УКРАЇНА
ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
01 листопада 2021 року

Первомайський

№ 301

Про внесення змін до рішення виконавчого
комітету від 06.09.2021 № 261 «Про встановлення
тарифів на теплову енергію для всіх категорій
споживачів, що надається Первомайським
КП «Тепломережі»
Розглянувши листи ПКП «Тепломережі» від 18.10.2021 № 653 та від 25.10.2021
№ 682, зважаючи на зростання ціни постачання природного газу від
ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» згідно з додатковою угодою до
договору від 29.06.2021 № 7309-НГТ-32, відповідно до протоколу засідання постійно
діючої робочої групи стосовно розгляду тарифів на комунальні послуги від 27.10.2021,
ч. 3 ст. 140 Конституції України, п. 2 ч. 3, ст. 4, ст. 10 Закону України «Про житловокомунальні послуги», Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання
гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№ 869, Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на
теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків
тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення, затвердженого наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 12.09.2018 № 239, Порядку інформування споживачів про намір зміни
цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 05.06.2018 № 130, керуючись пп. 2 п. «а» ст. 28, ч. 1 ст. 52, 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни в абз. 3, 4, 5 п. 1 рішення виконавчого комітету Первомайської
міської ради від 06.09.2021 № 261 «Про встановлення тарифів на теплову енергію та на
послугу з постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів, що надається
Первомайським КП «Тепломережі», виклавши їх в новій редакції:
«на постачання теплової енергії для бюджетних установ на рівні
3 667,62 грн./Гкал (з ПДВ) за такими складовими:
 тариф на виробництво – 3 583,89 грн. за 1 Гкал (з ПДВ);
 тариф на транспортування – 74,67 грн. за 1 Гкал (з ПДВ);
 тариф на постачання – 9,06 грн. за 1Гкал (з ПДВ).

на постачання теплової енергії для інших споживачів на рівні 5 104,46 грн./Гкал (з
ПДВ) за такими складовими:
 тариф на виробництво – 5 020,74 грн. за 1 Гкал (з ПДВ);
 тариф на транспортування – 74,67 грн. за 1 Гкал (з ПДВ);
 тариф на постачання – 9,05 грн. за 1Гкал (з ПДВ).
Встановити структуру тарифів на постачання теплової енергії для бюджетних установ та
для інших споживачів згідно з додатками (додаються)».
2. Рішення набирає чинності з 01 листопада 2021 року.
3. Первомайському КП «Тепломережі» повідомити споживачів про зміну тарифу на
постачання теплової енергії з посиланням на дане рішення у строк, що не перевищує 15
днів з дати введення його в дію.
4. Загальному відділу виконавчого комітету Первомайської міської ради забезпечити
оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Первомайської міської ради.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського
голови А. ОРЄХОВА.

Міський голова

Микола БАКШЕЄВ

