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

ПОСТАНОВА 

від 25 січня 2019 року N 59 

м. Київ 

Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 
року N 2868 

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 6 Закону України "Про державне 
регулювання у сфері комунальних послуг", пункту 13 частини першої статті 17 Закону 
України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг", Процедури встановлення тарифів на послуги з 
централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем), затвердженої постановою Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 січня 
2015 року N 13, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2015 року за N 
136/26581, Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання 
холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), 
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 березня 2016 року N 303, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2016 року за N 499/28629, 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, постановляє: 

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року N 2868 "Про 
встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, 
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) суб'єктам 
господарювання, які є виконавцями цих послуг", зареєстрованої в Міністерстві юстиції 
України 11 січня 2016 року за N 24/28154, такі зміни: 

1) у пункті 1: 

підпункт 17 викласти в такій редакції: 

17) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" зі 
структурою, наведеною в додатку 17 до цієї постанови: 

-тариф на послугу з централізованого постачання холодної води - 10,52 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість); 

-тариф на послугу з централізованого водовідведення - 11,58 грн за 1 куб. м (без податку 
на додану вартість); 

 Голова НКРЕКП                 О. Кривенко 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t102479?ed=2016_09_22&an=43
https://ips.ligazakon.net/document/view/t102479?ed=2016_09_22&an=43
https://ips.ligazakon.net/document/view/t161540?ed=2017_12_07&an=300
https://ips.ligazakon.net/document/view/t161540?ed=2017_12_07&an=300
https://ips.ligazakon.net/document/view/t161540?ed=2017_12_07&an=300
https://ips.ligazakon.net/document/view/re26581?ed=2015_01_15&an=26
https://ips.ligazakon.net/document/view/re26581?ed=2015_01_15&an=26
https://ips.ligazakon.net/document/view/re26581?ed=2015_01_15&an=26
https://ips.ligazakon.net/document/view/re28629?ed=2017_11_02&an=26
https://ips.ligazakon.net/document/view/re28629?ed=2017_11_02&an=26
https://ips.ligazakon.net/document/view/re28154?ed=2018_12_21
https://ips.ligazakon.net/document/view/re28154?ed=2018_12_21
https://ips.ligazakon.net/document/view/re28154?ed=2018_12_21
https://ips.ligazakon.net/document/view/re28154?ed=2018_12_21
https://ips.ligazakon.net/document/view/re28154?ed=2018_12_21





	Постанова 59,25.01.2019
	ПОСТАНОВА
	Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року N 2868

	Структура0059-d-2019

