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

ПОСТАНОВА
14.06.2018 N9 404

Про внесення змiн до деяких постанов НКРЕКП

вiдповiдно до статгi '17 3акону Укратни <про Нацiональну комiсiю, що здiйснюе державне
регулюванНя у сферах енергетИки та комунальних послуг)), статей 5, 6 3акону УкраТни <Про
державне регулювання у сферi комунальних послуг>, Порядку формування тарифiв на теплову
енергiю, ii виробництво, транспортування та постачання, послуги з централiзованого опалення i
постачання гарячот води, затвердженого постановою Нацiональнот koMicii, що здiйснюе державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вiд 24 березня 20'16 року Ns 377,
зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицiт Украiни 09 червня 2016 року за Ns 835/28965, Процедури
встановленнЯ тарифiв на теплову енергiю, lT виробництво, транспортування, постачання,
3атвердженоi постановою НацiональноТ KoMiciT, що здiйснюе державне регулювання у сферах
енергетикИ та комунаЛьних послуГ, вiд 3'1 березнЯ 2016 року N9 528, зареестрованоТ в MiHicTepcTBi
юстицii УкраТни 20 липня 20'16 року за Ne g93/29123, Нацiональна комiсiя, що здiйснюе державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, посТАНоВЛЯе:

'1, У постановаХ НацiональНоТ KoMiciT, що здiйснЮе державНе регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг:

1) вiд 30 квiтня 2015 року N9 1367 <Про встановлення тарифiв на теплову енергiю, iT
виробництВо, транспоРтування, постачання для потреб бюджетних установ, релiгiйниi органiзацiй
та iнших споживачiв (KpiM населення) ТОВ <Шосткинське пiдприемство <Харкiвенергоремонт>:

пункг 1 викласти в такiй редакцiТ:
к1, Установити Товариству 3 обмеженою вiдповiдальнiстю кшосткинське пiдприемство

<харкiвенергоремонт) тарифи на теплову енергiю, iT виробництво, транспортування, постачання на
piBHi:

1.1. flля потреб бюджетних установ:
тариф на теплову енергiю - 1784,4В грн/Гкал (без П!В) (у тому числi: паливна складова -

1426,21 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноТ складовот- 35в,27 грн/Гкал) за такими складовими:
тариф на виробництво тепловоТ енергiТ - 1744,07 грн/Гкал (без ПffВ) (у тому числi: паливна

Сlс|адОВа - 1426,21грнlГкал; решта витрат, KpiM паливноТ складовот - 317,Вб грн/гкал);
тариф на транспортування тепловоТ енергiТ - 38,1 ,1 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання тепловоi енергiТ - 2,30 грн/Гкал (без ПflВ).
1.2. Р,ля потреб релiгiйних органiзацiЙ (KpiM обсягiв, lцо використовуються для провадження

виробничо-комерцiйноТ дiяльностi):
тариф на тепловУ енергiЮ - 863,43 грн/Гкал (без ПflВ) (у тому числi: паливна складова -

600,65 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноI складово't -262,7В грн/Гкал) за такими складовими:
тариф на виробництво тепловоi енергiТ - 823,66 грн/Гкал (без ПffВ) (у тому числi: паливна

складова - 600,65 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноТ складово,i -223,оl грн/Гкал);
тариф на транспортування тепловоi енергiТ - 37,53 грн/Гкал (без П!В);
тариф на постачання тепловоТ енергiТ -2,24 грн/Гкал (без ПДВ).
't.3. !ля потреб iнших споживачiв (KpiM населення):
тариф на теплову енергiю_,1773,13 грн/Гкал (без П[В) (утому числi: паливна складова -

1421,30 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноТ складовот - 351,83 грн/Гкал) за такими складовими:
ТаРИф На виробництво тепловоi енергiI - 1732,72 грн/Гкал (без ПflВ) (у тому числi: паливна

СКЛаДОВа - 1421,30 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноТ складовоi * 311 ,42 грнlГкал),,
тариф на транспортування тепловоI енергiТ - 38,,1 1 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання тепловоТ енергiТ - 2,30 грн/Гкал (без ПflВ).>;
додатки 1 - 4 до постанови викласти в новiй редакцii, наведенiй у додатку 1;
2) вiд 30 квiтня 2015 року N9 1375 кПро встановлення тарифiв на теплову енергiю, iT

виробництво, транспортування, постачання для потреб бюджетних установ, релiгiйниi органiзацiй
та iнших споживачiв (kpiM населення) Тов <мелiтопольськiтепловi мережi>:

у назвi постанови знак та слова <, релiгiйних органiзацiй> виключити;
пунtс 'l викласти в такiй редакцiТ:
к1. Установити Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю <Мелiтопольськi тепловi мережi>

таРифи На теплову енергiю, iT виробництво, транспортування, постачання на piBHi:
1,'1. ffля потреб бюджетних установ:



а) одноставковий тариф на теплову енергiю - ,1468,76 грн/Гкал (без ПДВ) (у тому числi:
паливна складова _ 1297,25 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноI складово,i - 171,51 грн/Гкал) за
такими складовими:

тариф на виробництво тепловоТ енергiТ - 'I431,99 грн/Гкал (без ПДВ) (у тому числi: паливна
СКЛадОва - 1297,25 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноТ складово'i - 134,74 грн/Гкал);

тариф на транспортування тепловоТ енергiТ- 35,46 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання тепловоi енергiТ - 1,31 грн/Гкал (без ПДВ);
б) Умовно-змiнну частину двоставкового тарифу на теплову енергiю - 1351 ,,1 

,1 грн/Гкал (без
пДВ);

в) Умовно-постiйну частину двоставкового тарифу на теплову енергiю (мiсячна плата за
одиницю приеднаного теплового навантаження)- ,18669,29 грн/Гкал/год (без ПДВ).

1.2. flля потреб iнших споживачiв (KpiM населення):
а) ОДНОСтавковий тариф на теплову енергiю - 1468,76 грн/Гкал (без ПДВ) (у тому числi:

палиВНа складова - 1297,25 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноi сl<ладовоi - 171,5,1 грн/Гкал) за
такими складовими:

тариф на виробництво тепловоi енергii - 1431,99 грн/Гкал (без ПflВ) (у тому числi: паливна
СКЛаДОва - 1297 ,25 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноТ складово'l - 134,74 грн/Гкал);

тариф на транспортування тепловоi енергiТ - 35,46 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання тепловоТ енергiТ - ,1,31 грн/Гкал (без ПДВ);
б) умовно-змiнну частину двоставкового тарифу на теплову енергiю - 1351,,1,1 грн/Гкал (без

пДВ);
В) УмОвно-постiйну частину двоставкового тарифу на теплову енергiю (мiсячна плата за

одиницю приеднаного теплового навантаження) - 1В669,29 грн/Гкал/год (без ПДВ).>;
додатки 1 - 5 до постанови викласти в новiй редакцii, наведенiй у додатку 2;
3) вiд 30 квiтня 2015 року N9 1382 <Про встановлення тарифiв на теплову енергiю, iT

виробництво, транспортування, постачання для потреб бюджетних установ та iнших споживачiв
(KpiM населення) ТОВ кКраматорськтеплоенерго>:

пунtс 1 викласти в такiй редакцii:
к'1. Установити Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю <Краматорськтеплоенерго>

таРифи На теплову енергiю, iT виробництво, транспортування, постачання на piBHi:
1.1. ffля потреб бюджетних установ:
ТаРИф на теплову енергiю - 1З96,66 грн/Гкал (без ПflВ) (у тому числi: паливна складова -

1063,48 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноi складовот- 333,18 грн/Гкал) за такими складовими:
таРиф на виробництво тепловоТ енергiТ - 1299,33 грн/Гкал (без ПДВ) (у тому числi: паливна

СКладова - 1063,48 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноТ складовоТ - 235,85 грн/Гкал);
тариф на транспортування тепловоТ енергiТ- 97,01 грн/Гкал (без ПffВ);
тариф на постачання тепловоТ енергii - 0,32 грн/Гкал (без ПДВ),
1.2. Щля потреб iнших споживачiв (KpiM населення):
ТаРИф На ТеплОвУ енергiю -'t395,32 грн/Гкал (без П!В) (у тому числi: паливна складова _

1062,15 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноi складовот- 333,,17 грн/Гкал) за такими складовими:
ТаРИф на виробництво тепловоТ енергiТ - 1297,99 грн/Гкал (без ПflВ) (у тому числi: паливна

СКладова - 1062,15 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноТ складовоi - 235,84 грн/Гкал);
тариф на транспортування тепловоТ енергiТ- 97,01 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання тепловоi енергiI - 0,32 грн/Гкал (без ПДВ),>;
додатки 1 - 4 до постанови викласти в новiй редакцii, наведенiй у додатку 3;
4) вiд 30 квiтня 2015 року Ne1388 <Про встановлення тарифiв на теплову енергiю, iT

виробництво, транспортування, постачання для потреб бюджетних установ, релiгiйних органiзацiй
та iнших споживачiв (KpiM населення) ПОКВПТГ <Полтаватеплоенерго>:

пункг 1 викласти в такiй редакцiТ:(1. Установити Полтавському обласному комунальному виробничому пiдприемству
теплового господарства <полтаватеплоенерго> тарифи на теплову енергiю, iT виробництво,
транспортування, постачання на piBHi;

1,1. ,Щля потреб бюджетних установ:
ТаРИф на теплову енергiю - 1714,84 грн/Гкал (без ПДВ) (у тому числi: паливна складова -

1з29,в7 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливНоi складовОт- 384,97 грн/Гкал) за такими складовими:
ТаРИф на виробництво тепловоТ енергiТ - '16В0,59 грн/Гкал (без ПflВ) (у тому числi: паливна

СКЛаДОва - 1329,87 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноi складовоi - 350,72 грн/Гкал),
тариф на транспортування тепловоТ енергiТ- 30,91 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання тепловоТ енергiТ- 3,34 грн/Гкал (без ПДВ).
1,2. Рля потреб релiгiйних органiзацiй (KpiM обсягiв, що використовуються для провадження

виробничо-комерцiйноТ дiяльностi):
ТаРиф На теплову енергiю - 702,52 грн/Гкал (без ПДВ) (у тому числi: паливна складова -

509,57 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливНоТ складовОi - 192,95 грн/Гкал) за такими складовими:



ТаРИф На виробництво тепловоi енергiТ - 668,56 грн/Гкал (без ПДВ) (у тому числi: паливна
СКладОва - 509,57 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноТ скпадовоI - 15В,99 грн/Гкал);

тариф на транспортування тепловоi енергii - 30,67 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання тепловоi енергiТ - 3,29 грн/Гкал (без ПДВ).
1,3. .Qля потреб iнших споживачiв (KpiM населення):
ТаРИф На тепловУ енергiю - 1578,62 грн/Гкал (без ПДВ) (у тому числi: паливна складова -

1329,87 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливНоi складовот -248,75 грн/Гкал) за такими складовими:
ТаРИф На виробництво тепловоТ енергiТ - 1544,37 грн/Гкал (без ПflВ) (у тому числi: паливна

СКЛаДОВа - 1329,87 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноI складовоТ - 214,50 грн/Гкал);
тариф на транспортування тепловоТ енергiТ- 30,91 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання тепловоi енергiI - 3,34 грн/Гкал (без ПДВ).>;
додатки ,1 - 4 до постанови викласти в новiй редакцii, наведенiй у додатку 4;
5) вiд 30 квiтня 2015 року N9 1396 <Про встановлення тарифiв на теплову енергiю, iT

виРобництво, транспортування, постачання для потреб бюджетних установ, релiгiйних органiзацtй
Та iнших споживачiв (KpiM населення)Львiвському MicbKoMy КП <Львiвтеплоенерго):

пункг 1 викласти в такiй редакцiТ:
<<1. УстанОвити ЛьвiВськомУ MicbKoMy комунальнОму пiдприемствУ <Львiвтеплоенерго)

ТаРифи На теплову енергiю, iT виробництво, транспортування, постачання на piBHi:
1.,1. flля потреб бюджетних установ:,1) одноставковий тариф на теплову енергiю -,IB20,75 грн/Гкал (без ПДВ) (у тому числi:

паливна складова _ ,1540"t8 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноТ складовот _ 280,57 грн/Гкал) за
такими складовими:

ТаРИф на виробництво тепловоТ енергiТ - 1746,78 грн/Гкал (без ПflВ) (у тому числi: паливна
СКЛадОва - 't540,1 8 грн/Гкал, рещта витрат, KpiM паливноi складовоТ - 206,6О грн/Гкал);

тариф на транспортування тепловоТ енергiТ -71,1'1 грн/Гкал (без ПffВ);
тариф на постачання тепловоi енергii -2,86 грн/Гкал (без ПДВ);
2) умовно-змiнну частину двоставкового тарифу на теплову енергiю - 1637,63 грн/гкал (без

пДВ);
3) УмОвно-постiйну частину двоставкового тарифу на теплову енергiю (мiсячна плата за

одиницю приеднаного теплового навантаження) - 29261,39 грн/Гкал/год (без П!В).
1.2, ЩЛЯ потреб релiгiйних органiзацiй (KpiM обсягiв, що використовуються для провадження

виробничо-комерцiйноi дiяльностi):
1) одноставковий тариф на теплову енергiю - 741,64 грн/Гкал (без ПДВ) (у тому числi:

ПалИвна сКладова - 533,52 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноТ складовоi - 20В,12 грн/Гкал) за
такими складовими:

тариф на виробництво тепловоТ енергiТ - 66В,67 грн/Гкал (без ПflВ) (у тому числi: паливна
Складова - 533,52 грн/Гкал; рещта витрат, KpiM паливноТ складовоi - 135,15 грн/Гкал);

тариф на транспортування тепловоТ енергiТ -70,17 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання тепловоТ енергii - 2,В0 грн/Гкал (без ПffВ);
2) умовно-змiнну частину двоставкового тарифу на теплову енергiю - бо1,52 грн/гкал (без

ПДВ);
3) УмОвно-постiйну частину двоставкового тарифу на теплову енергiю (мiсячна плата за

одиницю приеднаного теплового навантаження) - 22389,97 грн/Гкал/год (без П!В).
'1.3. ,Щля потреб iнщих споживачiв (KpiM населення):
1) одноставковий тариф на теплову енергiю - 1677,50 грн/Гкал (без ПflВ) (у тому числi:

паливна складова - 1450,03 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноТ складово,| - 227,47 грн/Гкал) за
такими складовими:

таРиф на виробництво тепловоi енергiТ - 1603,53 грн/Гкал (без П!В) (у тому числi: паливна
СКЛадОва - 1450,03 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноТ складовоi - 153,50 грн/Гкал);

тариф на транспортування тепловоТ енергiТ -71,11 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання тепловоТ енергiТ - 2,86 грн/Гкал (без ПДВ);
2) Умовно-змiнну частину двоставкового тарифу на теплову енергiю - 1547 ,4В грн/Гкал (без

пДВ);
3) Умовно-постiйну частину двоставкового тарифу на теплову енергiю (мiсячна плата за

одиницю приеднаного теплового навантаження) -20775,74 грн/Гкал/год (без ПДВ).u;
додатки 1 - 5 до постанови викласти в новiй редакцiТ, наведенiй у додатку 5;
6) вiд 30 квiтня 2015 року N9 1397 <Про встановлення тарифiв на теплову енергiю, il

виробництво, транспортування, постачання для потреб бюджетних установ, релiгiйних органiзацiй
та iнших споживачiв (KpiM населення) ЛКП <3алiзничнетеплоенерго):

пункг '1 викласти в такiй редакцii:
<1. Установити Львiвському комунальному пiдприемству <3алiзничнетеплоенерго> тарифи

на теплову енергiю, iT виробництво, транспортування, постачання на piBHi:
1.1. ffля потреб бюджетних установ:



1) одноставковий тариф на теплову енергiю - 1613,36 грн/Гкал (без П!В) (у тому числi:
ПаЛивна Складова - 1393,29 грн/Гкал; рещта витрат, KpiM паливноI складово': -220,07 грн/Гкал) за
такими складовими:

тариф на виробництво тепловоi енергii - '1550,74 грн/Гкал (без П[В) (у тому числi: паливна
сКладова - 1393,29 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноТ складовоi - 157,45 грн/Гкал);

тариф на транспортування тепловоi енергii - 58,83 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання тепловоТ енергiТ - 3,79 грн/Гкал (без ПДВ);
2)умовно-змiнну частину двоставкового тарифу на теплову енергiю - 1472,89 грн/Гкал (без

пДВ);
3) Умовно-постiйну частину двоставкового тарифу на теплову енергiю (мiсячна плата за

одиницю приеднаного теплового навантаження) - 25965,91 грн/Гкал/год (без ПflВ).
_ 1.2. !ля потреб релiгiйних органiзацiй (KpiM обсягiв, що використовуються для провадження

виробничо-комерцiйноТ дiяльностi):
1) Одноставковий тариф на теплову енергiю - 710,47 грн/Гкал (без П!В) (у тому числi:

ПаЛИВНа СКладова - 516,47 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноТ складовоТ- 194,00 грн/Гкал) за
такими складовими:

ТаРИф на виробництво тепловоТ енергii - 647,В5 грн/Гкал (без ПДВ) (у тому числi: паливна
СКЛаДОва - 516,47 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноi складовоТ - 13,1,3В грн/Гкал);

тариф на транспортування тепловоТ енергiТ - 58,83 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання тепловоТ енергiТ- 3,79 грн/Гкал (без ПДВ);
2) умовно-зп,tiнну частину двоставкового тарифу на теплову енергiю - 57О,59 грн/Гкал (без

пДВ);
3) Умовно-постiйну частину двоставкового тарифу на теплову енергiю (мiсячна плата за

одиницю приеднаного теплового навантаження) - 25857,07 грн/Гкал/год (без ПДВ).
1.3. !ля потреб iнших споживачiв (KpiM населення):
1) одноставковий тариф на теплову енергiю - 1613,36 грн/Гкал (без ПДВ) (у тому числi:

паливна складова - 1393,29 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноТ складовоi -220,07 грн/Гкал) за
такими складовими:

тариф на виробництво тепловоi енергiI - 1550,74 грн/Гкал (без ПДВ) (у тому числi: паливна
Складова - 1393,29 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноi складовот - 157,45 грн/Гкал);

тариф на транспортування тепловоi енергii - 58,83 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання тепловоi енергiТ - 3,79 грн/Гкал (без ПДВ);
2)умовно-змiнну частину двоставкового тарифу на теплову енергiю - 1472,В9 грн/гкал (без

пДВ);
3) Умовно-постiйну частину двоставкового тарифу на теплову енергiю (мiсячна плата за

одиницю приеднаного теплового навантаження) - 25965,9,1 грн/Гкал/год (без ПДВ).>;
додатки 

,1 - 5 до постанови викласти в новiй редакцii, наведенiй у додатку 6;
7) вiд 30 квiтня 2015 року Ne'1401 кПро встановлення тарифiв на теплову енергiю, lT

виробництво, транспортування, постачання для потреб бюджетних установ, релiгiйних органiзацiй
та iнших споживачiв (KpiM населення) КП кМiсьпепловоденергiя> (м. Кам'янець_Подiльський)>:

пунtс 1 викласти в такiй редакцiТ:(1. Установити Комунальному пiдприомству кМiськrепловоденергiя> (м. Кам'янець-
Подiльський) тарифи на теплову енергiю, iT виробництво, транспортування, постачання на piBHi:

'1.,1 . ,Щля потреб бюджетних установ:
ТаРИф На теплову енергiю - 1640,69 грн/Гкал (без П!В) (у тому числi: паливна складова -'1363,04 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноТ складовоТ - 277 ,65 грн/Гкал) за такими складовими:
тариф на виробництво тепловоТ енергiТ - 1574,25 грн/Гкал (без ПffВ) (у тому числi: паливна

СКЛадОВа - 1363,04 грн/Гкал; рещта витрат, KpiM паливноi складовоТ -211,21 грн/Гкал);
тариф на транспортування тепловоТ енергiТ - 64,75 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання тепловоТ енергiТ - 1,69 грн/Гкал (без ПflВ)
1.2. flля потреб релiгiйних органiзацiй (KpiM обсягiв, що використовуються для провадження

виробн ичо-комерцi й Hoi дiяльностi):
ТаРИф на теплову енергiю -771,52 грн/Гкал (без ПflВ) (у тому числi: паливна складова -

521,33 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноi складовоТ - 250,1 9 грн/Гкал) за такими складовими:
ТаРиф на виробництво тепловоТ енергii - 707,51 грн/Гкал (без ПДВ) (у тому числi; паливна

СКладова - 521,33 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноТ складовоi - 1В6,18 грн/Гкал);
тариф на транспортування тепловоТ енергii - 62,Зб грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання тепловоТ енергiТ - 1,65 грн/Гкал (без ПДВ).
'1.3. flля потреб iнших споживачiв (KpiM населення):
тариф на теплову енергiю - 1634,16 грн/Гкал (без ПДВ) (у тому числi: паливна складова -

1372,83 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноТ складовоi- 261,33 грн/Гкал) за такими складовими:
тариф на виробництво тепловоТ енергiI - 1567,72 грн/Гкал (без ПflВ) (у тому числi: паливна

СКладова - 'l372,83 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноТ складовоТ - ,l94,89 грн/Гкал);
тариф на транспортування тепловоТ енергii - 64,75 грн/Гкал (без ПДВ);



тариф на постачання тепловоТ енергiТ - ,1,69 грн/Гкал (без ПДВ).>;
додатки ,1 - 4 до постанови викласти в новiй редакцiТ, наведенiй у додатку 7;
8) вiд 30 квiтня 2015 року Ng 1409 <Про встановлення тарифiв на теплову енергiю, iT

виробництВо, транспоРтування, постачаннЯ для потреб бюджетних установ, релiгiйних органiзацiй
та iнших споживачiв (KpiM населення) ПрАТ <МиколаТвська теплоелектроцентраль):

пунп 'l викласти в такiй редакцii:к'1. УСтановити Приватному акцiонерному товариству <Миколатвська
ТеПЛОеЛеКтРоцеНтраль> тарифи на теплову енергiю, iT виробництво, транспортування, постачання
на piBHi:

flля потреб бюджетних установ:
ТаРИф На теплову енергiю - '1453,68 грн/Гкал (без ПflВ) (у тому числi: паливна скr1адова -

1144,В7 гРн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноТ складовоТ- 30В,В1 грн/Гкал) за такими складовими:
ТаРИф на вИробНицтво тепловоi енергiТ - 1399,88 грн/Гкел (без ПДВ) (у тому числi: паливна

СКЛаДОВа - 1144,87 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноТ складовоI - 255,О1 грн/Гкал);
тариф на транспортування тепловоТ енергii- 50,10 грн/Гкал (без ПflВ);
тариф на постачання тепловоi енергii - 3,70 грн/Гкал (без ПffВ).
1.2. Щля потреб релiгiйних органiзацiй (KpiM обсягiв, що використовуються для провадження

виробничо-комерцiйноТ дiяльностi):
тариф на теплову енергiю - 715,2В грн/Гкал (без ПflВ) (у тому числi: паливна складова -

424,35 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноi складовот - 29о,93 грн/Гкал) за такими складовими:
ТаРиф на виробництво тепловоi енергiI - 661,78 грн/Гкал (без ПДВ) (у тому числi: паливна

СКЛаДОВа - 424,35 грн/Гкал, решта витрат, KpiM паливноТ складово'i - 2З7 ,43 грнlГкал);
тариф на транспортування тепловоТ енергii - 49,80 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання тепловоI енергii - 3,70 грн/Гкал (без ПДВ),
1.3. .Qля потреб iнших споживачiв (KpiM населення):
ТаРиф на теплову енергiю - 1453,41 грн/Гкал (без ПflВ) (у тому числi: паливна складова -

1 144,60 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноi складовот _ 30в,в1 грн/Гкал) за такими складовими:
ТаРиф на виробництво тепловоТ енергiТ - '1399,61 грн/Гкал (без ПflВ) (у тому числi: паливна

СКЛаДОВа - 1144,60 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноi складовоТ - 255,01 грн/Гкал);
тариф на транспортування тепловоТ енергii- 50,10 грн/Гкал (без П!В);
тариф на постачання тепловоТ енергii - 3,70 грн/Гкал (без П,ЩВ).>;
додатки 1 - 4 до постанови викласти в новiй редакцii, наведенiй у додатку 8;
9) вiд 30 квiтня 2015 року N9 1431 <Про встановлення тарифiв на теплову енергiю для потреб

бюджетних установ, релiгiйних органiзацiй та iнших споживачiв (kpiM населення) тов
< Рiвнетеплоенерго):

абзаци другий та третiй пiдпунlоу '1.2 пункгу 't викласти в такiй редакцiТ:
кТаРИф На ТеплОвУ енергiю - 952,78 грн/Гкал (без ПflВ) (у тому числi: паливна складова -

52В,'11 гРн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноТ складово't - 424,67 грн/Гкал) за такими складовими:
тариф на виробництво тепловоТ енергiТ - 844,21 грн/Гкал (без ПflВ) (у тому числi: паливна

СКЛаДОва - 528,1 1 грн/Гкал, решта витрат, KpiM паливноI складовоТ - 316,10 грн/Гкал);>;
дОдаткИ 1та2 до постанови викласти в новiй редакцiТ, наведенiй у додатку g;

10) Вiд 30 червня 20'15 Ns 1974 <Про встановлення тарифiв на теплову енергiю, тт
виробництво, транспортування, постачання для потреб бюджетних установ, релiгiйних органiзацiй
та iнших споживачiв (KpiM населення) ТОВ <Сумитеплоенерго):

пунп 1 викласти в такiй редакцiТ:
<1. Установити Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю <Сумитеплоенерго> тарифи на

теплову енергiю, it виробництво, транспортування, постачання на piBHi.
1,1. .Qля потреб бюджетних установ:
ТаРИф на теплову енергiю - 1465,50 грн/Гкал (без ПffВ) (у тому числi: паливна складова -

11В3,95 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноТ складовоi -28,t,55 грн/Гкал) за такими складовими:
ТаРИф на виробництво тепловоi енергiI - 13S7,55 грн/Гкал (без ПflВ) (у тому числi: паливна

Складова - 1 183,95 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноТ складовот - 203,60 грн/Гкал);
тариф на транспортування тепловоТ енергiТ - 74,14 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання тепловоТ енергiТ - 3,81 грн/Гкал (без ПДВ).
1.2. Р,Ля пОтреб релiгiйних органiзацiй (KpiM обсягiв, що використовуються для провадження

виробничо-комерцiйноТ дiяльностi):
ТаРИф На ТепловУ енергiю - 982,26 грн/Гкал (без ПflВ) (у тому числi: паливна складова -

65,1,84 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноТ складовот _ 33о,42 грн/Гкал) за такими складовими:
ТаРИф на виробництво тепловоТ енергiТ - 904,31 грн/Гкал (без ПffВ) (у тому числi: паливна

СКЛаДОВа - 651 ,В4 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноi складово'i - 252,47 грн/Гкал);
тариф на транспортування тепловоТ енергiТ - 74,14 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання тепловоТ енергii - 3,81 грн/Гкал (без ПДВ).
1.3. !ля потреб iнших споживачiв (KpiM населення):



ТаРиф на теплову енергiю - 1256,52 грн/Гкал (без П[В) (у тому числi: паливна складова -
1127 ,92 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноТ складовот _ 1 2в,60 грн/Гкал) за такими складовими:

тариф на виробництво тепловоТ енергii - 1178,57 грн/Гкал (без П!В) (у тому числi: паливна
СКЛаДОВа - 1127,92 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноТ складовоТ - 50,65 грн/Гкал),

тариф на транспортування тепловоi енергiТ - 74,14 грн/Гкал (без ПflВ);
тариф на постачання тепловоТ енергiТ - 3,8,1 грн/Гкал (без ПДВ).>;
додатки 1 - 4 до постанови викласти в новiй редакцiТ, наведенiй у додатку 10;
1'1) вiд 30 червня 2015 року N9'1976 <Про встановлення тарифiв на теплову енергiю, тт

виробництво, транспортування, постачання для потреб бюджетних установ, релiгiйних органiзацiй
та iнших споживачiв (KpiM населення) ТОВ фiрмi <ТехНова>:

абзаци другий та третiй пiдпункгiв 1.1та 1.3 пунlсу 1 викласти в такiй редакцiт:
кТаРиф На теплову енергiю - 1346,78 грн/Гкал (без П!В) (у тому числi: llаJlивна складова -

976,28 ГРН/Гкал; решта витрат, KpiM паливноТ скледовоТ - 370,50 грн/Гкал) за такими складовими:
ТаРиф на виробництво тепловоi енергii - 1203,33 грн/Гкал (без П.ЩВ) (у тому числi: паливна

СКЛаДОВа - 976,28 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноi складово' - 227 ,05 грн/Гкал);>;
<ТаРИф на теплову енергiю - 1344,7В грн/Гкал (без ПffВ) (у тому числi: паливна складова _

974,32 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноi складовоi - 370,46 грн/Гкал) за такими складовими:
тариф на виробництво тепловоТ енергiТ - 1201,3З грн/Гкал (без П[В) (у тому числi: паливна

СКЛаДОВа -974,32 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноТ складово\ -227,01грн/Гкал);>;
ДОДатки 1та2 до постанови викласти в новiй редакцiТ, наведенiй у додатку 11;

, 12) вiд 29 грудня 20'15 року N9 3224 <Про встановлення тарифiв на теплову енергiю, iT
виробництВо, транспоРтування, постачаннЯ для потреб бюджетних установ, релiгiйниi органiзацiй
та iнших споживачiв (kpiM населення) Кптм кчеркаситеплокомуненерго> Черкаськот Micbkoi ради):

абЗаци дрУгиЙ та третiй пiдпункгiв 1 та 3 пункгу 1 викласти в такiй редакцiт:
<ТаРИф На ТеплОвУ енергiю - 1187,20 грн/Гкал (без П!В) (у тому числi: паливна складова -

975,09 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноТ складово,i -212,11 грн/Гкал) за такими складовими:
ТаРИф На виробництво тепловоi енергiТ - 1142,82 грн/Гкал (без П!В) (у тому числi: паливна

СКЛаДОВа - 975,09 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноi складовоТ - ,167,73 грн/Гкал);>;
<ТаРИф На теплову енергiю - 11В7,33 грн/Гкал (без ПffВ) (у тому числi: паливна складова -

975,22 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноТ складово,i -212,11 грн/Гкал) за такими складовими:
тариф на виробництво тепловоТ енергii - 1142,95 грн/Гкал (без ПДВ) (у тому числi: паливна

СКладова -975,22 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноТскладовоi- 167,73 грн/Гкал);>;
додаткИ 1та2 до постанови викласти в новiй редакцii, наведенiй у додатку 12;

_ 13) вiд 29 грудня 20'15 року Ne 3225 кПро встановлення тарифiв на теплову енергiю, ii
виробництВо, транспоРтування, постачаннЯ для потреб бюджетних установ, релiгiйниi органiзацiй
та iнших споживачiв (KpiM населення) ПАТ <Черкаське хiмволокно>:

абзаЦи другий та третiй пiдпункгiв 1 та 3 пунlсу ,1 викласти в такiй редакцiт:
<тариф на теплову енергiю - 1047,75 грн/Гкал (без ПДВ) (у тому числi: паливна складова -

762,07 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноТ складовот - 285,68 грн/Гкал) за такими складовими:
ТаРИф На виробництво тепловоТ енергiТ - 973,03 грн/Гкал (без ПДВ) (у тому числi: паливна

складова _762,07 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноТ складовоi - 210,96 грн/Гкал);>;
ктариф на теплову енергiю - ,104в,34 грн/Гкал (без ПflВ) (у тому числi: паливна складова -

762,63 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноТ складовот - 285,71 грн/Гкал) за такими складовими:
тариф на виробництво тепловоТ енергii - 973,62 грн/Гкал (без ПflВ) (у тому числi: паливна

складова - 762,63 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноi складовот - 210,99 грн/Гкал);>,
ДОДаТКИ 1та2 до постанови викласти в новiй редакцiТ, наведенiй у додатку 13;
14) вiд 30 березня 2017 року Ng 439 <Про встановлення тарифiв на теплову енергiю, iT

виробництво, постачання для потреб бюджетних установ, релiгiйних органiзацiй та' iнших
споживачiв (KpiM населення) ТОВ (еВРО-РЕКОНСТРУКL{lЯ>:

абзаци другий та третiй пiдпунrту 2 пункгу ,1 викласти в такiй редакцiТ:
<ТаРиф На теплову енергiю - '1339,В3 грн/Гкал (без ПffВ) (у тому числi: паливна складова -

954,З2 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноi складовот - 3в5,51 грн/Гкал) за такими складовими:
ТаРИф На виробництво тепловоТ енергiТ - 1245,12 грн/Гкал (без ПflВ) (у тому числi: паливна

складова _ 954,32 грн/Гкал; решта витрат, KpiM паливноТ складовоi - 290,80 грн/Гкал),>;
ДОДаТКИ 1та2 до постанови викласти в новiй редакцii, наведенiй удодатку 14.
2. l_{я постанова набирае чинностi з дня, наступного за днем iT опублiкування в офiцiйному

друкованому виданнi - газетi кУрядовий кур'ер>.

Голова НКРЕКП О.Кривенко
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