
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» повідомляє про встановлення з 01.05.2015 року 

згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 30.04.2015 № 1381 тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб бюджетних установ, 

релігійних організацій та інших споживачів (крім населення):  

Для потреб бюджетних установ, релігійних організацій (крім обсягів, що 

використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності), інших 

споживачів (крім населення):  

Тариф на теплову енергію – 439,45 грн. за 1 Гкал (без ПДВ) за такими  складовими:  

Тариф на  виробництво  теплової енергії – 389,17 грн. за 1 Гкал (без ПДВ) 

Тариф на транспортування  теплової енергії – 46,77 грн. за 1 Гкал (без ПДВ) 

Тариф на постачання  теплової енергії – 3,51 грн. за 1 Гкал (без ПДВ) 

 

Відповідно до постанови НКРЕКП від 30.04.2015 № 1542 «Про внесення змін до 

постанови від 31.03.2015 № 1169 тарифи на послугу з централізованого постачання 

гарячої води для управителів багатоквартирних будинків:  

- за умови підключення  рушникосушильників до системи гарячого водопостачання 

- 31,39 грн. за 1 куб. м. (без ПДВ)  

- за відсутності рушникосушильників - 29,09 грн. за 1 куб. м.(без ПДВ). 

 

Відповідно до постанови НКРЕКП від 30.03.2015 № 1171 «Про встановлення  

тарифів на послуги з централізованого опалення та послуги з централізованого 

постачання гарячої води, що надаються населенню суб’єктами господарювання, які є 

виконавцями послуг» з 08.05.2015 року встановлено тарифи для населення: 

З централізованого опалення : 

- для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами 

обліку  теплової енергії -  639,18 грн. за 1 Гкал. (з ПДВ); 

- для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку  

теплової енергії - 16,91 грн. за 1 куб м. за місяць протягом періоду надання послуги з 

централізованого  опалення  (з ПДВ); 

З централізованого постачання гарячої води : 

 - за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання  

- 39,89 грн.,  за 1 куб. м. (з ПДВ); 

- за відсутності  рушникосушильників – 36,97 грн. за 1 куб. м. (з ПДВ). 

 

З 01.05.2015 року згідно з Постановою НКРЕКП від 30.04.2015 № 1543 

встановлюються тарифи на послугу з централізованого постачання  гарячої води для 

бюджетних установ, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для 

провадження виробничо-комерційної діяльності), інших споживачів (крім населення): 

для бюджетних установ – 25,71 грн. за 1 куб. м. (без ПДВ); 

інших споживачів (крім населення) – 25,71 грн. за 1 куб. м. (без ПДВ). 

 


