарячої води                                                
для здійснення розрахунків  зі споживачами категорії «бюджетні установи»  



Проект тарифів 118,79 грн/куб.м. з ПДВ 
Тариф на послугу з централізованого постачання гарячої води                                                

для здійснення розрахунків зі споживачами категорії  «інші споживачі»  
Проект тарифів 119,84 грн/куб.м. з ПДВ 

Тариф на послугу з централізованого постачання гарячої води                                                
для здійснення розрахунків зі споживачами категорії «релігійні організації»  

Проект тарифів 105,34 грн/куб.м. з ПДВ   
Тариф на послугу з централізованого постачання гарячої води                                                

для здійснення розрахунків з «управителями багатоквартирних будинків»  
Проект тарифів 113,73 грн/куб.м. з ПДВ з рушникосушильниками; 105,15 грн/куб.м. з ПДВ  без 
рушникосушильників 
 

     З більш детальною інформацією можна ознайомитися на офіційному сайті КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»: https://kte.kmda.gov.ua  
       Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів від моменту публікації даного 
оголошення (згідно Наказу № 390 від 30.07.2012 року)  у газеті «Хрещатик» № 2 (5194) від 05.03.2019. 
Пропозиції надавати на адресу для листування: 01001, м. Київ, пл. Івана Франка, 5 або на електронну адресу 
info@kte.kmda.gov.ua 
 
 


