
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» та  

враховуючи норми Постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866 «Про затвердження Порядку 

проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» оголошує про початок відкритого обговорення проекту тарифів 

на відпуск електричної та виробництво теплової енергії на ТЕЦ КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», 

що будуть діяти з 01 листопада 2018 року. 

У зв’язку з відмовою НАК «Нафтогаз України» щодо укладання договору на 

постачання природного газу, відповідно до Постанови КМУ №187, 

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» уклало договір з ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» від 

31.07.2018 року № ПГ-С/18-008/32 на постачання природного газу для виробництва 

електричної та теплової енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 для категорій споживачів «бюджетні 

установи» та «інші споживачі» за ціною 8 500,00 грн. за 1000м3 без ПДВ. У проекті тарифів 

на відпуск електричної та виробництво теплової енергії на ТЕЦ враховано вищезазначену 

ціну природного газу. Інші статті витрат враховані відповідно до діючих тарифів. 

Додатково враховано компенсацію збитків КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» внаслідок 

невідповідності ринкової та тарифної ціни природного газу у період з серпня по жовтень 

2018 року. 

Проект тарифів КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

на відпуск  електричної та виробництво теплової енергії на ТЕЦ з 01.11.2018 року 

 

Найменування 
Діючі тарифи  

(Постанова НКРЕКП  
від 19.07.2018 року №712) 

Проект тарифу 

Тариф на відпуск електричної енергії, коп./кВтг 182,83 203,32 

Тариф на виробництво теплової енергії, грн./Гкал:   

для бюджетних установ 1 185,21 1286,86 

для інших споживачів 1 184,57 1280,26 

 

Інформація розміщена на офіційному сайті компанії за посиланням: 

https://kte.kmda.gov.ua/ в розділі «ТАРИФИ». 

Пропозиції та зауваження щодо тарифів просимо повідомляти 

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» за електронною адресою info@kte.kmda.gov.ua або поштою: 

01001, м. Київ, площа І. Франка, 5, з позначкою в темі листа «Тарифи на відпуск електричної 

та виробництво теплової енергії на ТЕЦ КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», що будуть діяти з 01 

листопада 2018 року» у період з 02 по 15 серпня 2018 року включно. 

Після прийняття та обробки усіх зауважень та пропозицій 16.08.2018 о 12-00 год. буде 

проведено відкриті слухання з цього питання за адресою пл. Франка, 5, к. 304. 

 

Оприлюднено 02.08.2018 
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