
         До уваги киян та представників органів місцевого самоврядування! 

 У відповідності до Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах 

постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого 

постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та 

водовідведення», постанови НКРЕКП від 27.10.2017  № 1307 «Про затвердження 

Порядку формування та встановлення тарифу на послугу з перероблення побутових 

відходів» та з урахуванням норм постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866                                    

КП «Київтеплоенерго» оголошує про початок відкритого обговорення проекту тарифу 

на послугу з перероблення побутових відходів на заводі «Енергія» на 2018 рік. 

 Згідно  до п.5 розпорядження   Виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 27.12.2017 № 1693, майно комунальної власності, 

що буде повернуте з володіння та користування ПАТ «Київенерго» ( у т. числі заводі 

«Енергія»), закріплене на праві господарського відання за Комунальним 

підприємством виконавчого органу Київради (Київської міської державної 

адміністрації) «Київтеплоенерго» (далі - КП «Київтеплоенерго»). 

З огляду на вищенаведене КП «Київтеплоенерго» здійснило розрахунок тарифу на 

послугу з перероблення побутових відходів на заводі «Енергія» на 2018 рік. 

Проект тарифів на послугу з перероблення побутових відходів на заводі «Енергія» на 

2018 рік та відповідні складові витрат розраховано КП «Київтеплоенерго» згідно 

постанови НКРЕКП від 27.10.2017  № 1307 «Про затвердження Порядку формування 

та встановлення тарифу на послугу з перероблення побутових відходів». 

Витрати на паливо (природний газ) в розрахунках прийняті відповідно до постанови 

КМУ від 22.03.2017 № 187 про «Про затвердження Положення про покладення 

спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення 

загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу». 

Проект тарифів КП «Київтеплоенерго» на послугу з перероблення побутових 

відходів на заводі «Енергія» на 2018 рік: 

№ 

з/п 
Категорії 

споживачів 

грн. за 1 тонну без ПДВ грн. за 1 тонну з ПДВ 

1 Населення 78,78 94,54 

2 Бюджетні установи 
78,78 94,54 

   3 Інші споживачі 
78,78 94,54 

Пропозиції та зауваження щодо проекту тарифів просимо повідомляти                                 

КП «Київтеплоенерго»  за електронною адресою mekte@ukr.net  або поштою: 01001, 

м. Київ, вул. Велика Житомирська,15-а, з позначкою в темі листа «Тарифи на послугу 

з перероблення побутових відходів на заводі «Енергія» на 2018 рік у період з 06 

червня по 19 червня 2018 року включно. 

Після прийняття та обробки усіх зауважень та пропозицій 20.06.2018 буде проведено 

відкриті слухання з цього питання про час та місце буде повідомлено окремо. 

Розміщено 06.06.2018  
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