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нАцlонАльнА комlсlя, що здlЙснюе дЕржАвнЕ рЕгулювАння
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

30.,t0.2018

N9.t30O

про внесення змiн до постаlнови Нацiональноi koмacii, lцо здaйснюе
державне реryлювання
у сферах енергетики та комунальних послуг, вiд 31 березня 201Ъ року Ne 1169
Вillповiдно до cTaTTi 1'7 3акону Украiни <Про Нацiональну комiсiю, lло здiйснюе
державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг)), статей 5, 6 закону Украiни <Про
державне реryлювання у сферi комунальних послуг>, Порядку формування тарифiв на теплову
енергiю, Ti виробництво, Транiэпортування та постачання, послуги з
централiзованого опалення i
постачання гарячот води, затвердженого постановою Нацiональноi koMicii,
що здiйснюе державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вiд 24 березня 2016 року N9 з77,
зареестрованого в Мiнiстерстtзi юстицiт Украiни 09 червня 20,1б
року за Ns 835/28965, Процедури
встановл€)ння тарифiв на послуги з централiзованого опалення та
централiзованого постачання
гарячот води, затвердженот поOтановою Нацiональнот koMicii,
що здiйснюе державне регулювання у
сферах еF{ергетики та комунаlльних послуг, вiд 31 березня 2016
року гrtп SZg, зареестрованоТ в
MiHicTepcтBi юстицiТ Украiни 20 липня 2016 року за Ns 992/29122, Нацiональна комiсlя,
що здiйснюе

державне

регулювання

1

у сферlах

енергетики

та комунальних

послуг,

постдновляе:

Внести до постанови НацiональноТ KoMiciT,

що здiйснюе державне регулювання у сферах
енергетикl4 та коп|унальних послУг, вiд 31 березня 2015
року Ns 1169 кПро встановлення тарифiв
на послуг\, з централiзованого постачання гарячоi води для потреб
управителiв багатоквартирних
будинкiв> такiзмiни:
1) пiдпункт2'1 пунrсу 1 виклtасти втакiй редакцiТ:

К21) ТОВАРИСТВОМ

3 ОБМE)t(ЕНОЮ ВlДПОВlДАЛЬНlСТЮ (РlВНЕТЕПЛОЕНЕРГО>

cтpylfiypoto, навеllеною в додатку 21 до цiеТ постанови:

3а умов пiдtоючення р,ушникосушильникiв до систем гарячого водопостачання
за 1 куб. м, без урахування поllатку на додану BapTicTb (у тому числi: паливна складова
за 1 куб. м; решта витрат, KpiM паливноТ складовот _27,81грн за 1 куб. м);

-

-

зi

75,15 грн
47,З4 грн

за вiдсугн<lстi рушникос;ушильникiв - 69,56 грн за 1 куб. м, без
урахування податку на додану
BapTicTb (у тому ,lислi: палив}{а складова - 43,4О грн за 1 куб. м;
решiа витрат, KpiM паливноt
складовоТ -26,17 грн за 1 куб. м);>;
2) ,цодаток 21 до поста}{ови викласти в новiЙ
редакцiТ, що додаоться.

2. [-{я постанова набирае чинностi з дня набрання чинностi постановою Нацiональнот koMicii,
що здiйснкlе державне реryлювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вiд З0 жовтня 2018
року Ne 12:92 (ПрО встановлеНня тарифiВ на тепловУ енергiю, iT виробництво, транспортування,

для потреб наOелення товАриству з оБмE)кЕною вlдповlддJlьнlстю
кРlВНЕТЕплоЕнЕргоD та внесення змiн до постанови НКРЕКп вiд Об березня lolB
ро*у Ne 28з>.
постачаннlа

Голова НкРЕкп

fiоOаmок 0чв,

mчm..

О.Кривенко

Додаток 21
до посганови Нацiонаlrьноi KoMiciI, що
здiйснюс державне реryлювання у сферах
енергетики та комуншIьних посJryг
31.0з.2015 N9 1 l69
(у редакцii постапови НКРЕКП
вiд 30.10.2018.Ng 1З00)

()трук-гурrа r:rrplrr},iB на п,OсJIугу з цептрit"-liзованого поlс.tачанrIя гарячоi води
для поr.реб управптелiв
liаrа,юtiва]р,тирних будrrнкiв ,I,ов4,риствА }
вIдповIдАльнIстю
(1'I

'oБмЕжЕI{ою

Вн ЕТЕПЛО]ЕнЕРI'о)>

бсз
з

Jф

Iiа.iпленуванrlя покаlникiв

з/п

l

i|,
1

1.1

Собiвартiсть власноi т€пловоi енергii,
Bpaxoвalнa у встановлсних тарифах на
теплоrlу енергiю
l'I

О r.r1'

.111,;n,

лtilJтивна ()l:ладова

2 Витрати на придбаiня води для посл,чги з
гарячOго во](опостачання
3 Розрахункоrrий

руIхникосушильниками

без рушникосушильникiв

грt/куб. м

грн/куб. м

3

4

б7,10

61,51

4,1,з4

4з,40

8,05

8,05

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

75,1 5

69,56

47,з4

4з,40

62,99 %

62,з9 %

2,1,8l

26,1,7

з,7,01%

37,61 %

прибуток,

усього, у толлу числi:

з.l чистиii прибуток
з.2 по/1ак)к на п:рибуток
4 Тарифи на посJryry, усього, у тому чис_tri:
4,1 ]пzuIивIIil сl(пiц()ва
у TclMy чис.пi у вiдсотках

вй пункгу 4

4,2 реrtrга вшграг, KpiM па.llивноi скJIадовоi
у

тому числi у вiдсоткitх вй пункry 4

.Щшректоlр,Щешартаменту i:r регулювltlня
вiдllоснн 1, сфс,рi теплlопостачаипя

С. ЧерпIIх

