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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014    Київ № 267
Про встановлення тарифів 
на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання
для потреб населення КП Вінницької 
міської ради «Вінницяміськтеплоенерго»

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері 
комунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Комунальному підприємству Вінницької міської ради «Він-

ницяміськтеплоенерго» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транс-
портування, постачання для потреб населення на рівні:

а) одноставковий тариф на теплову енергію – 306,26 грн/Гкал (без ПДВ)
за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 259,53 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 46,30 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 0,43 грн/Гкал (без ПДВ);
б) умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію –

197,56 грн/Гкал (без ПДВ);
в) умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію

(місячна плата за одиницю приєднаного теплового навантаження) –
19774,60 грн/Гкал/год (без ПДВ).

2. Установити Комунальному підприємству Вінницької міської ради «Він-
ницяміськтеплоенерго» структуру тарифів на теплову енергію, її виробниц-
тво, транспортування, постачання для потреб населення згідно з додатками
1, 2, 3, 4, 5 до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 268
Про встановлення тарифів
на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання
для потреб населення ДКП «Луцьктепло»

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері 
комунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 №  81 «Про вдосконалення
державної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Державному комунальному підприємству «Луцьктепло»

тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання
для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію – 327,67 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-
довими:

тариф на виробництво теплової енергії – 289,20 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 37,59 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 0,88 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Державному комунальному підприємству «Луцьктепло»

структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення згідно з додатками 1, 2, 3, 4 до цієї по-
станови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о. Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 269
Про встановлення тарифів 
на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання для потреб 
населення МКП «Дніпропетровські 
міські теплові мережі» 

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 №  81 «Про вдосконалення
державної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Міському комунальному підприємству «Дніпропетровські

міські теплові мережі» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транс-
портування, постачання для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію – 315,06 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-
довими:

тариф на виробництво теплової енергії – 273,75 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 38,14 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 3,17 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Міському комунальному підприємству «Дніпропетровські

міські теплові мережі» структуру тарифів на теплову енергію, її виробниц-
тво, транспортування, постачання для потреб населення згідно з додатками
1, 2, 3, 4 до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 270
Про встановлення тарифів 
на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування, постачання
для потреб населення КП «Теплоенерго» 
Дніпропетровської міської ради 

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 №  81 «Про вдосконалення
державної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Комунальному підприємству «Теплоенерго» Дніпропет-

ровської міської ради тарифи на теплову енергію, її виробництво, транс-
портування, постачання для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію – 356,66 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-
довими:

тариф на виробництво теплової енергії – 320,33 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 35,36 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 0,97 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Комунальному підприємству «Теплоенерго» Дніпропет-

ровської міської ради структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання для потреб населення згідно з додатками 1,
2, 3, 4 до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 271
Про встановлення тарифів на теплову 
енергію, її виробництво, транспортування, 
постачання для потреб населення 
КП «Павлоградтеплоенерго» 

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 №  81 «Про вдосконалення
державної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Комунальному підприємству «Павлоградтеплоенерго» та-

рифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для
потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію – 373,86 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-
довими:

тариф на виробництво теплової енергії – 330,22 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 41,67 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 1,97 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Комунальному підприємству «Павлоградтеплоенерго»

структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення згідно з додатками 1, 2, 3, 4 до цієї по-
станови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 272
Про встановлення тарифів
на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання
для потреб населення ККП Донецької 
міської ради «Донецькміськтепломережа» 

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 №  81 «Про вдосконалення
державної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову

енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Комунальному комерційному підприємству Донецької мі-

ської ради «Донецькміськтепломережа» тарифи на теплову енергію, її ви-
робництво, транспортування, постачання для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію – 333,21 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-
довими:

тариф на виробництво теплової енергії – 293,49 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 38,51 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 1,21 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Комунальному комерційному підприємству Донецької мі-

ської ради «Донецькміськтепломережа» структуру тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб насе-
лення згідно з додатками 1, 2, 3, 4 до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 273
Про встановлення тарифів
на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання
для потреб населення 
ОКП «Донецьктеплокомуненерго»

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 №  81 «Про вдосконалення
державної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Обласному комунальному підприємству «Донецьктепло-

комуненерго» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію – 430,11 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-
довими:

тариф на виробництво теплової енергії – 377,15 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 46,89 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 6,07 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Обласному комунальному підприємству «Донецьктепло-

комуненерго» структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, транс-
портування, постачання для потреб населення згідно з додатками 1, 2, 3, 4
до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 274

Про встановлення тарифів
на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання
для потреб населення 
ККП Маріупольської міської ради
«Маріупольтепломережа»

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 №  81 «Про вдосконалення
державної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Комунальному комерційному підприємству Маріуполь-

ської міської ради «Маріупольтепломережа» тарифи на теплову енергію,
її виробництво, транспортування, постачання для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію – 308,23 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-
довими:

тариф на виробництво теплової енергії – 255,64 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 50,68 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 1,91 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Комунальному комерційному підприємству Маріуполь-

ської міської ради «Маріупольтепломережа» структуру тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб насе-
лення згідно з додатками 1, 2, 3, 4 до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії    В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 275

Про встановлення тарифів
на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання 
для потреб населення 
КП «Макіївтепломережа»

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011

№7, 9 квітня 2014 року, середа, «УК» № 65
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ОРІЄНТИР № 7
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 №  81 «Про вдосконалення
державної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Комунальному підприємству «Макіївтепломережа» 

тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання
для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію – 395,07 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-
довими:

тариф на виробництво теплової енергії – 358,23 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 31,00 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 5,84 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Комунальному підприємству «Макіївтепломережа» струк-

туру тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, поста-
чання для потреб населення згідно з додатками 1, 2, 3, 4 до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії   В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 276

Про встановлення тарифів 
на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування, постачання
для потреб населення
ПрАТ «Горлівськтепломережа»

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 №  81 «Про вдосконалення
державної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Приватному акціонерному товариству «Горлівськтепло-

мережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, по-
стачання для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію – 353,48 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-
довими:

тариф на виробництво теплової енергії – 313,72 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 38,34 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 1,42 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Приватному акціонерному товариству «Горлівськтепло-

мережа» структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспор-
тування, постачання для потреб населення згідно з додатками 1, 2, 3, 4 до
цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії   В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 277

Про встановлення тарифу
на теплову енергію для потреб населення
ТОВ «Краматорськтеплоенерго» 

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 №  81 «Про вдосконалення
державної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Товариству з обмеженою відповідальністю «Краматорськ-

теплоенерго» тариф на теплову енергію для потреб населення на рівні –
400,40 грн/Гкал (без ПДВ).

2. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії    В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 278

Про встановлення тарифу на теплову
енергію для потреб населення 
КП «Тепломережа»

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 №  81 «Про вдосконалення
державної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Комунальному підприємству «Тепломережа»                  (код

ЄДРПОУ 05473192) тариф на теплову енергію для потреб населення на
рівні – 354,06 грн/Гкал (без ПДВ).

2. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії   В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 279

Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення
КП по теплопостачанню «Вуглик» 
Горлівської міської ради

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 №  81 «Про вдосконалення
державної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Комунальному підприємству по теплопостачанню «Вуг-

лик» Горлівської міської ради тарифи на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію – 377,43 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-
довими:

тариф на виробництво теплової енергії – 343,98 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 32,43 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 1,02 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Комунальному підприємству по теплопостачанню «Вуг-

лик» Горлівської міської ради структуру тарифів на теплову енергію, її ви-
робництво, транспортування, постачання для потреб населення згідно з до-
датками 1, 2, 3, 4 до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії  В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 280

Про встановлення тарифів
на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання для потреб
населення ТОВ «Артемівськ-Енергія» 

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 №  81 «Про вдосконалення
державної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Товариству з обмеженою відповідальністю «Артемівськ-

Енергія» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, по-
стачання для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію – 321,21 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-
довими:

тариф на виробництво теплової енергії – 305,53 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 13,25 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 2,43 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Товариству з обмеженою відповідальністю «Артемівськ-

Енергія» структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспор-
тування, постачання для потреб населення згідно з додатками 1, 2, 3, 4 до
цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 281

Про встановлення тарифів
на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання для потреб
населення КП «Житомиртеплокомуненерго»
Житомирської міської ради 

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 №  81 «Про вдосконалення
державної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Комунальному підприємству «Житомиртеплокомун -

енерго» Житомирської міської ради тарифи на теплову енергію, її вироб-
ництво, транспортування, постачання для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію – 285,05 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-
довими:

тариф на виробництво теплової енергії – 254,66 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 29,36 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 1,03 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Комунальному підприємству «Житомиртеплокомун -

енерго» Житомирської міської ради структуру тарифів на теплову енергію,
її виробництво, транспортування, постачання для потреб населення згідно
з додатками 1, 2, 3, 4 до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 282

Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення 
Концерну «Міські теплові мережі»

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 №  81 «Про вдосконалення
державної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Концерну «Міські теплові мережі» (код ЄДРПОУ 32121458)

тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання
для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію – 274,80 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-
довими:

тариф на виробництво теплової енергії – 243,13 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 26,94 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 4,73 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Концерну «Міські теплові мережі» (код ЄДРПОУ 32121458)

структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення згідно з додатками  1, 2, 3, 4 до цієї по-
станови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 283

Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення 
ТОВ «Мелітопольські теплові мережі»

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 №  81 «Про вдосконалення
державної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Товариству з обмеженою відповідальністю «Мелітополь-

ські теплові мережі» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспор-
тування, постачання для потреб населення на рівні:

а) одноставковий тариф на теплову енергію – 292,01 грн/Гкал (без ПДВ)
за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 262,49 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 28,47 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 1,05 грн/Гкал (без ПДВ);
б) умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію –

196,10 грн/Гкал (без ПДВ);
в) умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію

(місячна плата за одиницю приєднаного теплового навантаження) –
15217,14 грн/Гкал/год (без ПДВ).

2. Установити Товариству з обмеженою відповідальністю «Мелітополь-
ські теплові мережі» структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання для потреб населення згідно з додатками 1,
2, 3, 4, 5 до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 284

Про внесення змін до постанови
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг,
від 05.10.2012 № 331     

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 №  81 «Про вдосконалення
державної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. У постанові Національної комісії, що здійснює державне регулювання

у сфері комунальних послуг, від 05.10.2012 № 331 «Про встановлення та-
рифів на теплову енергію КП «Дніпрорудненські теплові мережі»:

1.1. Підпункт 1.1 пункту 1 викласти в такій редакції:
«1.1. Для потреб населення:
а) одноставковий тариф на теплову енергію – 313,01 грн/Гкал (без ПДВ)

за такими складовими:
тариф на виробництво теплової енергії – 260,02 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 47,66 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 5,33 грн/Гкал (без ПДВ);
б) умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію –

196,32 грн/Гкал (без ПДВ);
в) умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію

(місячна плата за одиницю приєднаного теплового навантаження) –
18218,49 грн/Гкал/год (без ПДВ);»;

1.2. Додатки 1 – 5 викласти в редакції, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.

В.о.Голови Комісії В.Кальченко
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 285

Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення
Державному міському підприємству 
«Івано-Франківськтеплокомуненерго» 

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 №  81 «Про вдосконалення
державної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Державному міському підприємству

«Івано-Франківськтеплокомуненерго» тарифи на теплову енергію, її вироб-
ництво, транспортування, постачання для потреб населення на рівні:

а) одноставковий тариф на теплову енергію – 306,27 грн/Гкал (без ПДВ)
за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 267,64 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 36,64 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 1,99 грн/Гкал (без ПДВ);
б) умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію –

189,77 грн/Гкал (без ПДВ);
в) умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію

(місячна плата за одиницю приєднаного теплового навантаження) –
18806,59 грн/Гкал/год (без ПДВ).

2. Установити Державному міському підприємству «Івано-Франківськ-
теплокомуненерго» структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання для потреб населення згідно з додатками 1,
2, 3, 4, 5 до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 286

Про встановлення тарифів 
на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання
для потреб населення ТОВ «Станіславська
теплоенергетична компанія» 

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Товариству з обмеженою відповідальністю «Станіславська

теплоенергетична компанія» тарифи на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання для потреб населення на рівні:

а) одноставковий тариф на теплову енергію – 352,34 грн/Гкал (без ПДВ)
за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 296,86 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 51,23 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 4,25 грн/Гкал (без ПДВ);
б) умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію –

218,46 грн/Гкал (без ПДВ);
в) умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію

(місячна плата за одиницю приєднаного теплового навантаження) –
20858,92 грн/Гкал/год (без ПДВ).

2. Установити Товариству з обмеженою відповідальністю «Станіславська
теплоенергетична компанія» структуру тарифів на теплову енергію, її ви-
робництво, транспортування, постачання для потреб населення згідно з до-
датками 1, 2, 3, 4, 5 до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 287

Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення
КП БМР Київської області
«Броваритепловодоенергія» 

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Комунальному підприємству Броварської міської ради Ки-

ївської області «Броваритепловодоенергія» тарифи на теплову енергію, її
виробництво, транспортування, постачання для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію – 290,48 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-
довими:

тариф на виробництво теплової енергії – 244,48 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на транспортування теплової енергії – 44,59 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 1,41 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Комунальному підприємству Броварської міської ради Ки-

ївської області «Броваритепловодоенергія» структуру тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб насе-
лення згідно з додатками 1, 2, 3, 4 до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 288

Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення
Дочірньому підприємству «Кіровоградтепло» 
ТОВ «Центр науково-технічних інновацій 
Української нафтогазової академії»

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Дочірньому підприємству «Кіровоградтепло» ТОВ «Центр

науково-технічних інновацій Української нафтогазової академії»
тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання
для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію – 366,75 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-
довими:

тариф на виробництво теплової енергії – 315,86 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 48,62 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 2,27 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Дочірньому підприємству «Кіровоградтепло» ТОВ «Центр

науково-технічних інновацій Української нафтогазової академії» структуру
тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання
для потреб населення згідно з додатками 1, 2, 3, 4 до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 289

Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення
Луганському міському 
КП «Теплокомуненерго»

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Луганському міському комунальному підприємству «Теп-

локомуненерго» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспорту-
вання, постачання для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію – 351,70 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-
довими:

тариф на виробництво теплової енергії – 308,21 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 41,72 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 1,77 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Луганському міському комунальному підприємству «Теп-

локомуненерго» структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання для потреб населення згідно з додатками
1, 2, 3, 4 до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 290

Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення 
ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль»    

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Державному підприємству «Сєвєродонецька теплоелек-

троцентраль» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію – 355,73 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-
довими:

тариф на виробництво теплової енергії – 330,91 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на транспортування теплової енергії – 22,21 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 2,61 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Державному підприємству «Сєвєродонецька теплоелек-

троцентраль» структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, транс-
портування, постачання для потреб населення згідно з додатками            1,
2, 3, 4 до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 291

Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення 
КП «Лисичанськтепломережа»

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Комунальному підприємству «Лисичанськтепломережа»

тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання
для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію – 359,19 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-
довими:

тариф на виробництво теплової енергії – 303,93 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 54,00 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 1,26 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Комунальному підприємству «Лисичанськтепломережа»

структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення згідно з додатками 1, 2, 3, 4 до цієї по-
станови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 292

Про встановлення тарифів на теплову 
енергію, її виробництво, транспортування, 
постачання для потреб населення
Львівському міському КП «Львівтеплоенерго»

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Львівському міському комунальному підприємству

«Львівтеплоенерго» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспор-
тування, постачання для потреб населення на рівні:

а) одноставковий тариф на теплову енергію – 325,38 грн/Гкал (без ПДВ)
за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 270,87 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 52,46 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 2,05 грн/Гкал (без ПДВ);
б) умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію –

220,40 грн/Гкал (без ПДВ);
в) умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію

(місячна плата за одиницю приєднаного теплового навантаження) –
16775,03 грн/Гкал/год (без ПДВ).

2. Установити Львівському міському комунальному підприємству
«Львівтеплоенерго» структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання для потреб населення згідно з додатками
1, 2, 3, 4, 5 до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 293

Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення 
ЛКП «Залізничнетеплоенерго»    

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Львівському комунальному підприємству «Залізничнетеп-

лоенерго» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення на рівні:

а) одноставковий тариф на теплову енергію – 310,06 грн/Гкал (без ПДВ)
за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 259,30 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 47,94 грн/Гкал (без ПДВ);
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тариф на постачання теплової енергії – 2,82 грн/Гкал (без ПДВ);
б) умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію –

200,11 грн/Гкал (без ПДВ);
в) умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію

(місячна плата за одиницю приєднаного теплового навантаження) –
20322,90 грн/Гкал/год (без ПДВ).

2. Установити Львівському комунальному підприємству «Залізничнетеп-
лоенерго» структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, транс-
портування, постачання для потреб населення згідно з додатками 1, 2, 3,
4, 5 до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 294

Про внесення змін до постанови
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг,
від 13.01.2012 № 1

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. У постанові Національної комісії, що здійснює державне регулювання

у сфері комунальних послуг, від 13.01.2012 № 1 «Про встановлення тари-
фів на теплову енергію КП Трускавецької міської ради «Трускавецьтепло»:

1.1. Підпункт 1.1 пункту 1 викласти в такій редакції:
«1.1. Для потреб населення:
тариф на теплову енергію – 327,17 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-

довими:
тариф на виробництво теплової енергії – 249,89 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 69,87 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 7,41 грн/Гкал (без ПДВ);»;
1.2. Додатки 1 – 4 викласти в редакції, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.

В.о.Голови Комісії  В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 295

Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення 
ОКП «Миколаївоблтеплоенерго»    

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Обласному комунальному підприємству «Миколаївоблтеп-

лоенерго» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію – 300,65 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-
довими:

тариф на виробництво теплової енергії – 275,33 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 23,75 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 1,57 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Обласному комунальному підприємству «Миколаївоблтеп-

лоенерго» структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, транс-
портування, постачання для потреб населення згідно з додатками 1, 2, 3, 4
до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 296

Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення 
ПАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль»    

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству «Миколаївська теп-

лоелектроцентраль» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспор-
тування, постачання для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію – 286,64 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-
довими:

тариф на виробництво теплової енергії – 246,75 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 37,05 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 2,84 грн/Гкал (без ПДВ).

2. Установити Публічному акціонерному товариству «Миколаївська теп-
лоелектроцентраль» структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання для потреб населення згідно з додатками
1, 2, 3, 4 до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 297

Про внесення змін до постанови
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг,
від 31.12.2013 № 493

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. У постанові Національної комісії, що здійснює державне регулювання

у сфері комунальних послуг, від 31.12.2013 № 493 «Про встановлення та-
рифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання
КП «Теплопостачання міста Одеси»:

1.1. Підпункт 1.1. пункту 1 викласти в такій редакції:
«1.1. Для потреб населення:
тариф на теплову енергію – 311,80 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-

довими:
тариф на виробництво теплової енергії – 257,75 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 53,49 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 0,56 грн/Гкал (без ПДВ);»;
1.2. Додатки 1 – 4 викласти в редакції, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.

В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 298

Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення 
КП «Іллічівськтеплоенерго»    

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Комунальному підприємству «Іллічівськтеплоенерго» та-

рифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для
потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію – 248,60 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-
довими:

тариф на виробництво теплової енергії – 215,91 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 31,84 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 0,85 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Комунальному підприємству «Іллічівськтеплоенерго»

структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення згідно з додатками 1, 2, 3, 4 до цієї по-
станови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії  В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 299

Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення
ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Полтавському обласному комунальному виробничому під-

приємству теплового господарства «Полтаватеплоенерго» тарифи на теп-
лову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб на-
селення на рівні:

тариф на теплову енергію – 315,98 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-
довими:

тариф на виробництво теплової енергії – 286,21 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 27,07 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 2,70 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Полтавському обласному комунальному виробничому під-

приємству теплового господарства «Полтаватеплоенерго» структуру тари-
фів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для
потреб населення згідно з додатками 1, 2, 3, 4 до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії  В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 300

Про внесення змін до постанови
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг,
від 31.12.2013 № 497

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. У постанові Національної комісії, що здійснює державне регулювання

у сфері комунальних послуг, від 31.12.2013 № 497 «Про встановлення та-
рифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання
ПАТ «Полтаваобленерго»:

1.1. Підпункт 1.1 пункту 1 викласти в такій редакції:
«1.1. Для потреб населення:
тариф на теплову енергію – 246,32 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-

довими:
тариф на виробництво теплової енергії – 209,87 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 35,73 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 0,72 грн/Гкал (без ПДВ);»;
1.2. Додатки 1 – 4 викласти в редакції, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.

В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 301

Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення 
ТОВ «Сумитеплоенерго»    

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Товариству з обмеженою відповідальністю «Сумитеплое-

нерго» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, по-
стачання для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію – 319,11 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-
довими:

тариф на виробництво теплової енергії – 274,70 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 43,04 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 1,37 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Товариству з обмеженою відповідальністю «Сумитеплое-

нерго» структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспорту-
вання, постачання для потреб населення згідно з додатками             1, 2, 3,
4 до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 302

Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення 
ПАТ «Сумське машинобудівне 
науково-виробниче об’єднання 
ім. М.В. Фрунзе» 

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству «Сумське машино-

будівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе» тарифи на теплову
енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб насе-
лення на рівні:

тариф на теплову енергію – 276,20 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-
довими:

тариф на виробництво теплової енергії – 243,56 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 32,17 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 0,47 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Публічному акціонерному товариству «Сумське машино-

будівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе» структуру тарифів
на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для по-
треб населення згідно з додатками            1, 2, 3, 4 до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 303

Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення
ТОВ «Шосткинське підприємство
«Харківенергоремонт» 

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Товариству з обмеженою відповідальністю «Шосткинське

підприємство «Харківенергоремонт» тарифи на теплову енергію, її вироб-
ництво, транспортування, постачання для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію – 275,76 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-
довими:

тариф на виробництво теплової енергії – 243,81 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 30,29 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 1,66 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Товариству з обмеженою відповідальністю «Шосткинське

підприємство «Харківенергоремонт» структуру тарифів на теплову енергію,
її виробництво, транспортування, постачання для потреб населення згідно
з додатками 1, 2, 3, 4 до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 304

Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення
КПТМ «Тернопільміськтеплокомуненерго» 
Тернопільської міської ради

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Комунальному підприємству теплових мереж «Тернопіль-

міськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради  тарифи на теплову
енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб насе-
лення на рівні:

тариф на теплову енергію – 267,82 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-
довими:

тариф на виробництво теплової енергії – 248,01 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 18,87 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 0,94 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Комунальному підприємству теплових мереж «Тернопіль-

міськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради  структуру тарифів
на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для по-
треб населення згідно з додатками 1, 2, 3, 4 до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії  В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 305

Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення
КП «Харківські теплові мережі»    

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Комунальному підприємству «Харківські теплові мережі»

тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання
для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію – 291,87 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-
довими:

тариф на виробництво теплової енергії – 243,96 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 45,53 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 2,38 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Комунальному підприємству «Харківські теплові мережі»

структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення згідно з додатками 1, 2, 3, 4 до цієї по-
станови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 306

Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення 
МКП «Херсонтеплоенерго» 

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№ 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Міському комунальному підприємству «Херсонтеплое-

нерго» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, по-
стачання для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію – 352,59 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-
довими:

тариф на виробництво теплової енергії – 296,42 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 54,55 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 1,62 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Міському комунальному підприємству «Херсонтепло -

енерго» структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспор-
тування, постачання для потреб населення згідно з додатками 1, 2, 3, 4 до
цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 307

Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення
ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» 

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№ 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству «Херсонська теп-

лоелектроцентраль» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспор-
тування, постачання для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію – 379,33 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-
довими:

тариф на виробництво теплової енергії – 300,48 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 77,22 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 1,63 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Публічному акціонерному товариству «Херсонська теп-

лоелектроцентраль» структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання для потреб населення згідно з додатками
1, 2, 3, 4 до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 308

Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення
МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№ 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Міському комунальному підприємству «Хмельницьктеп-

локомуненерго»  тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспорту-
вання, постачання для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію – 265,21 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-
довими:

тариф на виробництво теплової енергії – 242,11 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 22,05 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 1,05 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Міському комунальному підприємству «Хмельницьктеп-

локомуненерго»  структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання для потреб населення згідно з додатками 1,
2, 3, 4 до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 309

Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення 
КП «Південно-Західні тепломережі»    

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№ 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Комунальному підприємству «Південно-Західні тепломе-

режі» (код ЄДРПОУ 36123019) тарифи на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію – 237,83 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-
довими:

тариф на виробництво теплової енергії – 215,82 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 20,69 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 1,32 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Комунальному підприємству «Південно-Західні тепломе-

режі» (код ЄДРПОУ 36123019) структуру тарифів на теплову енергію, її ви-
робництво, транспортування, постачання для потреб населення згідно з до-
датками 1, 2, 3, 4 до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 310

Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення
КП «Міськтепловоденергія» 

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№ 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Комунальному підприємству «Міськтепловоденергія» (код

ЄДРПОУ 36588183) тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспор-
тування, постачання для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію – 305,29 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-
довими:

тариф на виробництво теплової енергії – 267,14 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 36,93 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 1,22 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Комунальному підприємству «Міськтепловоденергія» (код

ЄДРПОУ 36588183)  структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання для потреб населення згідно з додатками 1,
2, 3, 4 до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 311

Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення  
МКП «Чернівцітеплокомуненерго» 

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 
№ 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Міському комунальному підприємству «Чернівцітеплоко-

муненерго» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію – 265,78 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-
довими:

тариф на виробництво теплової енергії – 242,80 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 22,43 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 0,55 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Міському комунальному підприємству «Чернівцітеплоко-

муненерго» структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, транс-
портування, постачання для потреб населення згідно з додатками 1, 2, 3, 4
до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії  В.Кальченко



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

08.04.2014 Київ № 312

Про встановлення тарифу 
на теплову енергію для потреб 
населення ПАТ «Київенерго»

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№ 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству «Київенерго» 

тариф на теплову енергію для потреб населення на рівні – 271,00 грн/Гкал
(без ПДВ).

2. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії  В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

08.04.2014 Київ № 313

Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, 
транспортування, постачання 
для потреб населення 
КП «Севтеплоенерго» 
Севастопольської міської ради

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№ 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Комунальному підприємству «Севтеплоенерго» Севасто-

польської міської ради тарифи на теплову енергію, її виробництво, транс-
портування, постачання для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію – 339,99 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-
довими:

тариф на виробництво теплової енергії – 300,61 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 37,77 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 1,61 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Комунальному підприємству «Севтеплоенерго» Севасто-

польської міської ради структуру тарифів на теплову енергію, її виробниц-
тво, транспортування, постачання для потреб населення згідно з додатками
1, 2, 3, 4 до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

08.04.2014 Київ № 314

Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення 
ПАТ «Облтеплокомуненерго»

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№ 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству «Облтеплокомун -

енерго» (код ЄДРПОУ 03357671) тарифи на теплову енергію, її виробниц-
тво, транспортування, постачання для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію – 302,56 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-
довими:

тариф на виробництво теплової енергії – 268,09 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 30,30 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 4,17 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Публічному акціонерному товариству «Облтеплокомун -

енерго» (код ЄДРПОУ 03357671)  структуру тарифів на теплову енергію, її
виробництво, транспортування, постачання для потреб населення згідно з
додатками 1, 2, 3, 4 до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 315

Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення 
КП Дніпродзержинської міської ради
«Дніпродзержинськтепломережа» 

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№ 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Комунальному підприємству Дніпродзержинської міської

ради «Дніпродзержинськтепломережа» тарифи на теплову енергію, її ви-
робництво, транспортування, постачання для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію – 311,50 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-
довими:

тариф на виробництво теплової енергії – 264,95 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 44,76 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 1,79 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Комунальному підприємству Дніпродзержинської міської

ради «Дніпродзержинськтепломережа» структуру тарифів на теплову енер-
гію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб населення
згідно з додатками 1, 2, 3, 4 до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 316

Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення
КТП «Алчевськтеплокомуненерго» 

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№ 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Комунальному теплопостачаючому підприємству «Ал-

чевськтеплокомуненерго» тарифи на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію – 324,41 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-
довими:

тариф на виробництво теплової енергії – 276,61 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 47,36 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 0,44 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Комунальному теплопостачаючому підприємству «Ал-

чевськтеплокомуненерго»  структуру тарифів на теплову енергію, її вироб-
ництво, транспортування, постачання для потреб населення згідно з додат-
ками 1, 2, 3, 4 до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 317

Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення 
ДП «Національна атомна енергогенеруюча
компанія «Енергоатом»  

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№ 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Державному підприємству «Національна атомна енерго-

генеруюча компанія «Енергоатом» тарифи на теплову енергію, її виробниц-
тво, транспортування, постачання для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію – 59,61 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складо-
вими:

тариф на виробництво теплової енергії – 46,24 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 13,14 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 0,23 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Державному підприємству «Національна атомна енерго-

генеруюча компанія «Енергоатом» структуру тарифів на теплову енергію,
її виробництво, транспортування, постачання для потреб населення згідно
з додатками 1, 2, 3, 4 до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 318

Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення 
КП «Теплопостачання та водо-каналізаційне
господарство»  

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№ 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Комунальному підприємству «Теплопостачання та водо-

каналізаційне господарство» (код ЄДРПОУ 31948866) тарифи на теплову
енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб насе-
лення на рівні:

тариф на теплову енергію – 128,42 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-
довими:

тариф на виробництво теплової енергії – 66,76 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 59,75 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 1,91 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Комунальному підприємству «Теплопостачання та водо-

каналізаційне господарство» (код ЄДРПОУ 31948866) структуру тарифів
на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для по-
треб населення згідно з додатками 1, 2, 3, 4 до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 319

Про встановлення тарифу на теплову
енергію для потреб населення 
ДП «Криворізька теплоцентраль»

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№ 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Державному підприємству «Криворізька теплоцентраль»

тариф на теплову енергію для потреб населення на рівні 305,14 грн/Гкал
(без ПДВ).

2. Установити Державному підприємству «Криворізька теплоцентраль»
структуру тарифу на теплову енергію для потреб населення згідно з додат-
ком до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 320

Про встановлення тарифу на теплову
енергію для потреб населення КПТМ
«Криворіжтепломережа»

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№ 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Комунальному підприємству теплових мереж

«Криворіжтепломережа» тариф на теплову енергію для потреб населення
на рівні 345,75 грн/Гкал (без ПДВ).

2. Установити Комунальному підприємству теплових мереж
«Криворіжтепломережа» структуру тарифу на теплову енергію для потреб
населення згідно з додатком до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії  В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 321

Про встановлення тарифу на теплову
енергію для потреб населення 
КП «Новомосковськтеплоенерго»

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
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№ 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Комунальному підприємству «Новомосковськтеплое-

нерго» тариф на теплову енергію для потреб населення на рівні 337,76
грн/Гкал (без ПДВ).

2. Установити Комунальному підприємству «Новомосковськтеплое-
нерго» структуру тарифу на теплову енергію для потреб населення згідно
з додатком до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії  В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 322

Про встановлення тарифу на теплову
енергію для потреб населення 
КП «Теплокомуненерго» Олександрійської 
міської ради

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№ 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Комунальному підприємству «Теплокомуненерго» Олек-

сандрійської міської ради тариф на теплову енергію для потреб населення
на рівні 320,32 грн/Гкал (без ПДВ).

2. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії  В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 323

Про встановлення тарифу на теплову
енергію для потреб населення 
КСТП «Рубіжнетеплокомуненерго»
Рубіжанської міської ради

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №
869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Комунальному спеціалізованому теплозабезпечуючому

підприємству «Рубіжнетеплокомуненерго» Рубіжанської міської ради
тариф на теплову енергію для потреб населення на рівні 332,23 грн/Гкал
(без ПДВ).

2. Установити Комунальному спеціалізованому теплозабезпечуючому
підприємству «Рубіжнетеплокомуненерго» Рубіжанської міської ради
структуру тарифу на теплову енергію для потреб населення згідно з додат-
ком до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії   В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

08.04.2014 Київ № 324

Про встановлення тарифу на теплову
енергію для потреб населення 
КВП «Комсомольськтеплоенерго»

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№ 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Комунальному виробничому підприємству «Комсомоль-

ськтеплоенерго» тариф на теплову енергію для потреб населення на рівні
311,71 грн/Гкал (без ПДВ).

2. Установити Комунальному виробничому підприємству «Комсомоль-
ськтеплоенерго» структуру тарифу на теплову енергію для потреб насе-
лення згідно з додатком до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії   В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 325

Про встановлення тарифу на теплову
енергію для потреб населення 
КП «Нововолинськтеплокомуненерго»
житлово-комунального об’єднання
Нововолинської міської ради

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№ 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Комунальному підприємству «Нововолинськтеплокомун -

енерго» житлово-комунального об’єднання Нововолинської міської ради
тариф на теплову енергію для потреб населення на рівні 328,22 грн/Гкал
(без ПДВ).

2. Установити Комунальному підприємству «Нововолинськтеплокомун -
енерго» житлово-комунального об’єднання Нововолинської міської ради
структуру тарифу на теплову енергію для потреб населення згідно з додат-
ком до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії   В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 326

Про встановлення тарифу на теплову
енергію для потреб населення 
КП «Вишнівськтеплоенерго» Вишневої
міської ради Києво-Святошинського району
Київської області

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Комунальному підприємству «Вишнівськтеплоенерго» Ви-

шневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області тариф
на теплову енергію для потреб населення на рівні 316,70 грн/Гкал (без
ПДВ).

2. Установити Комунальному підприємству «Вишнівськтеплоенерго» Ви-
шневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області струк-
туру тарифу на теплову енергію для потреб населення згідно з додатком
до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 327

Про встановлення тарифів на теплову
енергію для потреб населення 
КП «Теплоенерго» Лозівської міської ради
Харківської області

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Комунальному підприємству «Теплоенерго» Лозівської

міської ради Харківської області тарифи на теплову енергію для потреб на-
селення на рівні 397,59 грн/Гкал (без ПДВ).

2. Установити Комунальному підприємству «Теплоенерго» Лозівської
міської ради Харківської області структуру тарифу на теплову енергію для
потреб населення згідно з додатком до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії  В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 328

Про встановлення тарифу на теплову
енергію для потреб населення 
КП «Красноармійськтепломережа»

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №
869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Комунальному підприємству «Красноармійськтепломе-

режа» тариф на теплову енергію для потреб населення на рівні 375,16
грн/Гкал (без ПДВ).

2. Установити Комунальному підприємству «Красноармійськтепломе-
режа» структуру тарифу на теплову енергію для потреб населення згідно з
додатком до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії  В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 329

Про встановлення тарифу на теплову
енергію для потреб населення 
КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»
Черкаської міської ради

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Комунальному підприємству теплових мереж «Черкаси-

теплокомуненерго» Черкаської міської ради тариф на теплову енергію для
потреб населення на рівні 281,46 грн/Гкал (без ПДВ).

2. Установити Комунальному підприємству теплових мереж «Черкаси-
теплокомуненерго» Черкаської міської ради структуру тарифу на теплову
енергію для потреб населення згідно з додатком до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 330

Про встановлення тарифу на теплову
енергію для потреб населення
ПАТ«Черкаське хімволокно»

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Публічному акціонерному товариству «Черкаське хімво-

локно» тариф на теплову енергію для потреб населення на рівні 
281,46 грн/Гкал (без ПДВ).

2. Установити Публічному акціонерному товариству «Черкаське хімво-
локно» структуру тарифу на теплову енергію для потреб населення згідно
з додатком до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 331

Про встановлення тарифу на теплову енергію
для потреб населення КП «ТПТЕ
«Теплотранс» Дніпропетровської міської ради

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Комунальному підприємству «Транспортування покупної

теплової енергії «Теплотранс» Дніпропетровської міської ради тариф на
теплову енергію для потреб населення на рівні 423,74 грн/Гкал (без ПДВ).

2. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 332

Про встановлення тарифу на теплову енергію
для потреб населення ТОВ «СГС ПЛЮС»

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Товариству з обмеженою відповідальністю «СГС ПЛЮС»

(код ЄДРПОУ 32294088) тариф на теплову енергію для потреб населення
на рівні 347,95 грн/Гкал (без ПДВ).

2. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії  В.Кальченко
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 333

Про встановлення тарифів на теплову
енергію для потреб населення
ОП «Кримтеплокомуненерго» 

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Орендному підприємству «Кримтеплокомуненерго» та-

рифи на теплову енергію для потреб населення згідно з додатком до цієї
постанови.

2. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

Додаток
до постанови Національної комісії,

що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг 

08.04.2014  №  333
Тарифи

на теплову енергію ОП «Кримтеплокомуненерго»

Директор Департаменту тарифної політики 
у сфері теплопостачання  М.Расковський

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 334

Про встановлення тарифу на теплову
енергію для потреб населення 
КП «Водотеплосервіс» Калуської міської ради

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Комунальному підприємству «Водотеплосервіс» Калуської

міської ради тариф на теплову енергію для потреб населення на рівні 
324,41 грн/Гкал (без ПДВ).

2. Установити Комунальному підприємству «Водотеплосервіс» Калуської
міської ради структуру тарифу на теплову енергію для потреб населення
згідно з додатком до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії  В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 335

Про встановлення тарифу на теплову енергію
для потреб населення ТОВ «Брок-Енергія»

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-

жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Товариству з обмеженою відповідальністю «Брок-Енергія»

(код ЄДРПОУ 19360787) тариф на теплову енергію для потреб населення
на рівні 298,92 грн/Гкал (без ПДВ).

2. Установити Товариству з обмеженою відповідальністю «Брок-Енергія»
структуру тарифу на теплову енергію для потреб населення згідно з додат-
ком до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 336

Про встановлення тарифу на теплову енергію
для потреб населення КП «Коменергосервіс»
Дніпропетровської міської ради

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Комунальному підприємству «Коменергосервіс» Дніпро-

петровської міської ради тариф на теплову енергію для потреб населення
на рівні 384,49 грн/Гкал (без ПДВ).

2. Установити Комунальному підприємству «Коменергосервіс» Дніпро-
петровської міської ради структуру тарифу на теплову енергію для потреб
населення згідно з додатком до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 337

Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Товариству з обмеженою відповідальністю «ЄВРО-РЕКОН-

СТРУКЦІя» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування,
постачання на рівні:

1.1. Для потреб населення:
тариф на теплову енергію – 263,98 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-

довими:
тариф на виробництво теплової енергії – 219,94 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 40,53 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 3,51 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Товариству з обмеженою відповідальністю «ЄВРО-РЕКОН-

СТРУКЦІя» структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, транс-
портування, постачання для потреб населення згідно з додатками 1, 2, 3, 4
до цієї постанови.

3. У постанові Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг, від 01.06.2012 № 193 «Про встановлення та-
рифів на теплову енергію ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІя» абзаци 2 та 3
пункту 1 виключити.

4. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
08.04.2014 Київ № 338

Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення 
ТОВ фірмі «ТехНова» 

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері ко-
мунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 
№  869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» та від 25.03.2014 № 81 «Про вдосконалення дер-
жавної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову
енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Товариству з обмеженою відповідальністю фірмі «Тех-

Нова» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, поста-
чання для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію – 320,55 грн/Гкал (без ПДВ) за такими скла-
довими:

тариф на виробництво теплової енергії – 275,27 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 43,94 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 1,34 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Товариству з обмеженою відповідальністю фірмі «Тех-

Нова» структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспорту-
вання, постачання для потреб населення згідно з додатками 1, 2, 3, 4 до
цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.
В.о.Голови Комісії В.Кальченко

Громадянин, 
який одночасно з пенсією
отримує заробітну плату,
має право на ПСП 

Громадянин, який одночасно з доходами у вигляді пенсії
отримує доходи у вигляді заробітної плати, має право на
зменшення суми загального місячного оподатковуваного
доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді за-
робітної плати, на суму податкової соціальної пільги за
умови дотримання вимог п.169.1 ст.169 Податкового ко-
дексу України. При цьому заробітна плата платника по-
датку, нарахована протягом звітного податкового місяця,
не повинна перевищувати граничного розміру доходу,
який дає право на отримання ПСП. У 2014 році розмір за-
робітної плати, що дає право на податкову соціальну
пільгу, становить 1710 грн. 

Податкова соціальна пільга застосовується до нарахова-
ного платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної
плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати). 

Платник податку на доходи фізичних осіб подає робото-
давцю заяву про самостійне обрання місця застосування по-
даткової соціальної пільги. 

Водночас, згідно з пп.169.2.3 п.169.2 ст.169 ПКУ, податкова
соціальна пільга не може бути застосована до: 

доходів платника податку, інших, ніж заробітна плата; 
заробітної плати, яку платник податку протягом звітного

податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді
стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення
учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військо-
вослужбовців, що виплачуються з бюджету; 

доходу самозайнятої особи від провадження підприєм-
ницької діяльності, а також іншої незалежної професійної
діяльності. 

Платники податку, які мають право на зменшення суми
загального місячного оподатковуваного доходу, отримува-
ного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на
суму податкової соціальної пільги, та розміри податкових со-
ціальних пільг визначені у ст.169 ПКУ.  

Частина суми процентів 
за користування іпотечним
житловим кредитом
включається до податкової
знижки 

Платник податку — резидент має право включити до по-
даткової знижки частину суми процентів за користування
іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в на-
ціональній або іноземній валютах, фактично сплачених про-
тягом звітного податкового року. 

При сплаті процентів за іпотечним житловим кредитом в
іноземній валюті сума платежів за такими процентами, здійс-
нених в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офі-
ційним валютним (обмінним) курсом Національного банку
України, що діє на день сплати таких процентів. 

Таке право виникає, якщо за рахунок іпотечного житлового
кредиту будується чи купується житловий будинок (квар-
тира, кімната), визначений платником податку як основне
місце його проживання, зокрема згідно з позначкою в па-
спорті про реєстрацію за місцезнаходженням такого житла. 

Крім того, фізична особа — резидент має право включити
до податкової знижки суми витрат, які пов’язані із сплатою
видатків на будівництво (придбання) доступного житла, ви-
значеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпо-
течного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів
за ним (п.166.3 ст.166 Податкового кодексу України). 

Згідно із п. 175.4 ст. 175 ПКУ право на включення до подат-
кової знижки суми, розрахованої відповідно до ст. 175, нада-
ється платнику податку за одним іпотечним кредитом про-
тягом 10 послідовних календарних років, починаючи з року,
в якому: 

об’єкт житлової іпотеки придбавається; 
збудований об’єкт житлової іпотеки переходить у власність

платника податку та починає використовуватися як основне
місце проживання. 

У разі якщо іпотечний житловий кредит має строк пога-
шення більше ніж 10 календарних років, право на включення
частини суми процентів до податкової знижки за новим іпо-
течним житловим кредитом виникає у платника податку
після повного погашення основної суми та процентів поперед-
нього іпотечного житлового кредиту. 

Якщо сума одержаного фізичною особою іпотечного жит-
лового кредиту перевищує суму, витрачену на придбання
(будівництво) предмета іпотеки, до складу витрат включа-
ється сума відсотків, сплачена за користування іпотечним
кредитом у частині, витраченій за цільовим призначенням. 

Порядок визначення суми процентів, сплачених платником
податку за користування іпотечним житловим кредитом з
метою нарахування податкової знижки, регулюється ст. 175
ПКУ. 

Інформаційно-комунікаційний департамент 
Міністерства доходів і зборів України

 
№ 
з/п 

Найменування населеного пункту 
Для потреб 

населення,грн/Гкал 
(без ПДВ) 

11 22 33 

Сімферопольська філія 

1 м. Сімферополь, смт Молодіжне, м. Білогірськ, 
с. Добре, с. Трудове 

369,76 

2 м. Щолкіне 366,48 

Алуштинська філія 

3 м. Алушта 381,92 

4 с. Малий Маяк 352,78 

5 с. Ізобільне, смт Партеніт 385,30 

Джанкойська філія 

6 м. Джанкой 607,73 

7 с. Мар'янівка, смт Октябрське, с. Петрівка, 
смт Красногвардійське 

385,28 

8 с. Нижньогірський 360,99 

Євпаторійська філія 

9 м. Євпаторія, смт Мирний, с. Новоозерне 349,55 

Керченська філія 

10 м. Керч, смт Леніно, смт Багерове 429,05 

Роздольненська філія 

11 смт Роздольне, смт Чорноморське 606,55 

Феодосійська філія 

12 м. Феодосія, смт Приморський, смт Орджонікідзе 464,87 

13 м. Судак, м. Старий Крим 468,24 

Ялтинська філія 

14 м. Алупка, смт Форос 258,34 

15 смт Масандра 421,38 

16 м. Ялта, смт Гурзуф, смт Кореїз, смт Лівадія,  
смт Гаспра 

483,28 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАїНИ 
РОЗ’ЯСНЮЄ ТА ІНФОРМУЄ


