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Hl\l_{l онАлънА, ком l сlя, lло здl i4cH юе д ЕржАв н Е рЕ гул ювАн няУ сФl:РАХ ЕНЕРГЕтИкИ тА коМУНАЛЬ1-1ИХ посЛУГ

з0. 1 o.20TYc'l-AHoBA N9 129:i

l"lpo вслгановленfi я тарифiв н а теплову енергiю,'lT вtп робн и цтво, транспортуван ня,пост,ачiаlння для потреб бюджетних установ, релiiiйних органiзацiй та iнших споживачiв(KPi Шl НаСелен rlя) ТОВАР ИdТВУ 3 оЁмЕжЕною' lвlдпоЁlддлБilстю
кРlЕtlНЕТЕПлоtjl,{ЕргоD Tal внесення змiн до деяких постанов нкрЕкп

Вiд,повiднlэ до cTaTTi 'l7 lЗакону,]У'краi}rи кПро Нацiональну комiсiю, що здiйснюе державнер(]гулюв,l1-1ня у сферах ен€)ргетики Ti] комунальних послуг)), статей 5,6 закону УкраIни <Прод(j)ржа]вне РеГУЛlС|ВаННя у ccPepi комунаLJ,lьнИ)( послуг)), ПорядкУ формування iарибiв на тепловуенергitсl, iT виробництво, трalнспортуьання та постачання, посл)/ги з централiзованого опалення iпостач€lнн,;l гарячот води, затвердженогiс пос.ганlэвою Нацiональнот koMicii, що здiйснюе державнер()гулюlза1,1llя У ,эфераХ еН€|РlГеТики та,комунальних послуr, в^i,ц 24 Оерезня iolo ро*у N9 з77,ЗаlРеOС'РЭ['аного в MiHicTepc;r,Bi юстицiт )/краТни 09 червня 2ОlО ро*у за'rrrп взs7z8965, ПроцедуривOтаноЕ}лення тарифiв на. теплову енергiю, iT вЙробництвсl, транспортування, постачання,з€l,rверджеI{оi псlстановою l{ацiон?льноi KoMicii, що здiйснюе державне регулювання у сферахенергет,иl(!lта комунальних Ilослуг, вiд 3'| 1T:9:yлz_O16 року tts j;zb, ."р".Ёй6"аноТ в MiHicTepcTBiюс;тицi'i Ук;::lаТнИ:zl) липнЯ 20,16 рокУ за lrJe 9ýiЗlzЕ|lZЗ, ЙацiБЦ|чr" комiсiя, що здiйснюе державнер€|гуJ]rc|ванl{я у ссРерах енерI,етики та коплунальнуlх послуг, постдноВлid:-- -'

1, Установити товАрис;тву 3 оБмDt(Еною вlдповlддльнlстю(F'lВНЕ:Т1-1"lЛОЕ}lЕРГО> ТаРИфИ На ТеПЛОвУ еlнергiю, iT виробницr"о, ,рЪr.поJiЪчпr", постачанняна piBHi.

1) для по-греб бюджегних установ,,гариф на -гепловУ енергiЮ _ ,1856,44 
грн/[-кал (без ПffВ) (у тому числi: паливна складова -1412,5g грнt/Гкал; решт_а витt,аiт, KpiM паливноj сшадоjоi - 4;з,s5 грн/Гкал) за такими складовими:,гариф на сlиробництЕс|теплово't tэнергiТ - 174о,41грн/Гкалl б;з ПДЬriу'iоrу urcnl: паливнасшаllоlза _ 1412,59 грн/Гкал; рецта витр€lт, KpiM паливноj Ькладо,во,t - з27,82грн/Гкал),'ГаР'tф на 

'ранспортуlзiання 
тепловоi енергiт _ .113,09 

грнi Гкал (Оез iiДВi;-гарлtф на постачання т,епловоТ енергii, -2,g4 грн/гкал iОез пДЁ);- 
- - ,--l,

j2) дt,пя по-г;эеб релiгiйних органiзаrцiЙ (r,lpiM оОiяii", йо виl:ористовуються для провадженняви робн ичlэ.комерц iйноТ дiяльностi):
тариф на теплову енергiю _ 973,3s грн/Гкал (без П!В) (у тому числi: паливна складова -52[} 10 грtr/lГ"кал; решта_витрат, KpiM палив,ноТ с;кла,довЬТ - цis,zВ грн/Гкал) за такими складовими:l,арtлф на еlиробництво теплово'i енер,гiТ _ 858,46 грн/Гкал'tОез ПДiц tylbry числi: паливнаск,,]ад|оЕ],а -,52В,'10 грн/Гкал; решта витрат, крiпл паливноТ складов<)Т - ззО,зб грн/Гкал);Т'аСt,lф на транспортуЕ!€lння тепловот еFlергii - 112,оl грн/Гкал coej пдЬl; '

т'а эt,lф на постачання тепловоТ енергii -- 2,ы грн/Гкал iОез ПДЁ);- 
- ,-- l,

!}) для ПОТрrgý iнших споживачiв (ll;riM насел"*Ь1, --

таlэvlф на теплову енсlргiю- 1s30;42 грн/Гкал (бЪз ПДВ)()l тому числi: паливна складова -1401,30 грн/Гкал; решт_а ВИТРiа'Г, KpiM паливноТ складово i - 4Ь.g,l2грн/Гкал) за такими складовими:та;rllф на tзиробництв.) тепловоТ енергii - 17i4,3g rр*)Г*"п (без ПflВ) (у тому числi: паливнасклl,адовi] ,- 1401,з}() грн/Гкал; решта витр;l,т,'крiм паливноi складовrоi - зlз,09 грн/Гкал);,гари 
ф на'ранспортуЕtання теплоt]оТ 

9нерт - 1 1 з, 09iрн/Гllал (без Ндвi,,гариф на п(эстачання тепловоТ енlэртiI --),gц грнliкал iоез пдЁ). п-l'

"2, УСТаtНОВИТИ ТОВАРИСfВУ 3 ОЬмвжl=ною вlдповlдддьнlстю(РllЗНЕ'Т'ЕП,ПОЕНЕ:РГО> СТРУКГУРУ ТаРИQЭiВ 
'" ,"'no"y 

"rЙr,", 
i,r виробництво, транспортування,пос;гачання:згiдно з додатками 1 -4.

i3, Визнати такими, цlо втратилtи чиннiстtr, постанови НацiональноТ KoMiciT, що здiйснюедержавн,е р(i}гул юЕ]i]ннl 
.У_Сфе рах енергет и ки T€l комунальн их послуг:

вiдt :i]io квiтня 2015 ро*у N9 1431 <<[1ро вrэтаtl,j.пБ"*" i"рифiв на теплову енергiю для потреб
?S;fl:#fi:,"Ji|;liiЗ"r;о,,,РuП"''*'"Х 

оргаrнiзацiй та iншЙх опоживачiв ' (KpiM ,"""n",ir"l



вiд1 28 груllня 2017 року Ns 1533 <<lПро внеrэення змiн до постанови НКРЕКП вiд 30 квiтня 2015
рrэку l,Jtl 1,131 <ПрО встаl,{овлеНня тариrфiв }{а тепловУ енергirc, для потреб бюджетних установ,
РеЛiГiiiНИх органiзацiй та iнцlих споживачiв (KpiM населення) ТОВ <Рiвнетеплоенерго>;

вiд 15 лютого 201t} року Ns 1В8 <<Гlро внес;ення змiн до постанови НКРЕКП вiд 30 квiтня 2015
рrэку lrl9 1431).

4. lЗнестИ до постан|)в НацiональноТ кoMiciT, що здiйснюе державне регулювання у сферах
енергсггики та ко]\lунальних -lослуг, таl:i змiни

пiдlпунtс 63 пунtсу, 1, додаток 63 до пlэст;анови НацiональноТ KoMicii, що здiйснюе державне
р(:}гулюв€ll,|ня у ссРерах енергетики та комунаlлыlих послуг, вiд 2:9 жовтня 2015 року N9 2690 (Про
внесення :змiн до деяких пос;танов НКРЕl{П> викJlючити;

пiд,пунП 60 пунrсУ 1, додатоК 60 до пrэстllнови НацiональноТ KoMicit, що здiйснюе державне
Р€|ГУЛl0В;lFlня у сфrерах еН,ОРГеТИКи та комуналlьнt/lх послУГ, вiд12 листопада 2015 року Ne 2751 <Про
внесенняl i:lмiH до деяких пос;танOв НКРЕltП) викJlючити;

пiд,пункг 62 пункгу '1, додаток €i2 до постilнови Нацiональноj KoMiciT, що здiйснюе державне
р(:|гулlов€l1-1ня у с,ферах енергет,ики та llомуналiэНИХ ПОСЛtг, вiдt 28 сiчня 20'16 року Ne 54 <Про
внесення ::rMiH до деяких гlос;танов НКРЕl(П) tзикJlючити;

пlдпункг 73 пунrсу 1, додаток 73,до постtlнови НацiональноТ KoMiciT, що здiйснюо державне
р(:|гулl)вання у ссРерах енергетики та кс)мунilльних послуг, вiд О5 травня 2016 року Ne 782 <Про
внесе}{ня змiн до деяких гlостанов НКРЕl(П> t]икJ.lючити;

пlдпункг 68 пункгу 1, додаток бВ,цо п<lст;lнови НацiоНЭЛtlНоТ KoMicil, що здiйснюе державне
реrулювання у cQrepax еНеРlрglццц та комуналь1-1их послуг, вiд Зо червня 2О16 року Nэ 121О <Про
внесення зrмiн до деяких гlостанов НКРЕl(П> викrlючити;

пiдпунlс 61 пунlсУ 1, додаток 6,1 ,цо пост;lнови НацiоН?ЛЕlНоТ KoMicit, що здiйснюе державне
р()гулюlвання у сферах енергетики та коплуна.пьних послуг, вiд 29 вересня 2016 року Ne 1757 <Про
внесення змiн до деяких гlостанов НКРЕl(П> Е]икJIючити;

пiдпунп 67 пунrсу 1, додаток 67,цо п<lстаlнови НацiоН?Лt,Ноi KoMiciT, що здiйснюе державне
р()гулюlзання у сQэерах еНеFlГеТИки та комунальl-|их послуг, вiд Cl2 грудня 2016 року Ne z12'6 <Про
внесення змiн до деяких гlостанов НКРЕl(П) Е]ишючити;

пiдtпунtс 60 пунrсУ 'l, додаток 60 ,цо постсtнови Нацiональ,ноТ KoMiciT, що здiйснюе державне
р()гулюlзання у сQэерах еНеРrрglццц та комуналь1-1их послуг, вiд 2:9 грудня 2016 року Nэ 243'9 <Про
вtlесення змiн до цеяких гlостанов НКРЕl(П> Е}икIlючити;

пiдпунtо 59 пункгУ 1, додаток 59,цо псlстаtнови Нацiональ,ноТ KoMicii, що здiйснюе державне
реrулюlзаlння у cQPepax енергетики та комун€lльних послуг, вiд 01 лютого 20'17 року N9 151 (Про
вttесення змiн до qеяких постанов НКРЕl(П) Е}икrlючити,

пiдпункг 3 пунlсу 'l, додаток 3 д,э посталlови НацiональноТ KoMiciT, що здiйснюо державне
р€)гулюl]аlння у сферах енергетики та коl[4унальних послуг, вiд 06 березня 2018 року Ne 284 <Про
внесення змiн до деяких постанов нкрЕl(п> Е}иключити;

пiдпункг 9 пунrпу 1, додаток 9 дrэ пос:таttови Нацiональнот koMicii, що здiйснюо державне
р€}гулюl3ання у с(эерах енергетики та комун€lльних послуг, вiд 14 червня 2018 року Ne 404 <Про
внесеl.]ня :tMiH до,цеяких постанов НкРЕ}(п) Е}иклlючити.

5. l.{я постанова нiебtlРае чиннсlстi з дня, наступного за днем iT опублiкування в офiцiйному
друкоЕl€lноIЙу видаtннi - газетi <УрядовиЙ кур'€р>

Голова НкРЕКп

floOamKu )uB. mуm.

О.Криlвенко

Сrс]Ьiцiйно опублiкoвано в аа,зеm,i ,,У'ряОовuй кур'е}р", о6.11,2о18, Ns 208



Дqдаюк l
до посгшовg Ндtiовапьноi xoMicii,

що здif,спюе дерlавне реryJIювааня

у сфрах енертчrяки
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Додrюк 2
до посганови Нацiовагьноi koMicii
що здifiсьrюс державuе рсryлювfitlul
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Струlстуrr тrрпфЬ цslФsнспоргушнrrя TelrrroBoi tlпергii

ТОВЛРИСТВД З ОБМЕЖЕНОЮ ВUЦIОВIДЙЬЕIСТЮ (ФIВЕIЕТЕIUIОЕНЕРГО>

.Щодагок 3

до постаяови Нацiонаlьноi KoMioii,

що злrйсlпое лержаsgе регулюванrul
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Доддток 4

до постtдоыr Нацiонsльноi Koкicii,

що здiilсшос деря<авне peryJIIo8aяBJl

Сrрукгурr тrрrrфiш нд постtчпr.нс тGпловоТ енергiI

TOBAPIilCTBA З ОБМЕ)Ifi ЕОЮ ВIДПОВIJЪЛЬПIСТЮ <PШНЕТtr;ПЛОЕЕЕРГО})

Бз

}fi зJ'п Illйкпуrrлцr покезпшrlr

,Щлr поlрсббпmстшr
:rсrrвоl

!л:я потрб iяшнх
с!овsrчIr

.Щлr потрсб ршНйпвх
оргrвiзrпiй

тпс. lpH нrrpiK ФdГrал
тнс. tpa на

piK ФrrЛкал тяс, грн на pix грtt/Гкал

l 1 з 4, :, 6 7 I
l вlоо{шчr rюбhпrгigtь 206д] 2}l1 sз,17 7ý1 0,50 2,ы

1,1 !ршlreрщrмтрп, \о1 0.(в 0,rз о.03 0,00 0,0з

l, noffl rmfl r[ ошlwлоlцllrlлшмяшн ш сOtlмшlцrqшr :l0rý1 1.tt 51,88 1.8l 0i48 2,8t

tJ iншl п 1рз 0,Ф 0,s0 0ý 0,0о 0,Ф

1.3.1 uоуrвrdtкi ýрэцлrшл 0,00 q00 0,0о 0,00 0,0о 0,0о

l.],2 цФц врсгуr()rшш 0,14 0.00 0,ф 0,00 0,0о 0,00

1.3.3 шгрlшшрfп l,?9 о.m 0,4б 0.02 0,0о 092

,д, ttпльшrцюбничl rpl 0,0r o,zб 0,0r 0,00 0pl
1.,l. l lrпfg и оffiу lтlrФ з ]дрrхуш]ш Еа ФФшш, ш)rв 0,49 0,0l 0,1] 0,0I о,Oо 0,0t

l..1.2 щlrФп 0Jl 0,0l 0,l з 0pl 0,0о 0,0l

rl,дмiнimrтшl зJl qо5 0,8ý 0,05 0.0l 0t05

Kpýr и ошfiу l{llri з вiдп4умrш ш соqiщi 8,)д 2.,62 0,04 0,67 0.ф 0.01 0,04

a, швrрап 0,70 0,ol 0,18 0,0l 0.00 0,0l

3 lrшl шqлдjiц!дцqрцlц qф 0,0о 0,00 0,00 0}0{l 0,00

1 Фiвrюd 0|ш 0,Ф 0,Ф 0,00 0,00 0,00

5 ппrrr arбirrtyJor 210.1l 292 54,01 7я 0J0 2у2

6 a lЕпlт 2lф 0,ш 0,5r 0.00 0,00 0,{ю

п[Dбпок ут. q: 0,00 0,m 000 ц00 0,0о 0,00

7.1 полlrоr шr nprýaorl 0.00 0.00 0,00 0,00 0,0о 0,00

7.1, всрвчrЁ фrrд lirшiru) п лщiдрадl 0,00 0,00 0,00 0,0о 0,0о 0,00

7.з роmr вгрбrпmt (rвробшi iBrвmir) 0,0о 0;Э0 0,00 0,0о 0,0о 0,00

7.4 [шо шорrrгrхш rrрвбугrу о,Oо 0,ф 0,00 0,00 0,00 0,00

t Вrп|rl пшlчшrrш тнцоrо| цсэrll u 2t2,1,{ 2J5 яý 2р5 050 7в7

9 lшлтlrIяш Ф;70 -0,01 _0,1E {,0t 0,о0 -0,01

,0 Гl9воп Kr шечrш IшФсl ý.ФгlI, грirтl.ш 791 2э4 2Bl

l] Dбdг фlalмцIt тёмdrоl шrfi м rсtffi шшчм .г ш 71ЕбlJ8 l8.1'D.16 lT7,a4

l2 0,0о о,00 0,00 0,0о 0,00 0,0о

,Щврiсктор fiепартrмiсrrц/ iз p.гyJrroвrýil
вiдлlосв8 у сферi теIIJlопостlчtшRtl Ltk С. Черппr

Pir*r жrбепrцlиi- !l{

t__


