
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 з 01.05.2019. 

Проект тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії на ТЕЦ з 

01.05.2019 та відповідні складові витрат розраховано Підприємством  згідно Постанови 

НКРЕКП від 01.08.2017 № 991 «Про затвердження Методики формування, розрахунку та 

встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на 

теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках»  з 

врахуванням ціни природного газу для виробництва електричної та теплової енергії для всіх 

категорій споживачів відповідно Постанови КМУ від 19.10.2018 № 867. 

Додатково враховано компенсацію збитків, понесених ТЕЦ                                                     

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» внаслідок невідповідності ринкової та тарифної ціни 

природного газу для виробництва теплової енергії  для всіх категорій споживачів у період з 

листопада по грудень 2018 року включно. 

 

Проект тарифів КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

на відпуск електричної та виробництво теплової енергії 

на ТЕЦ з 01.05.2019 

 

Найменування 

Діючі тарифи 

(Постанова НКРЕКП 

від 10.12.2018 № 1686) 

Проект тарифу 

Тариф на відпуск електричної енергії, коп./кВтг 141,43 

до 01.07.2019 

 

175,29* 

з 01.07.2019 

 

185,61 

 

Тариф на виробництво теплової енергії, грн./Гкал:   

для потреб населення 964,19 1 147,20 

для релігійних організацій 985,02 1 167,04 

для бюджетних установ 984,67 1 168,60 

для інших споживачів  984,12 1 169,06 

*З врахуванням зміни товарної продукції відповідно до постанови НКРЕКП від 10.12.2018 №1686 
 

Пропозиції та зауваження щодо проекту тарифів та заявки на участь у відкритих 

обговореннях  просимо надавати КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на електронну адресу 

info@kte.kmda.gov.ua або адресу для листування: 01001, м. Київ, пл. І. Франка, 5, вказавши 

тему листа «Тарифи КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на відпуск електричної та виробництво 

теплової енергії на ТЕЦ з 01.05.2019» з 5 лютого 2019 року. 

Після прийняття та обробки усіх зауважень та пропозицій 15.02.2019 о 10:00 буде 

проведено відкриті обговорення з цього питання за адресою: пл. І. Франка, 5, к. 304. 
 

Опубліковано 05.02.2019 на сайті https://kte.kmda.gov.ua/tarufu/ 


