2021 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
має ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних
або поновлюваних джерел енергії, видану відповідно до постанови НКРЕ від 22.02.2007 № 236.
Перейменування Товариства з ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ
МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ
ЗАВОД» відбулось на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 23.04.2018, державна реєстрація
проведена 24.04.2018 № 12241050062007837.
Виробництво теплової енергії ПрАТ «ДМЗ» здійснюється виключно із використанням засобів провадження
ліцензованої діяльності на двох промислових площадках: ТЕЦ ПрАТ «ДМЗ» та паросиловій дільниці
коксохімічного виробництва ПрАТ «ДМЗ».

Законодавча база







Постанова НКРЕ КП № 308 від 22.03.2017 р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності у сфері теплопостачання» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 418 від 14.06.2018}
Постанова НКРЕКП № 1954 від 18.12.2018 р. «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП» від 15 грудня
2016 року № 2266
Постанова НКРЕКП №675 від 17.03.2020 р. «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 15 грудня
2016 року № 2266
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської Раді № 3363 від 23.10.2008 р. «Про тарифи на
виробництво, транспортування, постачання теплової енергії з центрального опалення и гарячої воді»
Постанова НКРЕКП № 805 від 17.05.2016 р. «Про переоформлення ліценції з виробництва теплової енергії
на теплоелектроцентралях. ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії» ПрАТ «ДМЗ»

Інформація про встановлені тарифи на виробництво теплової енергії

Категорія
споживачів

Інші споживачі

Тариф, грн/Гкал,
без ПДВ

Встановлення (погодження)
тарифів

Виробництво

Найменування
органу

№ та дата
рішення

245,36

НКРЕКП

№ 675 від
17.03.2020 р.

Введено в дію

01 квітня 2020 р.

Інформація про встановлені тарифи на постачання та транспортування теплової енергії

Найменування

Постачання
транспортування

Тариф, грн/Гкал,
без ПДВ

Встановлення (погодження)
тарифів

Виробництво

Найменування
органу

№ та дата
рішення

виконавчий
комітет
Дніпровської
міської ради

№ 3363 від
23.10.2008 р.

2,17
12,36

Введено в дію

23.10.2008 р.
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Перелік договорів:





ТОВ «Фірма Дженнис» Дог. № ДЭ 12-11 від 30.12.11
ФОП Борисов Д.О. Дог. № ДЭ 16-11 від 30.12.11
КП «Жилсервіс-5» Дог. № 1700/2015 від 14.12.2015
ПАТ "Українська залізниця" с. Кайдакська дог. № 2258/2016 від 30.12.16

Контакти відповідальної особи:
Євген Конюшенко, начальник ВГЕ-Головний енергетик ПрАТ «ДМЗ»
тел.: +38 (056) 794-83-30, вн. т.: 83-30, факс: +38 (056) 794-81-16
моб.: +38 (067) 426-16-47
адреса: вул. Ударників, 31, м. Дніпро, 49064
e-mail: Evgeny.Konyushenko@dmz-petrovka.dp.ua
сайт: dmz-petrovka.dp.ua

Документи




Договір послуг
Технічні умови
Перелік необхідних документів для заключення договору
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