
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У 

СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

ПОСТАНОВА 

від 29 грудня 2016 року N 2440 

м. Київ 

Про внесення змін до постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 30 квітня 2015 року N 1543 

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 N 377, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 червня 2016 року за N 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 N 529, зареєстрованої в 

Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за N 992/29122, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє: 

1. Внести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 30 квітня 2015 року N 1543 "Про встановлення тарифів на 

послугу з централізованого постачання гарячої води для потреб бюджетних установ, релігійних 

організацій, інших споживачів (крім населення)" такі зміни: 

1) у пункті 1: 

… 

абзац другий підпункту 14 викласти у такій редакції: 

"для потреб бюджетних установ - 59,38 грн за 1 куб. м (без ПДВ);"; 

… 

2) додатки 1 - 6, 9 - 11, 14 - 31, 33 - 58 та 62 до постанови викласти в новій редакції, що додаються. 

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному 

друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр". 

 Голова НКРЕКП Д. Вовк 



 


