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нАцlонлльнl\ комlсlя, що здlЙснюе дЕржАЕ}нЕ рЕгулювАння
)/ сФЕрАх ЕнЕргЕтики l-А ком,унАльних послуг

ПОСТАНОВА
30.10.2018 N91292

f'lpol llстановлення тарифiв на теплову енергiю, iT виробництво, транспортування,
пс|сiта,{ання для потреб населення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕ)КЕНОЮ ВIДПОВlДАЛЬНlСТЮ

кРlЕ}НЕiTЕПЛОЕНЕРГО)']га внесення змiн до, постаtlови НКРЕКП вiд 06 березня 2018 року
Ns 283

Вiдltlовiдно до rэтаттi 17 3акону Украiни <:Про Наrцiональну комiсiю, що здiйснюо державне
регулюванllя у сферах енергетики та комунальних послуг)), с:татей 5,6 3акону Украrни <Про
держi]вне, регулювання у ccPepi комунальних послуг), Порядку формування тарифiв на теплову
енергit,о, iT вирсlбниllтво, тр€lнспортування та постачання, послу,ги з централiзованого опалення i

пc)cтaLlaHllrl гарячоТ води, затвердженого постан,эвою НiацiональноТ KoMiciT, що здiйснюе державне
регулюванLF|я у сферах енергетики та комунальних послуг, вi,ц 24 березня 2016 року N9 377,
зiаре€с|трованого в ПЛiнiстерt:твi юстицii УкраТни 09 червня 2016 року за N9 835/28965, Процедури
встан()влення тарифiв на т(эплову енергiю, iT виробництвсl, транспортування, постачання,
зiатвердже}lоТ постановою l]ацiональноj KoMiciT що здiйснюе J]ержавне регулювання у сферах
енергетиlll4 та комунальних 1lослуг, вiд 31 березня 2016 року N9 ]528, зареестрованоj в MiHicTepcTBi
юо,rицiТ УкраIни 20 лlипня 2С'lб року за Ne 993/29'123, Нацiональна комiсiя, цо здiйснюо державне
регулн)ванlня у сферах енерl,етики та комунальних посл}/г, ПОСТАНОВЛЯе:

1. Установити ТоВАРИсТВУ 3 оБмE>t(Еною вlдповlдАльнlстю
(РlВl{ЕТЕtlЛОЕНЕF'ГО> тарифи на теплову енергiю, iT вlиробнил,тво, транспортування, постачання
для псlтре(5 населення на picrHi.

таrриф на теплову енергiю - 1254,72 грн/Гкал (без ПflВ) (у тому числi: паливна складова -
88{i,2C| грн/Гкал; решта витрi]т, KpiM паливноi складовоТ -- 369,52 грн/Гкал) за такими складовими:

таtриф на виробництlзо тепловоТ енергiТ - 1138,69 грн/Гка.п (без ПДВ) (у тому числi: паливна
склlад|ова -- 885,20 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноl складоЕtоi - 253,49 грн/Гкал);

таr;lиф на транспорт),вання тепловоj енебlгiТ - 1 13,09 грн/[-кал (без ПДВ);
таrриф на постачанняl теплово[ енергii -2,94 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити ТоВАРИсТВУ 3 оБмЕ)(Еною вlдповlдАльнlстю

(РlВl]ЕТl-tlЛОЕНЕРГО> cтpylсгypy та;lифiв на теплову енергiю, ТТ виробництво, транспортування,
поотаtчання згiдно з додатками 1 - 4.

3. Визнати такою, lцо втратила чиннiс,гь, постанову 1-1ацiональноl KoMicii, що здiйснюе
державне регулювання у сфэрах енергетики та комуналt)них послуг, вiд 2В грудня 2017 року Ne 1532
<Про tзстiановлення тарифiвr на теплову енергiкr, ТТ вирrэýцццlво, транспортування та постачання
ДЛlа ПСlТРе|5 НаСелення ТОВ кРiвнетепr,lоенерго).

4. ГIiдпункг З, п5rнкгу 1, додаток 3 до постiанови Нацiональноi KoMiciT, що здiйснюо державне
регулюва1-1ня у сферах енергетики та комунальних посJlуг, вiд Сtб березня 2018 року N9 283 (Про
внес()l.{ня змiн до деяких посiтанов НКРЕКП) викJlючити.

5. L[я постанова набирас чинностi з дня, наступt{ого за днем iT опублiкування в офiцiйному
ДР\/к()fi}ан(эму виданнi -- газеr,i <урядовий кур,ер).

Голоtза НкРЕкп

ДоOаmкч duB. mуm.

O.KptlBeHKo

С|tфiцiйно опублiн,овано в еазеmi ,,\/ряOовuй кур',9р", 06.11.2018, Ns 2О8



ТОВАI,ИСТВА

Додаrток 1 __
до пOстанови НацiональноТ KoMicti,

що эдiйсню€ державне реryлюван}IJI

у сфrэрах енергетики

Ш'ffiTiГf""T{t+&t
Сгруlстура тарllфу Еа теIшову енергiiю

з оБмшкЕною вIлIIовццJБЕIстю {{рIвнЕтЕIIлоЕЕЕргO)}

Баз

Лi зУп Нlrf, мешува,ння шокlзникiв
ýдя потреб gасеJIенпя

rис. грн на piK грr/Гкал

2 3 4

l l}rroo{illвча rrlбlвrптigгь. у т" ч.: 4415а9,61 1232,46

1.1 rrпямi млтеоilльпi вrmгrп. у т. ч.: 366411.50 1009,12

]l,l ;,;*r"" е,r" "йО*й*,*пловоI 
снаргiI котсльrrямп 23318ý,16 ы2,20

1.1.2 Btlтpaizt на rиrэкrроенергiкl з0639.62 84.з8

l.t.3 i:riбiBl pTicTb тс,lл6з6l зцqрriI апеспrпх ТЕЩ, тЕс, дЕс, к[у, I00108,1 7 275,70

1 . t.3.1 ii"Б"i 
"-*i,r*o i, ЙCbitpTrcTi rеп,llовоi евергii впасrпоr ТЕЦ ]ЕС, АЕС, КГУ 88235,40 243,00

[.t.4 TcBltoBy счсргiю. у т. ч.: 0.00 0,00

],,,1.4.1 на ]паJIиrо у вЕmатsr( пе поýцЕу тнчrову енqrдф_ 0,00 0,00

1.1 .5 ,*uJ,i :ЙЙв,rшя теrшовоi енергii тепловпtrau меD€сками iяшlя пiцФвсtrдсгв 0,00 0,00

1.1.6 в,эjла -tш]п те:ýitологiчних псlтооб та воltовiJщедешя l01 7.53 2,80

1.1.7 ,уgф ЕiЙgglасlti,tаgrfi Ior та iкrl i йцgрjgдЦр-gqЕýg_
ппянi tвптпr!п! Еl otuttтt, пDацi э BirperyBrBшlмri Bl соцiд.льнiзrхоДlr

l461,02 4,02

|.2 42058,85 115,83

1,3 hrшi trtlямi DЕтOlтtl. y т. ч.! 36591,12 100,7?

I .:i.1 а-цоотиэаrrilfoii вiдравrвшня l 882з,7 l 5 1,84

1.ii.2 :внескп ва регуJIюваЕшt 230,91 0,64

I.:i.з :umll ttDямl ]вjнтрам l 75з6,50 48,30

1.4 rдгrльвовпвобпrrчi вlrтплтп. v т. ч.: 2448,19 6.14

1.4.1 вштDашr яа опшfiу Iтрsцi з вiдра,хуваэнддr ха соцiаlвrd зжодr l|99,72 3.30

I.41.2 uшrl l,!]iTpaT?I 1248,48 3,44

",l ,Ддrrilrigrрзrrтлпi вrrDlтп. у ъ ч.: 8065,04 ,1 ),

2,1 }итраплl нв оплаry працi з вiдраrqrзаявямв на couiabнi захсдл 6365.34 l7,53

2,,2 пппl I|итра]?I l699,70 4,68

3 п шi orrepe цiЁli вш1рзтяL 0,00 0,00
lJ lDiялrпr,пвl 0,00 0.00

:; [[овпr собiв,rртiсть 45s574,7I r254,68

6 Вятрr,гп Ell ttокрtlття втрат |126$1 4,75

РсзDаrlуrrколчf, ппябугоь у ъ ч.: 0,00 0.00

7,1 подаrок ва п[lхбуюк 0,00 0,00

7.2 резсрвliий r}оrrл (капiтшr) тв двiдецщ 0,00 0,00

7,3 на Dо:}впmк виробrшщгва (виробшчi ЬесщiГ) 0.00 0,00

7,4 iшше вlлtкористшдп прибутr<у (rrрибуюк у тарифа,х ТЕЦ ТЕС, IOУ) 0,00 0,00

в Вдnтilс:гь r:сrrловоI эпевril зе вiдповlдпвм TrnlrфoM 457301J5 1259,43

9 Вплучснпш пGвцкорrrстtппх коlггiв fпвсgтццiйшоI прогрrмп l713.06 4,1|
I0 Тrрвф иа :геrшову ешсргiю, rDв/Гкrrл, у т. ч.: lz5/.,72

l0.I Ilдлпв,вr скgllдовl 885,20

10.2 Рсшпа вrгрln KpiH пr.пgввоIскл{ 369.52

ll IIалпвшд сlлддовr, '/r 70,55

,7, Реш:r вптпlт. KoiM пrлпвsоIcK.rrroBol 7о 29,45

lз тсrrловtrl спсDriy влrсппм споrсивlчам, Гкrл 363101,26
l4 rц рсвпrбсrrьпоgгi,'/" 0,00 0,00

jtl(иrрек:гор l.[eпarpTarrreнц, iз реrуJIюваннх
EliJlltcц:иш v сфrерi теIuIопOсltачав ня ftи,r С. Черннх

:
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Додаюк2
до Ec'сTaHoBll Наr{iонапьноТ KoMicii,

що здiйсвюе держшне рoryлювавня
у сфе,раt енерrетики
та комчн,шькlл( лоатчт . _'a i.7EИitr-i,#I r/

Струкqура тsржФу на внробiкпцтво тsплово,Т еяергii

ТOВАJРИСТВА З ОБМЕЖЕНОIО ВIДПСВЦИJЬЕIСТЮ <dРIВНЕТЕIIЛОЕПЕРГО)

Баз

Лi з/tl ErtM сп5пlrпнr покlзввкiв
,Щля шотрсб пacc.rrellllя

тпс. грв на pix грн/Гкал

1 3 4
l Вrробпr.rr собiвrггiстr- уп с 406312.58 11l9,0t

t.1 !р!!i мг]]gццtЕjдцр!ашrJ ]. ч.i 356754,88 9Е2ý2
1.1.1 ввтрзтп вл пrлпво для вrробвrцr.вt .rсп.повоr слсргiI коrc;rьшямrr 233l85.1б 612,20
t.1.2 вЕп)аm Еа елекrроёltеDгlю 2l8l4,30 б0,08
1.1J собiвrртirь тспловоГ спсрril Brrrclrrx ТЕЩ, ТЕС, АЕС, KI1Y,

}' т. ч": 100108,17 215,70

l. I.3. l вrrц'aгч ва паэпво у собЬаргостi Termorroi енергiI влвсrпо< ТЕЦ 'ВС, АЕС,
кг}, 88235,40 24з,00

1.1.4 вгтlштп пl покуппу TcrцoB;l сшсрtгirо, 5r т. т.: 0,00 0р0
1.1,4.1 0,00 0,00
1, 1.5 вод,;|gш rcхнологiпдлх пореб та в(довiдведешrя 1008.1 l 2,78
1,1,6 бз9,I4 I,76
'll,.2 gдlшi впrllдтп дr оплrту прrцl з:iдрrrуrrшпrмш ша соцiшыli зrходв 2904I.63 79,98
]1.3 шрямi вштрrтп| у т. q.i l8271,99 50,32

l,,3.1
l 0476,07 28,85

l,з,2 lнo{ýl{ на!ýцдgэjgд 2аз.54 0,56
l,3.з lнml прям]l вптрати 7592.э1 20.91
]1.4 чгrд}доIцц9ggпч!дgrрцI) у]qlч.: 2244,ý8 6,18

1.4.1 вrгцати rm оrшgгу працi з вiдФахуваlдtддл на соцiашшi за<о;и l099,69 3,03
1.4,2 ll44.з9 1lý,

7392.63 20Jб
,|.,l !Ц!!]и шL9ltлаЦ пРаФ з вurрахrвдшиоr на соцiашrri заходr 5834,64 l6,07
,|..2 lJllm В|ИТРЗfiИ

l 557,99 4,?9
3

0,00 0,00
4 ч/шiNlltсовlLвЕтрl1I 0,00 0,00
5 413705,2I 1r39J7
6 Djдлшr ш1 tlокрцттп втрi,г l321.7l з,64
7 !gдп rупlкlва]Lпрв6}"mь у т. чal 0,00 0,00

1.1 0,00 0,00
1,,2 gggвшd jlrэщ (капiтал) та двiдепи 0,00 0,00,1.з dlд Е.витой: ]вЕрооцштrаii (вItроонлчl швеfiIrцr-) 0,00 0,00
1.4 шше llцglцl;TаIrнrl приоуч, (щиб]4гок.у тФпфа)('rЕЦ тЕс, I(Гу) 0,00 0,00
8 ЧДrЦ:rЧШglЦгв.Jrплоlgl_Gх,срlтТrrвiдповЙiмЬрrfi,м -*

ваlпдlсппя псвgхорпстrвrх rоштiв IцвtсrrцiЁrоt прогрrмп
41ý02692 l l43,01

9 _l570.23 43z
1,0 зЕ:lр_ц1 lglgqщщцs тсвловоf crtcpril грш/Гкrл

1 lз8,69
l0.1 a]rспrдовl

885,20
l0.2 rепrгд Bшlplт, KpiM пмвввоТ скпr,lоDоI 253,49
t1

77,71
1,2 схлailовоц У. 22,26lз uослlr,шпtltцIl тatrловоI aвGрrii EILcHBM споrкrвrчlм, Гкм 363 I01,26
l4

0,00 0,00

.Ц ирекгор,I,епацртамеIIту iз реryлювпЕпя
в iцпоеltlн у (ф€рi теплопост&ч&вIlЕ u?, С. Чернпх

,1

ш{оI п,ва!цj[П вiJФахуs&ilrя

Р iBel ll, осrпгдбаrrьlrостL ./.



,Щодат,эк 3

до постанови Нацiональноi комiсiц

що здiйсtлое державве peryлoвElцIur

у сфер,ж енергетики

ЭйШttrл|-_!J"
Стрlукrурв та рпфу на травспоl}тувавlllя теплоlвоI енергii

тоl}Ар !tствл з lоsмшIшною ВЦпоВЦдJьЕIстЮ (dlIВнЕтЕIIлоЕнЕРГоD

Бсз

Лi з/п I[rймспувr вшя покrзпвкiв
,IIдя поцсб ндссJtсаgя

Tгxc. ФЕмр!к грнlГка.lt

l 3 4

t llвроб вячr собiвrргlсь, у т. ч.: 40152,02 l 10ý8

1.1 пчямi мятсlрiальпi лшT рl:гl, у т. ч.: 9646,17 2657

l, l ilшра]и ва ФкrсIрfrснергж} 8825,32 24,3l

1. .2 0,0о 0,00

l, J 9!2 0,03

], ,4 81 l ,43 a11

l.jl ll991,ц 33,04

1.:} iвшi т.рямl вптрaтш, у ъ ll.: lK}09J8 50,42

]l.з.l :rMopT вацilЕri вйра.хуваtпtя 8347,62 22.99

n.3.2 пlFrmпдння 26,67 0,07

п.3.з lнml пDjrмl DlrгD:lти 9935,09 ?1,зб

1.,4 обшrrчi BrITDIITв. у т. ч.: I99,03 0,55

l ,4.1 BlrTDa:пt, яа oппаry прлдi з giдраrryвавнямн на соцiаьнi захода 9153 0.27
,l 
.4-2 irrmi вttтрати l01,50 0,28

1 ,Ц"дЩцвrцдЦддцетl, у ъ ч.; 655ý6 1,81

2.1 вкmапjl ва rс:плату'iрацi з вi,t{рахуваrпrлм ца соцiа.lъпi зжоlщ 5l7J8 1,4з

11 ilш.ui ви:гратrt 1 38.1 8 0,з8

3, [вшi rllrcpruif,пi пвтретп 0,00 0,00

4, Фiпrttсовi lBпTprTtr 0р0 0,00

5; Поввlл собiвrрriсrь 40807.69 l 12,39

6; Вптшtтlt п!l покрsтгя втO*т 394,Е5 l,08

i, JРозрr хупкrвпй црцqЕ9!sJ т.lп 0,00 0,00

1.| ]по,цатrк hа прrибуrок 0,00 0,00

7.2 резерlлпqй dЬrацд (капiтал) та дцФiдеtuи 0,0о 0,00

1.3 lка р:rв,итоll вш,рýкицтца Фар9qц{ц! 1д9смпЦ 0,00 0,ф

7.4 iшце l лщорtп сгаrня прибуш<у 0.00 0,00

8 Вrргiсть 1rrнспорryiaа]чI тGrшоьq,I свсрriI за вiдповiдtlям тrршфом 41202ý4 I l3,47

J) Внлу,rеrrпя uевпкоDttстав8х коштlir IRвссrпшifiхоIhроrрlмп -l3921 -0,38

l0 Trplrrb шr rфдшспоtrrувarlая тсшrовоI сшсргý, rрч/Гкr;t r 13,09

ll Корп снп* вiдпуск тспловоI сперril з мср* лiцснзirтs, Гхr.lь у т. ч.: 363I0I,26

l 1.1 гсllлоЕ0l eнeDпl lн[Еж BJlitcKKKlB 0,00

| 1.2 геtхлОвOi енергii власяям r:покивача.lr 363 l 0l,2б

12 ь 0,00 0,00

lll шpeKTop l[еп,артаменту iз реIуJlюваIrшя
вiд;носшн ), сферi теtlлопOстачап]ilя rТ, С. Черннх

l

--:--

l

l

l

I
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До;цаток 4

до постанови НацiональноТ KoMicii,
що здiйснюе державне реryJIюваЕЕя
у сrферах енергgтики

W!#цl+
С,rр,укзгура таршфу нд посrач8цн:п тепловrэi евергi'ii

ТОlЗДРИСТВД З ОБIl{ЕЖВНОЮ ВIДПОI}ЦАЛЬЕIСТЮ dIВIIЕТЕIIJIОЕНЕРГО>

y.i

.Щпркгор "Щеusртtменту 
Ь рrсrулюввнпп

вiдвоспн у, сферi теплопостаlIаЕЕя LTk С. Черппх

Бв

Л! r/п Цrймеп5вrвш покrзцпкЬ
.Щдя uотреб fiаеýrевнs

тиý, грн на plk грнlГкап

l 1 J 4

1 Вrrrхlбвнчr собiвrптiсrь. r/ т. rL; 1045,07 2,81

1,1 ппямli матеDiапьн i BиTpaTti l0,45 0,03

|.2 пря:rri вгцlатп Bl ошrату прltшi з вiшlшувrввямв ка соФдпьпi
захOди

10l9,77 2,81

1.3 iBmri прсмi вЕrрtти, у ъ чl.: 9.16 0,03

1.3.1 аморпизачillнi вiдрахування 0,02 0,00

|.з,2 BHelýKи ке реrулю8авня 0,б9 0,00

1.3.2 ншt trрямl витрам 9,05 0,02

1.4 rsгit пьповвDобпв.li вптDапr. ч ъ ч.; 5,08 0,01

1.4.1 вичрати яа оплрry прgц!з itцрзщцццfiддg соg!здьнi заходI.1 2.49 0,0l

1,4.2 tншl витати 2,59 0,0l
, Алrдiнigгоrтквfr вlrrоптlt. y:г. ч.: 16,14 0,05

2.| витрати на оплату прачi з пiлрrахувапняьлr насодiальнi зщ9д]t 1з,2l 0,04

2.2 iнш,i витрати з,5з 0,0l

3 Iндrii операцift Bi вкrратп 0,00

4 ФiцсцJgqL9;щщ_ 0,00 0,00

5 Поlrшд собЬартiсrь 1061,81 2,92

6 Ввщрвпr цr покрtrтrя вцат 10,08 0,03

1 Розпrахyнковиf, rrрпбчтох. у,т. ч.: 0,00 0,(ю

1.1 под,аrюк rra прибуюк 0,00 0,00

1.2 рез,срвниfi фоtц {калiтшr) l:a днвiдеrци 0,00 0,00

7.3 на р()звиток вхрбниrцва (виробничi iнвесгкuii) 0,00 0,00

7.4 iншtсl викоDистап пя прибуrку 0,00 0,00

8 Варгirгь пост&ч8цво тGптовоI эвсрrii зr BlлrloBiдrrrir тарцфом 107I,89 2,95

9 Вя;пу,чевкr вевпкорпgгrrшх кошгЬ IквеgгЕцlйвс,I програIllr, _3,56 -0,01

10 Iцltшф ва постачаншя тсrц9ЕоТ!ц9рФддlГцд 2,94

11 Обrсlrг ршлlrацil тешrово]i cBcpril вlrrспвм спожкlllч!м, Гtсд.lt з63101,26

|2 рьень Dеrrабgrьпостi. oll 0,00 0,00


