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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

17.10.2014 № 146

Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31.10.2014 за № 1376/26153

Про встановлення тарифів  на послуги  з  централізованого  опалення  та  послуги
 з централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню суб’єктами

господарювання, які є виконавцями цих послуг

Відповідно  до  статей  5,  6  Закону  України  «Про  державне  регулювання  у  сфері
комунальних  послуг»,  Положення  про  Національну  комісію,  що  здійснює  державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента
України від 10 вересня 2014 року № 715, Порядку формування тарифів на теплову енергію, її
виробництво,  транспортування  та  постачання,  послуги  з  централізованого  опалення  і
постачання  гарячої  води,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  01
червня 2011 року № 869, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, 
 ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.  Встановити  тарифи  на  послуги  з  централізованого  опалення  та  послуги  з
централізованого  постачання  гарячої  води,  що  надаються  населенню  такими  суб’єктами
господарювання, які є виконавцями цих послуг:

56)  дочірнім  підприємством  «Кіровоградтепло»  товариства  з  обмеженою

відповідальністю  «Центр  науково-технічних  інновацій  Української  нафтогазової

академії» зі структурою, наведеною в додатку 56 до цієї постанови:

з централізованого опалення:

для  абонентів  житлових  будинків  з  будинковими та  квартирними приладами

обліку теплової енергії – 456,56 грн/Гкал (з податком на додану вартість);

для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку

теплової енергії – 11,02 грн за 1 кв. м за місяць протягом періоду надання послуги з

централізованого опалення (з податком на додану вартість);

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у  сфері комунальних послуг,  від 06 червня 2014 року  № 650 «Про
встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та послуги з централізованого
постачання  гарячої  води,  що  надаються  населенню  суб’єктами  господарювання,  які  є
виконавцями цих послуг», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 23 червня 2014 року
за № 667/25444 (зі змінами).

3.  Забезпечити  подання  цієї  постанови  на  державну  реєстрацію  до  Міністерства
юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії В.Демчишин

Офіційно оприлюднено в „Офіційному віснику України”, 21.11.2014, № 91, ст. 2615
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