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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

11.12.2018         № 1807

 

Про встановлення тарифів на послугу з централізованого постачання гарячої води, що
надається для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) ТОВАРИСТВОМ

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕТЕПЛОЕНЕРГО»

 

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. Установити тарифи на послугу з централізованого постачання гарячої води, що надається
для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕТЕПЛОЕНЕРГО», на рівні:

для потреб бюджетних установ – 83,60 грн за 1 куб. м, без урахування податку на додану
вартість (у тому числі: паливна складова – 53,95 грн за 1 куб. м; решта витрат, крім паливної складової
– 29,65 грн за 1 куб. м);

для потреб інших споживачів (крім населення) – 84,54 грн за 1 куб. м, без урахування податку на
додану вартість (у тому числі: паливна складова – 55,10 грн за 1 куб. м; решта витрат, крім паливної
складової – 29,45 грн за 1 куб. м).

2. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕТЕПЛОЕНЕРГО»
структуру тарифів на послугу з централізованого постачання гарячої води, що надається для потреб
бюджетних установ та інших споживачів (крім населення), згідно з додатком.

3. Підпункт 28 пункту 1, додаток 28 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)» виключити.

4. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2019 року, але не раніше дня набрання чинності
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, від 11 грудня 2018 року № 1792 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її
виробництво, транспортування, постачання для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та
інших споживачів (крім населення) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РІВНЕТЕПЛОЕНЕРГО».

 

Голова НКРЕКП               О.Кривенко

 

http://www.nerc.gov.ua/?id=37128


Додаток
до постанови Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних

поспуг/ ш  ш і  № //А ? '

Структура тарифів на послугу з централізованого постачання гарячої води, що надається 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕТЕПЛОЕНЕРГО»

без ПДВ

№
з/п

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 та витрати на 

покриття втрат, ураховані у встановлених тарифах 
на теплову енергію

75,14 75,73

1.1 у тому числі паливна складова 53,95 55,10
2 Витрати на придбання води на послугу з 

централізованого постачання гарячої води 8,05 8,05

3 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,41 0,76

3.1 чистий прибуток 0,33 0,62

3.2 податок на прибуток 0,07 0,14

4 Тарифи на послугу, усього, у тому числі: 83,60 . 84,54

4.1 паливна складова 53,95 55,10

у тому числі у відсотках від пункту 4 64,53 % 65,17%

4.2 решта витрат, крім паливної складової 29,65 29,45

у тому числі у відсотках від пункту 4 35,47 % 34,83 %

Директор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері теплопостачання С. Черних


