ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» проводить відкрите слухання щодо
корегування проекту формування тарифів на відпуск електричної та
виробництво теплової енергії за категоріями споживачів та схвалення
Інвестиційної програми на 2019 рік.
Після проведення відкритих слухань матеріали буде подано для
розгляду та затвердження у встановленому порядку до Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг (НКРЕКП).
У відповідності до постанови НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866
«Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів
рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг» та Порядку формування, розрахунку та
встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що
виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та
когенераційних
установках
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» планує проведення відкритого слухання щодо
корегування проекту формування тарифів на відпуск електричної та
виробництво теплової енергії за категоріями споживачів, схвалення
інвестиційної програми на 2019 рік в зв’язку зі зміною вартості природного
газу для всіх категорій споживачів (населення, побутових споживачів,
бюджетних установ, релігійних організацій) згідно постанови КМУ від
19.10.2018 №867 «Про затвердження Положення про покладення
спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного
газу» та затверджених Міністерством енергетики та вугільної промисловості
України прогнозних обсягів виробітку та відпуску електричної енергії на 2019
рік.
Відкриті слухання відбудуться 19 листопада 2018 року о 10.00 у
приміщенні актового залу ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» за адресою: вул.
І.Кожедуба, 361, м.Біла Церква, Київська область.
Пропозиції та зауваження по питаннях, що пропонується до слухання
просимо надсилати на електронну адресу: bctec@bctec.kiev.ua із позначкою
«Корегування проекту тарифів на відпуск електричної та на виробництво
теплової енергії за категоріями споживачів на 2019 рік» у період з 06
листопада по 18 листопада 2018 року. Для реєстрації пропозицій та
зауважень просимо зазначити прізвище, ім'я та по батькові особи (для
юридичних осіб – повне найменування), що їх подала та її контактні дані для
здійснення зворотного зв'язку.

