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нlrl-|lонАл ьн А ком lсlя, lцо здl iicH юе дЕржАвн Е рЕгул ювАн ня
У сФI:РАХ ЕНЕРlГЕТИКИ'тА КоМУНАлЬ1-1ИХ ПоСЛУГ

посl-АновА
30.10.2018 N9 130зi

['llpo внесення ,змaн до пос;танови Нацiональнот koмiciT, що зrцiйснюе державне регулювання
у сферах енергетl{lки та комунальних послуг, вiд 30 квiтня 2015 року tts tS4З

Еiil]повiдrно до cTaTTi 17 3акону )/краIни ,кПро Нацiональну комiсiю, що здiйснюе державне
рOгулlовi]ння у сферах ен()ргетики та комунальних послуг)), rэтатей 5, б Закону УкраТни <Про
д()р)кавне регулювання у cl*lepi комун€l.пьних п()слуг)), Порядку формування тарифlв на теплову
енергiкl, Пi виро{5ниЦТВО, ТРiаlнСпортуваllня та постачан"r, пqблr/Ги з централiзованого опалення i

пi:)|Э'I'аЧiа1-1Н'а гарячоТ води, з€lтвердженого постановою Нацiональ,ноТ KoMiciT, що здiйснюе державне
р,аГулнэвi]}{ня у с;ферах ен(}ргетики та комуналIьних послуг, вiд 24 березня 2016 року Ns з77,
заlреес,грованого в Мiнiстерс,гвi юстицiт'/краIни 09 червня 2016 року за Ns 835/28965, Процедури
в|:;т€|нОlзJlе:|{ня тарифiв на послугИ з централiзованого опаленнJа та централiзованого постачання
геtбlячсll воl]и, 3атI]ердженоТ I]остановою llацiонаlrьноi KoMiciT, що здiйснюе державне регулювання у
ct]Pepa>l енергетики та ком},нальних послУг, вiд 3'1 березня 2016 рокУ Ns 529, зареострованоТ в
Мliнil]тlэр0],lзi юстицiТ Украiни ll0 липня 2016 року за Ne gg2l29122 Нацiональна комiсiя, що здiйснюе
дер)кавнэ регулювання у сфrерах енергетики та l(омунальних послуг, постдновляе:

1. ЕJнести до постан()ви Нацiона.пьноТ кошtiсii, що здiйснюlе державне регулювання у сферах
ен(эрг€гrикиlта комунальних послуг, вiд l}0 квiтня 2015 року N9 15i43 <<Про встановлення тарифiв на
п()слуг)/ ;з централiзованого l1остачання гарячоi води для потрrэб бюджетних установ, релiгiйних
оlэганiзацitй, iншl,tх споживачiеl (KpiM насеlllення)> TaKi змiни:

1) пiдпункт 28 пункгу ,I викласти в такiй р,едакцiТ:
K2;El) ТОl3АРИСТВОlИ 3 ОБМE)КЕНОЮ ВlДПОВlДАЛЬ]ilСТЮ (РlВНЕТЕПЛОЕНЕрго> зi

структу|э|)к), наведеною в дсдатку 28 до цiеI постанови:
!пяl потреб бюджетг ylХ установ - 99,06 грн за 1 куб. м, без урахування податку на додану

ваL;rтiс,гь (v тому числi. пал4вна складова - 69,25 грн за 1 KyCi. Mi решта витрат, KpiM паливнЙ
сliгlэl]оlзсrТ-- 29,81 грн за 1 KyCi. м);

ДП]Fl ПОТРеб iншиХ Сlrэццg2r1' (кpiM насtэлення) - 97,78 грн за 1 куб. м, без урахуванняп0llЕl,гll/ lla додану BapTicTb (у тому чиrэlti: паливна складова - бl3,70 грн за i куб. м; решта витрат,
KpiM па.плtвtноТ сюпадовоТ - 2(),09 грн за '1 куб, м);>;

2),цодаток 2В до посriанови виlfiасти в нсlвiЙ редакцiТ, шо додаеться.
2 l-|я постанова набttдlае чиннос-гi з дня набрання чинносl"i постановою Нацiональнот koMicii,

щlэ здitiсttнэе дер:ж:авне регулювання у c;(lepax енергетики та комунальних послуг, вiд З0 жовтня 2018
polly Nlct 'lIl93 <Гlро встановпення тарисРiв на теплову енергiю, iT виробництЬо, транспортування,
постачаннrl для потрлеб_бкlдlжетних ]/ст?l9р, рrелtгiйних органiзацiй та iнших споживачЬ (KpiM
на()елеilНЯl,) ТоВАРИстВУ Ct оБМЕЖl-НоЮ Е}lДпоВlДАЛЬНlсТЮ (РlВНЕТЕпЛоЕНЕРГо> та
внесення змiн дсl деяких постанов НКF'Е|КП).

Голова НкРЕкп

ДоOаmок Эчв. цур.

О. Кривенко



,Щодаток 28

до постанови ,НацiонаrrьноТ KoMiciT, що
здiйснюе дерr(авне регулювання у
сферах енергетики та комун:utьних
посJryг
30,04.20l5 Ns 154З
(у редакцii поOтанови НКРЕКП
вiд 30.10.20l8 Nч l303)

()трукгура тарифiв н8 послугу з централiзованого постачання гарячоi води
ТОВАРИСТВА З ОБМЕ)ItЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ (РIВIIЕТЕПЛОЕНЕРГО>

Ns

зlп
Нtrйменl,вlанrrя показн икiв

для потреб бюджетних

установ
для потреб iнших

споживачiв

грн/куб. м грн/куб. м
l 2 J 4
l Собiвартi,сть власноi тегlгtовоi енергii,

BpaxoBaнat у встановлених тариt}ах на
геплову енергiю

91,0l 89,73

1.1 у 
,гоi,lу tlи-J|i п€UIиI}на складова 69,25 68,70

2 Витратлl Hra придбання води для послуги з
гарячогl) водопостачаннrI 8,05 8,05

J Розрахунrlсвий прибуток,

усього, 
,у,гому числi: 0,00 0,00

3.1 чltстий приtiуток
0,00 0,00

з.2 податок на прибуток
0,00 0,00

,+ Тарифи Hil послуry, усього, у тому числi:
99,06 97 

"784.1 паливна складова
69,25 68,70

у тому чиолi у вiдсотках вiд гryнкту 4 69,9| % 70,25 %

4.2 р() u_IT а I} итрi:lт, KpiMt паливноi ск.lIадовоi
29,81 29,09

у тому ч:иr:лi у вiдсотках вiд пункту 4 з0,09 % 29,75 %

{шректrэр f},епартаменту iз реlулювання
BiдHtlcllH t, {rферi,lгФплопостач:lllня С. Черних

без


