
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 

ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

ПОСТАНОВА 

від 12 листопада 2015 року N 2752 

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 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", Указу 

Президента України від 10 вересня 2014 року N 715 "Про затвердження Положення про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг", постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року N 869 "Про забезпечення 

єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги" 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: 

… 

в абзаці третьому підпункту 14 цифри "42,49" замінити цифрами "34,03"; 

… 

2) додатки …14… до постанови викласти в новій редакції, що додаються; 

… 

 

Голова Комісії      Д. Вовк 

 

 



Додаток 14  

до постанови Національної комісії,  

що здійснює державне регулювання  

у сферах енергетики та комунальних 

послуг  

30.04.2015 N 1543  

(у редакції постанови НКРЕКП  

від 12.11.2015 N 2752) 

 

 

Структура тарифів на послугу з централізованого постачання гарячої води Концерну 

"Міські теплові мережі" 

без ПДВ 

N 

з/п 
Найменування показників 

для потреб 

бюджетних 

установ 

для потреб 

інших 

споживачів 

для потреб 

релігійних 

організацій 

грн/куб. м грн/куб. м грн/куб. м 

1 2 3 4 5 

1. 

Собівартість власної теплової енергії, 

врахована у встановлених тарифах на 

теплову енергію 

60,45 60,45 28,36 

2. 
Витрати на придбання води для 

послуги з гарячого водопостачання 
5,14 5,14 5,14 

3. 
Розрахунковий прибуток,  

усього, у т. ч.: 
1,68 1,68 0,54 

3.1. чистий прибуток 1,38 1,38 0,44 

3.2. податок на прибуток 0,30 0,30 0,10 

4. Плановані тарифи на послугу 67,27 67,27 34,03 

 

Директор Департаменту  

із регулювання відносин        С. Черних 

у сфері теплопостачання  

 
 


