
   
 

До уваги бюджетних установ та споживачів  категорії інші (крім 
населення)!  

 
КОНЦЕРН „Міські теплові мережі” інформує, що  
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)  від 28.12.2017р. № 1529 
«Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП» Концерну „Міські теплові 
мережі” встановлено тариф на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 
постачання  для потреб: 

- бюджетних установ на рівні:    
тариф на теплову енергію – 1433,49 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 
тариф на виробництво теплової енергії – 1398,14 грн/Гкал (без ПДВ); 
тариф на транспортування теплової енергії – 30,24 грн/Гкал (без ПДВ); 
тариф на постачання теплової енергії – 5,11 грн/Гкал (без ПДВ). 

- інших споживачів (крім населення) на рівні:    
тариф на теплову енергію – 1510,59 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 
тариф на виробництво теплової енергії – 1475,24 грн/Гкал (без ПДВ); 
тариф на транспортування теплової енергії – 30,24 грн/Гкал (без ПДВ); 
тариф на постачання теплової енергії – 5,11 грн/Гкал (без ПДВ). 

- релігійних організацій на рівні:    
тариф на теплову енергію – 639,25 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 
тариф на виробництво теплової енергії – 603,90 грн/Гкал (без ПДВ); 
тариф на транспортування теплової енергії – 30,24 грн/Гкал (без ПДВ); 
тариф на постачання теплової енергії – 5,11 грн/Гкал (без ПДВ). 

Структура тарифів на теплову енергію Концерну "МТМ" наведена в                  
додатку 3 до постанови НКРЕКП від 28.12.2017 № 1529. 
 

    постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)  від 28.12.2017р. № 1537 
«Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 квітня 2015року 
№ 1543» Концерну „Міські теплові мережі” встановлено тариф на послугу з 
централізованого постачання гарячої води: 

- для потреб бюджетних установ – 75,74  грн. за 1 куб.м  (без ПДВ). 
 

- для потреб інших споживачів (крім населення) – 79,50  грн. за 1 куб.м  (без 
ПДВ). 

Структура тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води 
Концерну "МТМ" наведена в додатку 14 до постанови НКРЕКП від 28.12.2017               
№  1537. 

Дані постанови набирають чинності з дня, наступного за днем її 
опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур'єр» 
(04.01.2018, № 2), а саме з 05.01.2018. 

 
 




