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»
(в редакції постанови НКРЕКП від 11.09.2018 № 987 «Про внесення змін до 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
виробництво теплової енергії на ТЕЦ для категорій споживачів «населення» та « релігійні
організації» з 01.12.2018 року.
Коригування тарифів ТЕЦ на виробництво теплової енергії для категорій споживачів
«населення» та «релігійні організації» обумовлено встановленням з 01.11.2018 ціни
природного газу для всіх категорій споживачів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України від 19 жовтня 2018 року № 867.
Відповідно до положень «Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів
на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях,
теплових електростанціях та когенераційних установках», затвердженої постановою
НКРЕКП від 01.08.2017 № 991, здійснено перерахунок паливної складової тарифів. Інші
статті витрат залишилися без змін.
Додатково
враховано
компенсацію
збитків,
понесених
ТЕЦ
КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» для виробництва теплової енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 для
категорій споживачів «населення» та «релігійних організацій» за листопад 2018 року.
Проект тарифів КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
на виробництво теплової енергії для
категорії споживачів «населення» та «релігійних організацій»
на ТЕЦ з 01.12.2018
Діючі тарифи
(Постанова НКРЕКП від
18.09.2018 №1053)

Проект тарифу

для потреб населення

785,94

1038,80

для релігійних організацій

478,56

1302,87

Найменування

Тариф на виробництво теплової енергії, грн./Гкал:

Пропозиції та зауваження щодо проекту тарифів та участь у відкритих обговореннях
просимо
надавати
КП
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
за
електронною
адресою
info@kte.kmda.gov.ua або поштою: 01001, м. Київ, пл. І. Франка, 5, з позначкою в темі листа
«Тарифи КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на виробництво теплової енергії на ТЕЦ для категорії
споживачів «населення» та «релігійних організацій»» з 01.12.2018» з 02 листопада.
Після прийняття та обробки усіх зауважень та пропозицій 12.11.2018 о 11:00 буде
проведено відкриті обговорення з цього питання за адресою: пл. І. Франка, 5, к. 304.
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