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Про надання відповіді на запит 
на доступ до публічної інформації

16.07.2020 р. на адресу Комунального підприємства «Теплоенерго» Дніпровської міської 
ради (далі -  КП «Теплоенерго», Підприємство) надійшов лист заступника директора 
Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради № 4/1 від 22.07.2020 р. 
про необхідність опрацювання надісланого через сайт «Доступ до Правди» електронного запиту 
на доступ до публічної інформації від 16.07.2020 р. громадянки Марії Квіцінської

Уважно розглянувши та проаналізувавши даниий запит відповідно до запитуваного порядку, 
повідомляємо наступне.

Згідно із затвердженим рішенням Дніпровської міської ради від 18.12.2019 р. № 69/52 
Статуту КП «Теплоенерго». підприємство є комунальним комерційним унітарним 
підприємством, яке здійснює виробництво, транспортування й постачання теплової енергії 
населенню, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності.

У звязку з чим, КП «Теплоенерго» є розпорядником публічної інформації лише щодо 
інформації, передбаченої п. 2. 4 ч. 1 ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
та позбавлене можливості задовольнити запит в частині, яка стосується водопостачання та 
водовідведення, що виходить за межі компетенції Підприємства. Водночас. Підприємство надає 
наступну, вичерпну відповідь стосовно запитуваної інформації, яка стосується діяльності 
останнього.

Що стосується обсягу покриття собівартості чинних в місті в 2017 -2019 р. р. тарифів 
на послуги з теплопостаачаання, водопостачання та водовідведення із зазначенням цієї 
інформації по кожному року окремо.

Повідомляємо, що впродовж 2017-2019 р. р. діючі тарифи на послуги з теплопостачання, які 
надавало жителям м. Дніпро КІ1 «Теплоенерого». в повному обсязі не покривали собівартість 
теплової енергії.

Так, рівень відшкодування тарифами на послуги з теплопостачання, фактично становив: 
97,55 % у 2017 р.; 89,7 % у 2018 р. та 90.88 % у 2019 р.. що послужило недоотриманню 
відповідних коштів Підприємством та збільшенню кредиторської заборгованості КП 
«Теплоенерго» перед постачальником природного газу тощо.
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Що стосується виділених у  2017-2019 р. р. із зведеного бюджету міста на оплату послуг 
з теплопостачання сум дотацій теплопостачання, водопостачання та водовідведення із 
зазначенням цієї інформації по кожному року окремо.

Повідомиляємо, що впродовж запитуваного періоду, КГІ «Теплоенерго» не отримувало із 
зведеного бюджету міста жодних дотацій на оплату послуг з теплопостачання, у зв'язку з чим 
Підприємство позбавлене об'єктивної можливості на зазначення будь якої суми даного виду 
бюджетного трасферту.

Що стосується кількості аварій на теплотрасах і в мережах водоканалу міста в 2017- 
2019 р. р. із зазначенням цієї інформації по кожному року окремо.

Повідомляємо, що впродовж запитуваного періоду з 2017 р. по 2019 р., спостерігається 
поступова динаміка зменшення кількості аварій на теплотрасах КП «Теплоенерго». завдяки 
покращенню їх стану шляхом проведення відповідних ремонтних робіт в міру існуючих 
фінансових можливостей Підприємства. При тому, що з 2017 року кількість теплотрас, яка 
перебуває на балансі КП «Теплоенерго» зросла в рази, в силу їх активної передачі на баланс 
Підприємства з балансу інших теплопостачальних комунальних підприємств міста.

З урахуванням вказаного, зазначимо, що в 2017 р. кількість аварій становила 120. в той час. 
коли у 2018 р. -  103. а в 2019 р. уже 78.

Директор А. В. Клименко

Вик.: Дігтяр 3. В.
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