
ПОВІДОМЛЕННЯ
щодо прогнозних тарифів на теплову енергію та надання послуг з постачання

теплової енергії населенню та іншим суб’єктам господарювання, 
що надаються  КП «Теплоенерго»

На виконання вимог Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/
тарифів  на  комунальні  послуги  з  обґрунтуванням  такої  необхідності,
затвердженого  наказом  Міністерства  регіонального  розвитку,  будівництва  та
житлово-комунального  господарства  України  від  05.06.2018  №130,
КП  «Теплоенерго»  інформує  про  наміри  здійснити   зміну  тарифів  на  теплову
енергію,  її  виробництво,  транспортування,  постачання,  послуги  з  постачання
теплової енергії для всіх категорій споживачів.

Метою зміни тарифу є приведення діяльності суб’єкта господарювання, який
виробляє, транспортує та постачає теплову енергію до економічно обґрунтованого
рівня.

Розрахункові тарифи на теплову енергію складають:
- для потреб населення – 1787,60 грн./Гкал (без ПДВ);
- для потреб бюджетних організацій – 3014,20 грн./Гкал (без ПДВ);
- для потреб релігійних організацій – 3014,20 грн./Гепл (без ПДВ);
- для потреб інших споживачів – 4160,06 грн./Гкал (без ПДВ). 

Відповідно до п.9 Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №
869  «Про  забезпечення  єдиного  підходу  до  формування  тарифів  на  комунальні
послуги»  тарифи  на  теплову  енергію,  що  виробляється  та  постачається  за
допомогою систем автономного опалення, формуються та встановлюються окремо
для  кожного  багатоквартирного  будинку,  обладнаного  системою  автономного
опалення.  На  виконання  вимог  зазначеної  постанови  КП  «Теплоенерго»  ДМР
розраховано  відповідні  тарифи  на  теплову  енергію  для  будинків,  обладнаних
системами автономного опалення для всіх категорій споживачів. 

Відповідно  до  Меморандуму  про  взаєморозуміння  щодо  врегулювання
проблемних  питань  у  сфері  постачання  тепла  та  гарячої  води  у  прийдешньому
опалювальному  сезоні  (2021-2022  рр)  від  30.09.2021р.,  тарифи  для  населення  в
опалювальному  сезоні  2021-2022рр.  не  змінюються.  Нарахування  за  теплову
енергію  та  надання  послуг  з  постачання  теплової  енергії  населенню
виконуватимуться  за  тарифами  опалювального  сезону  2020-2021рр.,  а  саме,
відповідно до Постанови НКРЕКП від 14.01.2020 № 90 (зі змінами).

Зауваження  та  пропозиції,  від  фізичних  та  юридичних  осіб,  їх  об’єднань
приймаються за адресою: 49081, м. Дніпро, проспект Слобожанський, 29, оф. 504
або на  електронну адресу  teploenergodnepr@gmail.com протягом 7  календарних
днів  з  моменту публікації  повідомлення.  Для реєстрації  пропозицій  (зауважень)
просимо  зазначити  прізвище,  ім’я  та  по  батькові  особи  (для  юридичних  осіб  -
повне найменування), що її подала, та її контактні дані для здійснення зворотного
зв’язку.
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