
ДОКУМЕНТИ
www.ukurier.gov.ua24�квітня�2014�року,�четвер,�№�75 9

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
23.04.2014� Київ������ №�431
Про встановлення тарифу на теплову
енергію для потреб населення
ДП «Теплокомуненерго Маяк» ПАТ «Маяк» 
(м. Вінниця)

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��«Теплокомуненерго�Маяк»�Пуб-

лічного�акціонерного�товариства�«Маяк»�(м.�Вінниця)�тариф�на�теплову
енергію для�потреб�населення�на�рівні�332,69�грн/Гкал�(без�ПДВ).

2.�Установити�Дочірньому�підприємству��«Теплокомуненерго�Маяк»�Пуб-
лічного� акціонерного� товариства� «Маяк»� 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 Ю.Хіврич

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
23.04.2014� Київ������ №�432
Про встановлення тарифу на теплову
енергію для потреб населення
КП «Управління житлово-комунального 
господарства» (м. Славутич)

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�«Управління�житлово-кому-

нального�господарства»�(м.�Славутич)�тариф�на�теплову�енергію для�по-
треб�населення�на�рівні�330,83�грн/Гкал�(без�ПДВ).

2.�Установити�Комунальному�підприємству�«Управління�житлово-кому-
нального�господарства»�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 Ю.Хіврич

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
23.04.2014� Київ������ №�433
Про встановлення тарифу на теплову
енергію для потреб населення 
КП «Васильківтепломережа»

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�«Васильківтепломережа»

тариф�на�теплову�енергію для�потреб�населення�на�рівні�479,24�грн/Гкал
(без�ПДВ).

2.�Установити�Комунальному�підприємству�«Васильківтепломережа»
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 Ю.Хіврич

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
23.04.2014� Київ������ №�434
Про встановлення тарифу на теплову
енергію для потреб населення 
ТОВ «Долинські об`єднані 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�Товариству�з�обмеженою�відповідальністю�«Долинські

об`єднані�мережі»�тариф�на�теплову�енергію для�потреб�населення�на�рівні
320,85�грн/Гкал�(без�ПДВ).

2.�Установити�Товариству�з�обмеженою�відповідальністю�«Долинські
об`єднані�мережі»�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 Ю.Хіврич

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
23.04.2014� Київ������ №�435
Про встановлення тарифу на теплову
енергію для потреб населення 
КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго»

Відповідно�до�законів України�«Про�теплопостачання»�і�«Про�державне
регулювання� у� сфері� комунальних� послуг»,� Указу� Президента� України
від�23.11.2011�№�1073�«Про�Національну�комісію,�що�здійснює�державне
регулювання�у�сфері�комунальних�послуг»,�постанови Кабінету�Міністрів
України�від�01.06.2011�№��869�«Про�забезпечення�єдиного�підходу�до�фор-
мування�тарифів�на�житлово-комунальні�послуги»�Національна�комісія,
що�здійснює�державне�регулювання�у�сфері�комунальних�послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1.�Установити�Комунальному�підприємству�«Сєвєродонецьктеплокому-

ненерго»�тариф�на�теплову�енергію для�потреб�населення�на�рівні�304,25
грн/Гкал�(без�ПДВ).

2.�Установити�Комунальному�підприємству�«Сєвєродонецьктеплокому-
ненерго»�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 Ю.Хіврич

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
23.04.2014� Київ������ №�436
Про встановлення тарифу на теплову
енергію для потреб населення 
КП «Бориславтеплоенерго» 

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 «Бориславтеплоенерго»

тариф�на�теплову�енергію для�потреб�населення�на�рівні�366,15�грн/Гкал
(без�ПДВ).

2.� Установити� Комунальному� підприємству «Бориславтеплоенерго»
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 Ю.Хіврич

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
23.04.2014� Київ������ №�437
Про встановлення тарифу на теплову
енергію для потреб населення КПТГ
«Гадячтеплоенерго»

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 теплового�господарства�«Га-

дячтеплоенерго»�тариф�на�теплову�енергію для�потреб�населення�на�рівні
308,38�грн/Гкал�(без�ПДВ).

2.�Установити�Комунальному підприємству теплового�господарства�«Га-
дячтеплоенерго»�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 Ю.Хіврич

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
23.04.2014� Київ������ №�438
Про встановлення тарифу на теплову
енергію для потреб населення Харківському
ОКП «Дирекція розвитку інфраструктури
території»

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 Харківському� обласному� комунальному� підприємству

«Дирекція�розвитку�інфраструктури�території» тариф�на�теплову�енергію
для�потреб�населення�на�рівні�390,20�грн/Гкал�(без�ПДВ).

2.� Установити� Харківському� обласному� комунальному� підприємству
«Дирекція�розвитку�інфраструктури�території»�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 Ю.Хіврич

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
23.04.2014� Київ������ №�439
Про встановлення тарифу на теплову
енергію для потреб населення
ТОВ «Котельні лікарняного комплексу»

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�«Котельні�лі-

карняного�комплексу»�тариф�на�теплову�енергію для�потреб�населення�на
рівні�412,85�грн/Гкал (без�ПДВ).

2.�Установити�Товариству з�обмеженою�відповідальністю�«Котельні�лі-
карняного�комплексу»�структуру�тарифу на�теплову�енергію для�потреб�на-
селення�згідно�з�додатком�до�цієї�постанови.

3.�Ця�постанова�набирає�чинності�з�01�липня�2014�року.
В.о.Голови Комісії Ю.Хіврич

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
23.04.2014� Київ������ №�440
Про встановлення тарифу на теплову
енергію для потреб населення
Борівському КП ТМ

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�Борівському�комунальному�підприємству�теплових�мереж

тариф�на�теплову�енергію для�потреб�населення�на�рівні�442,95�грн/Гкал�
(без�ПДВ).

2.�Установити�Борівському�комунальному�підприємству�теплових�мереж
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 Ю.Хіврич

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
23.04.2014� Київ������ №�441
Про встановлення тарифу на теплову
енергію для потреб населення
ТОВ «Сміла Енергоінвест»

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�«Сміла�Енер-

гоінвест» тариф� на� теплову� енергію для� потреб� населення� на� рівні�
466,82�грн/Гкал�(без�ПДВ).

2.�Установити�Товариству з�обмеженою�відповідальністю�«Сміла�Енер-
гоінвест»�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 Ю.Хіврич

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
23.04.2014� Київ������ №�442
Про встановлення тарифу на теплову
енергію для потреб населення 
ТОВ «Смілаенергопромтранс»

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
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ДОКУМЕНТИ
оплати�житлово-комунальних�послуг»�Національна�комісія,�що�здійснює
державне�регулювання�у�сфері�комунальних�послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1.�Установити�Товариству�з�обмеженою�відповідальністю�«Смілаенер-

гопромтранс» тариф�на�теплову�енергію для�потреб�населення�на�рівні
335,61�грн/Гкал�(без�ПДВ).

2.�Установити�Товариству�з�обмеженою�відповідальністю�«Смілаенер-
гопромтранс»�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 Ю.Хіврич

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
23.04.2014� Київ������ №�443
Про встановлення тарифу на теплову
енергію для потреб населення
КП «Глухівський тепловий район»

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 «Глухівський� тепловий

район»�тариф�на�теплову�енергію для�потреб�населення�на�рівні�319,50
грн/Гкал�(без�ПДВ).

2.� Установити� Комунальному підприємству «Глухівський� тепловий
район»�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 Ю.Хіврич

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
23.04.2014� Київ������ №�444
Про встановлення тарифу 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»�тариф

на�теплову�енергію для�потреб�населення�на�рівні�403,40�грн/Гкал�(без
ПДВ).

2.�Установити�Орендному�підприємству «Кримтеплокомуненерго»�струк-
туру�тарифу на�теплову�енергію для�потреб�населення�згідно�з�додатком
до�цієї�постанови.

3.�Скасувати�постанову�Національної�комісії,�що�здійснює�державне�ре-
гулювання�у�сфері�комунальних�послуг,�від�08.04.2014�№�333�«Про вста-
новлення тарифів на теплову�енергію для�потреб�населення�ОП�«Кримтеп-
локомуненерго».

4.�Ця�постанова�набирає�чинності�з�01�липня�2014�року.
В.о.Голови Комісії Ю.Хіврич

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
23.04.2014� Київ������ №�445
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�454,20�грн/Гкал�(без�ПДВ).

2.�Установити�Комунальному�підприємству�«Транспортування�покупної
теплової�енергії�«Теплотранс»�Дніпропетровської�міської�ради�структуру
тарифу на�теплову�енергію для�потреб�населення�згідно�з�додатком�до�цієї
постанови.

3.�Скасувати�постанову Національної�комісії,�що�здійснює�державне�ре-
гулювання�у�сфері�комунальних�послуг,�від�08.04.2014�№�331 «Про�вста-
новлення�тарифу�на�теплову енергію�для�потреб�населення�КП «ТПТЕ�«Теп-
лотранс»�Дніпропетровської міської�ради».

4.�Ця�постанова�набирає�чинності�з�01�липня�2014�року.
В.о.Голови Комісії Ю.Хіврич

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
23.04.2014� Київ������ №�446
Про встановлення тарифу на теплову
енергію для потреб населення
ПАТ «Донбасенерго»

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�«Донбасенерго»

тариф�на�теплову�енергію для�потреб�населення�на�рівні�258,51�грн/Гкал
(без�ПДВ).

2.�Установити�Публічному�акціонерному�товариству�«Донбасенерго»
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 Ю.Хіврич

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
23.04.2014� Київ������ №�447
Про встановлення тарифу на теплову
енергію для потреб населення ПАТ «ДТЕК
Донецькобленерго» ВП «Миронівська ТЕС»

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�«ДТЕК�Донецькоб-

ленерго»�ВП�«Миронівська�теплова�електрична�станція»�тариф�на�теплову
енергію для�потреб�населення�на�рівні�384,93�грн/Гкал�(без�ПДВ).

2.�Установити�Публічному�акціонерному�товариству�«ДТЕК�Донецькоб-
ленерго»�ВП�«Миронівська�теплова�електрична�станція»�структуру�тарифу
на�теплову�енергію для�потреб�населення�згідно�з�додатком�до�цієї�поста-
нови.

3.�Скасувати�постанову�Національної�комісії,�що�здійснює�державне�ре-
гулювання�у�сфері�комунальних�послуг,�від�17.04.2014�№�349�«Про�вста-
новлення�тарифу�на�теплову�енергію�для�потреб�населення�ПАТ�«ДТЕК�До-
нецькобленерго»�ВП�«Миронівська�ТЕС».

4.�Ця�постанова�набирає�чинності�з�01�липня�2014�року.
В.о.Голови Комісії Ю.Хіврич

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
23.04.2014� Київ������ №�448
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�332,32�грн/Гкал�(без�ПДВ).

2.�Установити�Комунальному�підприємству�«Теплокомуненерго»�Олек-
сандрійської�міської�ради структуру�тарифу на�теплову�енергію для�потреб
населення�згідно�з�додатком�до�цієї�постанови.

3.�Скасувати�постанову�Національної�комісії,�що�здійснює�державне�ре-
гулювання�у�сфері�комунальних�послуг,�від�08.04.2014�№�322 «Про�вста-
новлення�тарифу�на�теплову енергію�для�потреб�населення�КП�«Теплоко-
муненерго»�Олександрійської�міської�ради».

4.�Ця�постанова�набирає�чинності�з�01�липня�2014�року.
В.о.Голови Комісії Ю.Хіврич

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
23.04.2014� Київ������ №�449
Про встановлення тарифу на теплову
енергію для потреб населення
ТОВ «Рівнетеплоенерго»    

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 «Рівнетеплое-

нерго»�тариф�на�теплову�енергію для�потреб�населення�на�рівні�334,20
грн/Гкал�(без�ПДВ).

2.�Установити�Товариству�з�обмеженою�відповідальністю «Рівнетеплое-
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 Ю.Хіврич

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
23.04.2014� Київ������ №�450

Про встановлення тарифу на теплову
енергію для потреб населення
КПТМ Тернопільської обласної ради
«Тернопільтеплокомуненерго»

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-

ської�обласної�ради�«Тернопільтеплокомуненерго»�тариф�на�теплову�енер-
гію для�потреб�населення�на�рівні�369,68�грн/Гкал�(без�ПДВ).

2.�Установити�Комунальному�підприємству�теплових�мереж�Тернопіль-
ської�обласної�ради�«Тернопільтеплокомуненерго» 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 Ю.Хіврич

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
23.04.2014� Київ������ №�451

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»

тариф�на�теплову�енергію для�потреб�населення�на�рівні�363,34�грн/Гкал
(без�ПДВ).

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

3.�Скасувати�постанову�Національної�комісії,�що�здійснює�державне�ре-
гулювання�у�сфері�комунальних�послуг,�від�08.04.2014�№�332 «Про�вста-
новлення� тарифу� на� теплову енергію� для� потреб� населення� ТОВ «СГС
ПЛЮС».

4.�Ця�постанова�набирає�чинності�з�01�липня�2014�року.
В.о.Голови Комісії Ю.Хіврич

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
23.04.2014� Київ������ №�452

Про встановлення тарифу на теплову
енергію для потреб населення КП Ялтинської
міської ради «Ялтинські 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�Ялтинської�міської�ради�«Ял-

тинські�теплові�мережі» тариф�на�теплову�енергію для�потреб�населення
на�рівні�425,87�грн/Гкал�(без�ПДВ).

2.�Установити�Комунальному�підприємству�Ялтинської�міської�ради�«Ял-
тинські�теплові�мережі» 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 Ю.Хіврич
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
23.04.2014� Київ������ №�453
Про встановлення тарифу на теплову
енергію для потреб населення
ТОВ «Теплосервіс» (м. Дніпродзержинськ)

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�«Теплосервіс»

(м.�Дніпродзержинськ)�тариф�на�теплову�енергію для�потреб�населення�на
рівні�296,14�грн/Гкал�(без�ПДВ).

2.�Установити�Товариству�з�обмеженою�відповідальністю�«Теплосервіс»
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 Ю.Хіврич

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
23.04.2014� Київ������ №�454
Про встановлення тарифу на теплову
енергію для потреб населення
ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля»

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�«ДТЕК�Добро-

піллявугілля»�тариф�на�теплову�енергію для�потреб�населення�на�рівні
406,04�грн/Гкал�(без�ПДВ).

2.�Установити�Товариству з�обмеженою�відповідальністю�«ДТЕК�Добро-
піллявугілля»�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 Ю.Хіврич

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
23.04.2014� Київ������ №�455
Про встановлення тарифу на теплову
енергію для потреб населення
КВП «Краматорська тепломережа»
Краматорської 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 виробничому підприємству «Краматорська

тепломережа»�Краматорської�міської�ради тариф�на�теплову�енергію для
потреб�населення�на�рівні�361,33�грн/Гкал�(без�ПДВ).

2.�Установити�Комунальному виробничому підприємству «Краматорська
тепломережа»�Краматорської�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 Ю.Хіврич

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
23.04.2014� Київ������ №�456
Про встановлення тарифу на теплову
енергію для потреб населення
ПКПП «Теплокомунсервіс»

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 Приватному�комунально-побутовому�підприємству�«Теп-

локомунсервіс» тариф�на�теплову�енергію для�потреб�населення�на�рівні
385,24�грн/Гкал�(без�ПДВ).

2.�Установити�Приватному�комунально-побутовому�підприємству�«Теп-
локомунсервіс» 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 Ю.Хіврич

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
23.04.2014� Київ������ №�457
Про встановлення тарифів на теплову
енергію для потреб населення
КП «Білгород-Дністровськтеплоенерго» 

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�«Білгород-Дністровськтеп-

лоенерго»�тарифи на�теплову�енергію для�потреб�населення�на�рівні:
а)�одноставковий�тариф�на�теплову�енергію�–�415,26�грн/Гкал�(без�ПДВ);
б)�умовно-змінна�частина�двоставкового�тарифу�на�теплову�енергію�–

305,05�грн/Гкал�(без�ПДВ);
в)�умовно-постійна�частина�двоставкового�тарифу�на�теплову�енергію

(місячна� плата� за� одиницю� приєднаного� теплового� навантаження) –
18192,61�грн/Гкал/год�(без�ПДВ).

2.�Установити�Комунальному�підприємству�«Білгород-Дністровськтеп-
лоенерго»�структуру�одноставкового�тарифу на�теплову�енергію згідно�з
додатком�1�та�структуру�двоставкового�тарифу�на�теплову�енергію�згідно
з�додатком�2�до�цієї�постанови.

3.�Ця�постанова�набирає�чинності�з�01�липня�2014�року.
В.о.Голови Комісії Ю.Хіврич

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
23.04.2014� Київ������ №�458
Про встановлення тарифу на теплову
енергію для потреб населення 
Канівському КПТМ

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�Канівському�комунальному�підприємству�теплових�мереж

тариф�на�теплову�енергію для�потреб�населення�на�рівні�345,22�грн/Гкал
(без�ПДВ).

2.�Установити�Канівському�комунальному�підприємству�теплових�мереж
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 Ю.Хіврич

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
23.04.2014� Київ������ №�459
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�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�«Дніпропетровські

міські�теплові�мережі»�тарифи�на�теплову�енергію,�її�виробництво,�транс-
портування,�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�– 284,70�грн/Гкал�(без�ПДВ);
тариф�на�транспортування�теплової�енергії�–�39,67�грн/Гкал�(без�ПДВ);
тариф�на�постачання�теплової�енергії�–�3,30�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.�Скасувати постанову�Національної�комісії,�що�здійснює�державне�ре-
гулювання� у� сфері� комунальних� послуг,� від� 08.04.2014
№�269�«Про�встановлення�тарифів�на�теплову�енергію,� її�виробництво,
транспортування,�постачання�для�потреб�населення�МКП�«Дніпропетров-
ські�міські�теплові�мережі».

4.�Ця�постанова�набирає�чинності�з�01�липня 2014�року.
В.о.Голови Комісії Ю.Хіврич

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
23.04.2014� Київ������ №�460
Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування,
постачання 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�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�«Краматорськ-

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

тариф�на�теплову�енергію�–�410,34�грн/Гкал�(без�ПДВ)�за�такими�скла-
довими:

тариф�на�виробництво�теплової�енергії�–�347,36�грн/Гкал�(без�ПДВ);
тариф�на�транспортування�теплової�енергії�–�62,66�грн/Гкал�(без�ПДВ);
тариф�на�постачання�теплової�енергії�–�0,32�грн/Гкал�(без�ПДВ).
2.�Установити�Товариству�з�обмеженою�відповідальністю�«Краматорськ-

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

3.�Скасувати постанову�Національної�комісії,�що�здійснює�державне�ре-
гулювання�у�сфері�комунальних�послуг,�від�08.04.2014�№�277�«Про�вста-
новлення�тарифу�на�теплову�енергію�для�потреб�населення�ТОВ�«Крама-
торськтеплоенерго».

4.�Ця�постанова�набирає�чинності�з�01�липня�2014�року.
В.о.Голови Комісії Ю.Хіврич

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
23.04.2014� Київ������ №�461
Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення
КП «Тепломережа» (м. Донецьк)

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�«Тепломережа»�(м.�Донецьк)

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

тариф�на�теплову�енергію�–�437,95�грн/Гкал�(без�ПДВ)�за�такими�скла-
довими:

тариф�на�виробництво�теплової�енергії�–�389,49�грн/Гкал�(без�ПДВ);
тариф�на�транспортування�теплової�енергії�–�46,57�грн/Гкал�(без�ПДВ);
тариф�на�постачання�теплової�енергії�–�1,89�грн/Гкал�(без�ПДВ).
2.� Установити� Комунальному� підприємству� «Тепломережа»

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

3.�Скасувати постанову�Національної�комісії,�що�здійснює�державне�ре-
гулювання�у�сфері�комунальних�послуг,�від�08.04.2014�№�278�«Про�вста-
новлення�тарифу�на�теплову�енергію�для�потреб�населення КП�«Тепломе-
режа».

4.�Ця�постанова�набирає�чинності�з�01�липня�2014�року.
В.о.Голови Комісії Ю.Хіврич

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
23.04.2014� Київ������ №�462
Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування,
постачання для потреб населення Концерну
«Міські теплові мережі» (м. Запоріжжя)

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�Концерну «Міські�теплові�мережі»�(м.�Запоріжжя)�тарифи

на�теплову�енергію,�її�виробництво,�транспортування,�постачання�для�по-
треб�населення�на�рівні:

тариф�на�теплову�енергію�–�285,80�грн/Гкал�(без�ПДВ)�за�такими�скла-
довими:

тариф�на�виробництво�теплової�енергії�–�252,86�грн/Гкал�(без�ПДВ);
тариф�на�транспортування�теплової�енергії�–�28,02�грн/Гкал�(без�ПДВ);
тариф�на�постачання�теплової�енергії�–�4,92�грн/Гкал�(без�ПДВ).
2.�Установити�Концерну «Міські�теплові�мережі»�структуру�тарифів�на

теплову�енергію,�її�виробництво,�транспортування,�постачання�для�потреб
населення�згідно�з�додатками� 1,�2,�3,�4�до�цієї�постанови.
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3.�Скасувати постанову�Національної�комісії,�що�здійснює�державне�ре-

гулювання�у�сфері�комунальних�послуг,�від�08.04.2014�№�282�«Про вста-
новлення тарифів на теплову�енергію,�її�виробництво,�транспортування,�по-
стачання�для потреб�населення�Концерну�«Міські�теплові�мережі».

4.�Ця�постанова�набирає�чинності�з�01�липня�2014�року.
В.о.Голови Комісії Ю.Хіврич

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
23.04.2014� Київ������ №�463
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�–�337,94�грн/Гкал�(без�ПДВ)
за�такими�складовими:

тариф�на�виробництво�теплової�енергії�– 281,25�грн/Гкал�(без�ПДВ);
тариф�на�транспортування�теплової�енергії�– 54,56�грн/Гкал�(без�ПДВ);
тариф�на�постачання�теплової�енергії�– 2,13�грн/Гкал�(без�ПДВ);
б)�умовно-змінна�частина�двоставкового�тарифу�на�теплову�енергію�–

228,76�грн/Гкал�(без�ПДВ);
в)�умовно-постійна�частина�двоставкового�тарифу�на�теплову�енергію

(місячна� плата� за� одиницю� приєднаного� теплового� навантаження)� –
17446,03�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.�Скасувати постанову�Національної�комісії,�що�здійснює�державне�ре-
гулювання�у�сфері�комунальних�послуг,�від�08.04.2014�№�292�«Про�вста-
новлення�тарифів�на�теплову�енергію,�її�виробництво,�транспортування,�по-
стачання�для�потреб�населення�Львівському�міському�КП�«Львівтепло�-
енерго».

4.�Ця�постанова�набирає�чинності�з�01�липня�2014�року.
В.о.Голови Комісії Ю.Хіврич

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
23.04.2014� Київ������ №�464
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�–�302,01�грн/Гкал�(без�ПДВ)�за�такими�скла-
довими:

тариф�на�виробництво�теплової�енергії�–�252,18�грн/Гкал�(без�ПДВ);
тариф�на�транспортування�теплової�енергії�–�47,35�грн/Гкал�(без�ПДВ);
тариф�на�постачання�теплової�енергії�–�2,48�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.�Скасувати постанову�Національної�комісії,�що�здійснює�державне�ре-
гулювання�у�сфері�комунальних�послуг,�від�08.04.2014�№�305�«Про вста-
новлення тарифів на теплову�енергію,�її�виробництво,�транспортування,�по-
стачання�для�потреб�населення�КП�«Харківські�теплові�мережі».

4.�Ця�постанова�набирає�чинності�з�01�липня�2014�року.
В.о.Голови Комісії Ю.Хіврич

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
23.04.2014� Київ������ №�465
Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування,
постачання 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» та-

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

тариф�на�теплову�енергію�–�295,17�грн/Гкал�(без�ПДВ)�за�такими�скла-
довими:

тариф�на�виробництво�теплової�енергії�–�248,65�грн/Гкал�(без�ПДВ);
тариф�на�транспортування�теплової�енергії�–�44,40�грн/Гкал�(без�ПДВ);
тариф�на�постачання�теплової�енергії�–�2,12�грн/Гкал�(без�ПДВ).
2.�Установити�Публічному�акціонерному�товариству�«Київенерго» 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.�Скасувати постанову�Національної�комісії,�що�здійснює�державне�ре-
гулювання�у�сфері�комунальних�послуг,�від�08.04.2014�№�312�«Про вста-
новлення тарифу�на теплову�енергію для�потреб�населення��ПАТ�«Київ�-
енерго».

4.�Ця�постанова�набирає�чинності�з�01�липня�2014�року.
В.о.Голови Комісії Ю.Хіврич

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
23.04.2014� Київ������ №�466
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 для�потреб�населення�на�рівні:

тариф�на�теплову�енергію�–�267,85�грн/Гкал�(без�ПДВ)�за�такими�скла-
довими:

тариф�на�виробництво�теплової�енергії�–�219,94�грн/Гкал�(без�ПДВ);
тариф�на�транспортування�теплової�енергії�–�44,40�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.�Скасувати�постанову�Національної�комісії,�що�здійснює�державне�ре-
гулювання�у�сфері�комунальних�послуг,�від�08.04.2014�№�337�«Про�вста-
новлення�тарифів�на�теплову�енергію,�її�виробництво,�транспортування, по-
стачання�для�потреб�населення ТОВ�«єВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ».

4.�Ця�постанова�набирає�чинності�з�01�липня�2014�року.
В.о.Голови Комісії Ю.Хіврич

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
23.04.2014� Київ������ №�467
Про встановлення тарифу на теплову
енергію для потреб населення
ТДВ «Шахта «Білозерська»

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�додатковою�відповідальністю�«Шахта�«Біло-

зерська»�тариф�на�теплову�енергію для�потреб�населення�на�рівні�391,43
грн/Гкал�(без�ПДВ).

2.�Установити�Товариству�з�додатковою�відповідальністю�«Шахта�«Біло-
зерська»�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 Ю.Хіврич

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
23.04.2014� Київ������ №�468
Про встановлення тарифу на теплову
енергію для потреб населення
КП «Озерне» (смт Озерне)

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�«Озерне»�(смт�Озерне) тариф

на�теплову�енергію для�потреб�населення�на�рівні�330,86�грн/Гкал�(без
ПДВ).

2.�Установити�Комунальному�підприємству�«Озерне»�структуру�тарифу
на�теплову�енергію для�потреб�населення�згідно�з�додатком�до�цієї�поста-
нови.

3.�Ця�постанова�набирає�чинності�з�01�липня�2014�року.
В.о.Голови Комісії Ю.Хіврич

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
23.04.2014� Київ������ №�469

Про встановлення тарифу на теплову
енергію для потреб населення КПТМ
Харківського району Харківської районної
державної адміністрації 

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�Харківського

району�Харківської�районної�державної�адміністрації� тариф�на�теплову
енергію для�потреб�населення�на�рівні�492,70�грн/Гкал�(без�ПДВ).

2.�Установити�Комунальному підприємству теплових�мереж�Харківського
району�Харківської�районної�державної�адміністрації�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 Ю.Хіврич

�КАБІНЕТ�МІНІСТРІВ�УКРАЇНи

ПОСТАНОВА
від�16�квітня�2014�р.�№�108

Київ

Про внесення змін до Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті

для підтримки у безпечному стані
енергоблоків та об’єкта «Укриття» 

і здійснення заходів щодо підготовки 
до зняття з експлуатації  

Чорнобильської АЕС 
Кабінет�Міністрів�України�ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести�до�Порядку�використання�коштів,�передбачених�у�державному

бюджеті�для�підтримки�у�безпечному�стані�енергоблоків�та�об’єкта�«Ук-
риття»�і�здійснення�заходів�щодо�підготовки�до�зняття�з�експлуатації�Чор-
нобильської�АЕС,�затвердженого�постановою Кабінету�Міністрів�України
від�28�лютого�2011�р.�№�234�(Офіційний�вісник�України,�2011�р.,�№�18,�
ст.�771;�2012�р.,�№�13,�ст.�480;�2013�р.,�№�23,�ст.�767,�№�98,�ст.�3605),�зміни,
що�додаються.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою�Кабінету�Міністрів�України

від�16�квітня�2014�р.�№�108

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених 

у державному бюджеті для підтримки у безпечному стані 
енергоблоків та об’єкта «Укриття» і здійснення заходів щодо 

підготовки до зняття з експлуатації  Чорнобильської АЕС 
1.�В�абзаці�дев’ятому�пункту�3�після�слова�«щодо»�доповнити�словами

«підготовки�до»,�а�цифри�«2013»�замінити�цифрами�«2014».
2.�Абзаци�третій�і�четвертий�пункту�6�замінити�абзацом�такого�змісту:
«ДАЗВ�за�погодженням�з�Мінприроди�затверджує�поквартальний�роз-

поділ�із�зазначенням�заходів�та�обсягів�їх�фінансування�за�кожним�одер-
жувачем�бюджетних�коштів,�після�чого�доводить�у�встановленому�порядку
у�строки,�визначені�для�затвердження�кошторисів�(планів�використання
бюджетних�коштів),�таким�одержувачам�витяг�з�плану�заходів,�зазначеного
в�абзаці�дев’ятому�пункту�3�цього�Порядку,�і�обсяги�їх�фінансування.».

3.�Додаток�до�Порядку�викласти�в�такій�редакції:

«Додаток
до�Порядку

ПЛАН
заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС 

та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну 
систему на 2014 рік

Найменування заходу 

Орієнтовний 
обсяг 

фінансування, 
тис. гривень 

1. Підтримка у безпечному стані першого —  
третього енергоблоків Чорнобильської АЕС та 
сховища відпрацьованого ядерного палива 

376508,3 

2. Виведення з експлуатації та частковий демонтаж 
окремих систем і елементів енергоблоків  

63617,1 

3. Здійснення організаційно-технічних заходів з 
управління, експлуатації, технічного 
обслуговування, ремонту систем, що забезпечують 
життєдіяльність Чорнобильської АЕС, забезпечення 
контролю за станом ядерної та радіаційної безпеки 

234182 

4. Створення на промисловому майданчику 
Чорнобильської АЕС інфраструктури для 
поводження з відпрацьованим ядерним паливом та 
радіоактивними відходами  

27264 

5. Вивільнення від ядерного палива енергоблоків  43700 
Усього  745271,4». 
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�КАБІНЕТ�МІНІСТРІВ�УКРАЇНи
ПОСТАНОВА

від 25�березня 2014�р. №�112
Київ

Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України
з питань пенсійного забезпечення

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1.�Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань пенсійного за-

безпечення зміни, що додаються.
2.�Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім пункту 8

змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з дня на-
брання чинності Законом України від 17�листопада 2011�р. №�4050-VI�«Про
державну службу».

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 25�березня 2014�р. №�112
ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1.�У пункті 7�постанови Кабінету Міністрів України від 17�липня 1992�р.

№ 393�«Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пен-
сій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічма-
нам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за кон-
трактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ
та членам їхніх сімей»�(ЗП України, 1992�р., №�7,�ст. 182;�Офіційний вісник
України, 2007�р., №�10,�ст. 359;�2008�р., №�12,�ст. 301;�2011�р., №�99,�ст. 3621):

1)�абзаци третій і четвертий викласти у такій редакції:
«щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, до-

плати, підвищення, крім щомісячних надбавок (доплат), установлених осо-
бам, які мають право на пенсію за вислугу років згідно із законодавством
і залишені за їх згодою та в інтересах справи на службі) та премії. Розмір
щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визнача-
ється за вибором того, хто звернувся за пенсією за будь-які 60�календарних
місяців служби підряд перед звільненням. Середня сума щомісячних до-
даткових видів грошового забезпечення та премії визначається шляхом ді-
лення загальної суми цих видів грошового забезпечення за 60�календарних
місяців служби на 60.

Для осіб, які звільнені із служби у 2008�році та пізніше або які померли
(загинули) в зазначений період і на час звільнення (смерті) мають менш як
60�календарних місяців служби (крім осіб, виплата грошового забезпечення
яким провадилася на умовах і в порядку, визначених постановами Кабінету
Міністрів України від 17�серпня 2005�р. №�748,�від 3�вересня 2005�р. №�865,
від 9�березня 2006�р. №�268�і від 15�листопада 2006�р. №�1588),�середньо-
місячна сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та пре-
мії визначається шляхом ділення загальної суми таких видів грошового за-
безпечення за фактичні місяці служби підряд перед звільненням (смертю)
починаючи з січня 2008�р. на кількість таких місяців.»;

2)�абзац п’ятий виключити;
3)�в абзаці шостому цифри і слова «24�календарні місяці»�замінити циф-

рами і словами «60�календарних місяців».
2.�У пункті 1�постанови Кабінету Міністрів України від 31�травня 2000�р.

№�865�«Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку
для обчислення пенсії»�(Офіційний вісник України, 2000�р., №�22,�ст. 906;
2003�р., №�17,�ст. 773;�2006�р., №�11,�ст. 710;�2009�р., №�63,�ст. 2220;�2012
р., №�18,�ст. 657):

1)�абзац перший викласти у такій редакції:
«1.�Установити, що розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за

ранг або кваліфікаційні класи, класний чин або спеціальні звання, вислугу
років), що включаються в заробіток для обчислення пенсії відповідно до
Закону України «Про державну службу»,�визначається за вибором того,
хто звернувся за пенсією за будь-які 60�календарних місяців роботи, яка
дає право на даний вид пенсії, підряд перед зверненням за пенсією. Серед-
ньомісячна сума зазначених виплат за 60�календарних місяців визначається
шляхом ділення загальної суми цих виплат на 60.»;

2)�в абзаці четвертому:
у першому реченні слова і цифри «за останні 24�календарні місяці ро-

боти підряд, яка дає право на даний вид пенсії, перед зверненням за пен-
сією або»�виключити;

друге речення викласти у такій редакції: «Середньомісячна сума зазна-
чених виплат за 60�календарних місяців роботи підряд перед зверненням
за пенсією визначається шляхом ділення загальної суми таких виплат на
60.»;

3)�в абзаці п’ятому цифри «24»�замінити цифрами «60».
3.�У пункті 1�постанови Кабінету Міністрів України від 13�вересня 2001 р.

№�1155�«Про встановлення щомісячної доплати до пенсії непрацюючим
пенсіонерам, вивільненим у зв’язку із закриттям Чорнобильської АЕС»
(Офіційний вісник України, 2001�р., №�37,�ст. 1691;�2007�р., №�86,�ст. 3151):

1)�в абзаці першому цифри і слова «25�відсотків розміру прожиткового
мінімуму, визначеного на відповідний рік для осіб, які втратили працездат-
ність»�замінити цифрами і словом «237,25�гривні»;

2)�в абзаці другому цифру і слова «5�відсотків розміру зазначеного про-
житкового мінімуму»�замінити цифрами і словом «47,45�гривні».

4.�У постанові Кабінету Міністрів України від 26�березня 2008�р. №�265
«Деякі питання пенсійного забезпечення громадян»�(Офіційний вісник Ук-
раїни, 2008�р., №�25,�ст. 785,�№�74,�ст. 2485;�2009�р., №�81,�ст. 2742;�2012 р.,
№�91,�ст. 3686):

1)�пункт 1�після слів «пенсійних виплат»�доповнити словами «,�держав-
ної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, особам,
які не мають права на пенсію, та інвалідам»,�а після слів «не досягає»�—
словами і цифрами «в інвалідів I�та II�груп прожиткового мінімуму, вста-
новленого законом для осіб, які втратили працездатність, та»;

2)�абзац перший пункту 2�викласти у такій редакції:
«2.�Установити, що у разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат,

державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам,
особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, крім інвалідів I�та II�груп
(з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової
допомоги, сум індексації та інших доплат, встановлених законодавством,
крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не досягає 949�гривень,
таким особам надається щомісячна державна адресна допомога у сумі, що
не вистачає до зазначеного розміру.»;

3)�у пункті 5�слова і цифри «встановлюється з 1�квітня 2008�р. і»�замі-
нити словами і цифрою «,�зазначена у пункті 1�цієї постанови,».

5.�У Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 23�листопада 2011�р. №�1210�«Про підвищення рівня соціаль-
ного захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катас-
трофи»�(Офіційний вісник України, 2011�р., №�92,�ст. 3343):

1)�у пункті 13:
в абзаці першому слова «до прожиткового мінімуму для осіб, які втра-

тили працездатність»�виключити;
підпункти 1�і 2�викласти у такій редакції:
«1)�особам, що належать до категорії 1:
з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:
інвалідам I�групи —�474,5�гривні;
інвалідам II�групи —�379,6�гривні;
інвалідам III�групи —�284,7�гривні;
для інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалід-

ності з Чорнобильською катастрофою:

інвалідам I�групи —�341,64�гривні;
інвалідам II�групи —�227,76�гривні;
інвалідам III�групи —�170,82�гривні;
2)�особам,�що�належать�до�категорій�2—4:
особам, що належать до категорії 2,�—�170,82�гривні;
особам, що належать до категорії 3,�—�113,88�гривні;
особам, що належать до категорії 4,�—�56,94�гривні;»;
у підпункті 3�цифри і слово «18�відсотків»�замінити цифрами і словом

«170,82�гривні»;
2)�у пункті 14�цифри і слова «12�відсотків прожиткового мінімуму для

осіб, які втратили працездатність»�замінити цифрами і словом «113,88
гривні»;

доповнити Порядок пунктом 15 1 такого змісту:
«15 1.�Особам, які одночасно мають право на отримання надбавки, до-

даткової пенсії, підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового
утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість
пенсії, відповідно до Законів України «Про статус і соціальний захист гро-
мадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,�«Про ста-
тус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,�«Про жертви нацист-
ських переслідувань»�і «Про соціальний захист дітей війни»,�таке підви-
щення провадиться за їх вибором за однією з підстав.».

6.�У постанові Кабінету Міністрів України від 28�грудня 2011�р. №�1381
«Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств на-
селення»�(Офіційний вісник України, 2012�р., №�2,�ст. 51,�№�32,�ст. 1184):

1)�у вступній частині слова і цифри «у 2012�році»�замінити словами і
цифрами «починаючи з 2012�року»;

2)�у пункті 3:
у підпункті 1�цифри і слова «42�відсотки прожиткового мінімуму, вста-

новленого законом, для осіб, які втратили працездатність»�замінити циф-
рами і словом «398,58�гривні»;

у підпункті 3�цифри і слова «12�відсотків прожиткового мінімуму, вста-
новленого законом, для осіб, які втратили працездатність»�замінити циф-
рами і словом «113,88�гривні»;

3)�у пункті 4:
в абзаці першому цифру і слова «7�відсотків прожиткового мінімуму,

встановленого законом, для осіб, які втратили працездатність»�замінити
цифрами і словом «66,43�гривні»;

абзац другий викласти у такій редакції:
«Особам, які одночасно мають право на отримання надбавки, додаткової

пенсії, підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового утри-
мання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії,
відповідно до Законів України «Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,�«Про статус ве-
теранів війни, гарантії їх соціального захисту»,�«Про жертви нацистських
переслідувань»�і «Про соціальний захист дітей війни»,�таке підвищення
провадиться за їх вибором за однією з підстав.».

7.�В абзаці третьому постановляючої частини постанови Кабінету Мініс-
трів України від 26�вересня 2012�р. №�908�«Про підвищення рівня соціаль-
ного захисту ветеранів війни та деяких інших осіб, яким виповнилося 100
і більше років»�(Офіційний вісник України, 2012�р., №�75,�ст. 3035)�цифри
і слова «20�відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом для
осіб, які втратили працездатність»� замінити цифрами і словом «189,8
гривні».

8.�У пункті 3�Порядку та умов визначення заробітної плати для обчис-
лення пенсії державного службовця, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 19�червня 2013�р. №�426�(Офіційний вісник України,
2013�р., №�47,�ст. 1697):

1)�абзаци другий і третій виключити;
2)�в абзаці четвертому слова і цифри «з 1�січня 2014�р. до 31�грудня

2018�р.»�та «1�січня 2014�р.»�замінити відповідно словами і цифрами «з 1
січня 2015�р. до 31�грудня 2019�р.»�та «1�січня 2015�р.»;

в абзаці п’ятому цифри і слова «1�січня 2019�р.»�та «1�січня 2014�р.»�за-
мінити відповідно цифрами і словами «1�січня 2020�р.»�та «1�січня 2015 р.».

�КАБІНЕТ�МІНІСТРІВ�УКРАЇНи
ПОСТАНОВА

від 16�квітня 2014�р. №�114
Київ

Про внесення змін до Регламенту
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого поста-

новою Кабінету Міністрів України від 18�липня 2007�р. №�950�(Офіційний
вісник України, 2007�р., №�54,�ст. 2180;�2011�р., №�88,�ст. 3199;�2013�р.,
№ 20,�ст. 680),�зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 16�квітня 2014�р. №�114

ЗМІНИ,
що вносяться до Регламенту Кабінету Міністрів України

1.�Пункт 5�§�12�виключити.
2.�Пункти 2�і 8�§�18�викласти в такій редакції:
«2.�У засіданні Кабінету Міністрів відповідно до закону можуть брати

участь народні депутати України, Генеральний прокурор України або його
заступник, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, Голова Націо-
нального банку або його заступник, Голова Антимонопольного комітету та
уповноважений Президентом України представник.»;

«8.�Секретаріат Кабінету Міністрів забезпечує реєстрацію учасників за-
сідання.».

3.�Розділ 8�викласти в такій редакції:
«Розділ 8. Виконання актів законодавства та доручень Прем’єр-міністра
§ 75. Виконавці
Виконання законів України, постанов Верховної Ради, актів Президента

України та Кабінету Міністрів, доручень Прем’єр-міністра забезпечують мі-
ністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада мініс-
трів Автономної Республіки Крим.

§ 76. Організація виконання
Прем’єр-міністр або за його дорученням Перший віце-прем’єр-міністр

визначає органи виконавчої влади, які є відповідальними за забезпечення
виконання законів України, постанов Верховної Ради та актів Президента
України.

§ 77. Взаємодія
1.�Під час виконання акта законодавства, доручення Прем’єр-міністра

орган виконавчої влади, визначений відповідальним за виконання, взає-
модіє з іншими органами виконавчої влади.

2.�Інформація про завдання, встановлені органам виконавчої влади у до-
рученнях Прем’єр-міністра, у разі потреби доводиться до відома інших дер-
жавних органів шляхом надсилання їм копій таких доручень.

§ 78. Строки виконання
1.�Завдання, щодо яких визначено строк виконання, виконуються в ус-

тановлений строк. Якщо строк виконання завдання не зазначено, орган ви-
конавчої влади, відповідальний за виконання, самостійно визначає строк і
порядок виконання з урахуванням цілей та складності завдання.

2.�У разі коли з об’єктивних причин виконати завдання у визначений
строк неможливо, керівник органу виконавчої влади, відповідального за
виконання, визначає можливий новий строк та до завершення встановле-
ного строку повідомляє про це з викладенням відповідного обґрунтування
Кабінетові Міністрів та іншим заінтересованим органам виконавчої влади.

3.�Якщо за результатами проведеного Секретаріатом Кабінету Міністрів
аналізу поданої інформації перенесення строку не матиме негативних на-
слідків, контроль за виконанням завдання здійснюється з урахуванням но-
вого строку. В іншому разі рішення про перенесення строку приймає
Прем’єр-міністр або за його дорученням Перший віце-прем’єр-міністр чи
Міністр Кабінету Міністрів.

4.�Питання щодо перенесення строків виконання завдань, визначених
актами Президента України, вирішується відповідно до Положення про кон-
троль за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України,
затвердженого Указом Президента України від 19�лютого 2002�р. №�155.

§ 79. Контроль та моніторинг
1.�Секретаріат Кабінету Міністрів здійснює:
1)�контроль за своєчасним поданням органами виконавчої влади про-

ектів законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів, інших доку-
ментів для підготовки їх до розгляду Кабінетом Міністрів;

2)�моніторинг виконання органами виконавчої влади актів Кабінету Мі-
ністрів та доручень Прем’єр-міністра в частині дотримання строків, визна-
чених для їх виконання.

2.�Про результати контролю та моніторингу Секретаріат Кабінету Мініс-
трів систематично інформує Прем’єр-міністра.

3.�Секретаріат Кабінету Міністрів проводить аналіз поданих централь-
ними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим відповідно до прийнятих рішень інформації, звітів, ста-
тистичних показників з питань виконання актів Кабінету Міністрів та дору-
чень Прем’єр-міністра і готує відповідні матеріали і висновки для розгляду
Прем’єр-міністром.

§ 80. Інформування
1.�Органи виконавчої влади письмово інформують Кабінет Міністрів про

виконання актів Кабінету Міністрів та встановлених ними завдань, а також
доручень Прем’єр-міністра, якщо така вимога передбачена у зазначених
документах.

2.�Для підготовки узагальненої інформації, що подається Кабінетові Мі-
ністрів, на запит органу, відповідального за виконання акта Кабінету Мініс-
трів або доручення Прем’єр-міністра, інші заінтересовані органи виконавчої
влади зобов’язані подати такому органові інформацію з питань, що нале-
жать до їх компетенції.».

4.�Додаток 13�виключити.

�КАБІНЕТ�МІНІСТРІВ�УКРАЇНи
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від�16 квітня�2014�р.�№�386-р
Київ

Про звільнення Корнейка О. В.
з посади заступника Голови Державної
служби спеціального зв’язку та захисту

інформації України
Звільнити�Корнейка�Олександра�Васильовича�з�посади�заступника�Го-

лови�Державної�служби�спеціального�зв’язку�та�захисту�інформації України
у�зв’язку�з�переходом�на�іншу�роботу.�

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

�КАБІНЕТ�МІНІСТРІВ�УКРАЇНи
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від�16�квітня�2014�р.�№�387-р
Київ

Про звільнення Литвина С. С.
з посади генерального директора

Державного концерну «Ядерне паливо»
Звільнити�Литвина�Сергія�Семеновича�з�посади�генерального�директора

Державного�концерну�«Ядерне�паливо»�за�власним�бажанням.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

�КАБІНЕТ�МІНІСТРІВ�УКРАЇНи
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від�16�квітня�2014�р.�№�388-р
Київ

Про призначення Корнейка О. В.
першим заступником Голови Державної
служби спеціального зв’язку та захисту

інформації України
Призначити�Корнейка Олександра�Васильовича�першим�заступником�Го-

лови�Державної�служби�спеціального�зв’язку�та�захисту�інформації�України.�
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

�КАБІНЕТ�МІНІСТРІВ�УКРАЇНи
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від�16�квітня�2014�р.�№�389-р
Київ

Про призначення Запорожця Г. Б.
заступником Голови Державної служби

спеціального зв’язку та захисту інформації
України

Призначити�Запорожця�Геннадія�Борисовича�заступником�Голови�Дер-
жавної�служби�спеціального�зв’язку�та�захисту�інформації�України.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

�КАБІНЕТ�МІНІСТРІВ�УКРАЇНи
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від�16�квітня�2014�р.�№�390-р
Київ

Про призначення Дробота С. А.
генеральним директором Державного

концерну «Ядерне паливо»
Призначити�Дробота�Сергія�Анатолійовича� генеральним�директором

Державного�концерну�«Ядерне�паливо».
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК




