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Про надання інформації 

Державна аудиторська служба України на виконання доручення 
Віцепрем’єр-міністра України – Міністра з питань стратегічних галузей 
промисловості України Олега Уруського від 22.04.2021 № 578/1/1-21-ДСК до 
листа СБУ від 15.04.2021 № 8/2/3-2383дск, інших звернень правоохоронних 
органів та відповідно до пункту 4.47 Плану проведення заходів державного 
фінансового контролю Державної аудиторської служби України на IІІ квартал 
2021 року проводить державний фінансовий аудит діяльності комунального 
підприємства (КМДА) «Київтеплоенерго» (далі – КП «Київтеплоенерго», 
Підприємство) за період з 01.01.2018 по 30.06.2021.

З метою оцінки законного, ефективного та результативного використання 
ресурсів, стану фінансової і господарської діяльності, ефективності і 
результативності діяльності, правильності ведення бухгалтерського обліку і 
достовірності фінансової звітності під час аудиту надано відповідні  запити до 
КП «Київтеплоенерго» про надання документів.

Проте керівництво КП «Київтеплоенерго», порушуючи законодавство, не 
надає в повному обсязі необхідних для проведення державного фінансового 
аудиту документів та інформацій, або надає їх зі значним недотриманням 
термінів, що зазначалися в запитах на надання документів. 

Зокрема, на запит Держаудитслужби від 23.10.2021 № 88 у термін до 
26.10.2021 не надано жодної інформації, розрахунків та обґрунтувань щодо 
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обсягу заборгованості з різниці в тарифах на послуги з постачання теплової 
енергії з додатками,  що підлягає відшкодуванню за рахунок коштів державного 
бюджету відповідно до Методики визначення заборгованості з різниці в 
тарифах, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 
№ 977 (далі – Методика), і поданий КП «Київтеплоенерго» розрахунок на 
розгляд та узгодження Київській міській територіальній комісії з питань 
узгодження заборгованості з різниці в тарифах, згідно з  Протоколом № 1 від 
07.10.2021, а також обґрунтування показників, відображених 
КП «Київтеплоенерго» у додатках, визначених Методикою, зокрема, в 
Розрахунку фактичних нарахувань за теплову енергію (додаток 4 Методики) та 
в Розрахунку фактичних витрат (додаток 6 Методики).

На повторний запит від 03.11.2021 № 108 щодо надання розрахунків 
компенсації до 05.11.2021 документів станом на 09.11.2021 не надано.

Отже, ненадання документів унеможливлює проведення державного 
фінансового аудиту КП «Київтеплоенерго», а також під час аудиту 
неможливо підтвердити правильність здійснених розрахунків компенсації 
різниці в ціні, що фінансується за рахунок бюджетних коштів.

З огляду на викладене, Держаудитслужба звертається до Вас з метою 
термінового врегулювання зазначеного питання та зобов’язання керівництва 
Підприємства забезпечити надання всіх необхідних документів для проведення 
державного фінансового аудиту діяльності КП «Київтеплоенерго». 

У разі неврегулювання цього питання Держаудитслужба вимушена буде 
звернутися до Кабінету Міністрів України, правоохоронних органів, а також, 
зважаючи на значний суспільний інтерес до питань, пов’язаних із формуванням 
і зростанням тарифів, поінформувати громадян України через ЗМІ для 
відповідного реагування та впливу суспільства на вирішення питань, що мають 
великий соціальний резонанс.
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