
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 
ПОСТАНОВА

28.12.2017         № 1550
 

Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, від 30 квітня 2015 року № 1543

 
Відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у

сферах енергетики та комунальних послуг», статей 5, 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері
комунальних послуг», Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та
постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24
березня 2016 року № 377, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 червня 2016 року за № 835/28965,
Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої
води, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, від 31 березня 2016 року №  529, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня
2016 року за №  992/29122, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 
1. Внести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та

комунальних послуг, від 30 квітня 2015 року № 1543 «Про встановлення тарифів на послугу з централізованого
постачання гарячої води для потреб бюджетних установ, релігійних організацій, інших споживачів (крім
населення)» такі зміни:

1) підпункт 37 пункту 1 викласти в такій редакції:
«37) Товариством з обмеженою відповідальністю «Рівнетеплоенерго» зі структурою, наведеною в додатку

37 до цієї постанови:
для потреб бюджетних установ – 84,19 грн за 1 куб. м, без урахування податку на додану вартість (у тому

числі: паливна складова – 60,53 грн за 1 куб. м; решта витрат, крім паливної складової – 23,66 грн за 1 куб. м);
для потреб інших споживачів (крім населення) – 88,97 грн за 1 куб. м, без урахування податку на додану

вартість (у тому числі: паливна складова – 63,11 грн за 1 куб. м; решта витрат, крім паливної складової – 25,87 грн
за 1 куб. м);»;

2) додаток 37 до постанови викласти в новій редакції, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності постановою Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 28 грудня 2017 року №  1533 «Про 
внесення змін до постанови НКРЕКП від 30 квітня 2015 року №  1431 «Про встановлення тарифів на теплову
енергію для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів (крім населення)
ТОВ «Рівнетеплоенерго».
 
 
Голова НКРЕКП               Д.Вовк



Додаток 37
до постанови Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг
30.04.2015 № 1543
(у редакції постанови НКРЕКП
від о ( % ,  Л І  с і О / У _________ № -/5 Я ? )

Структура тарифів на послугу з централізованого постачання гарячої води Товариства з
обмеженою відповідальністю «Рівнетеплоенерго»

без ПДВ

№
з/гі

Найменування показників
для потреб 

бюджетних установ
для потреб інших 

споживачів

грн/куб. м грн/куб. м

1 2 3 4
1 Собівартість власної теплової енергії, 

врахована у встановлених тарифах на 
теплову енергію

%

77,31 82,09

1.1 у тому числі паливна складова 60,53 63,11
2 Витрати на придбання води для послуги з 

гарячого водопостачання 6,88 6,88

3 Розрахунковий прибуток, 
усього, у тому числі: 0,00 0,00

3.1 чистий прибуток
0,00 0,00

3.2 податок на прибуток
0,00 0,00

4 Тарифи на послугу, усього, у тому числі:
84,19 88,97

4.1 паливна складова
60,53 63,11

у тому числі у відсотках від пункту 4
71,89% 70,93 %

4.2 решта витрат, крім паливної складової
23,66 25,87

у тому числі у відсотках від пункту 4
28,11 % 29,07 %

Директор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері теплопостачання С. Черних


