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Первомайський
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Про встановлення тарифів шляхом корегування
на теплову енергію для всіх категорій споживачів
та на послугу з централізованого опалення для
населення, що надається Первомайським КП «Тепломережі»
Первомайської міської ради Харківської області
Відповідно до ч.3 ст.140 Конституції України, керуючись пп.2 п. «а» власних
повноважень ст.28, ч.1 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.2
ч.1, ст.7 Закону України «Про житлово - комунальні послуги» (2004р.), «Порядку
доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру
цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування
відповідної позиції територіальних громад», затвердженого Наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
30.07.2012 № 390, постанови Кабінету Міністрів України № 869 від 01.06.2011 р. «Про
забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги»,
розглянувши лист директора ПКП «Тепломережі» Первомайської міської ради від
24.01.2019 року №69 та висновок відділу економіки виконавчого комітету Первомайської
міської ради Харківської області, виконавчий комітет
ВИРІШИВ:
1.
Встановити тарифи, шляхом корегування, Первомайському комунальному
підприємству «Тепломережі» Первомайської міської ради Харківської області тарифи
на послугу з централізованого опалення, що надається населенню:
 для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами
обліку теплової енергії - 1695,72 грн. за 1 Гкал (з ПДВ);
 для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку
теплової енергії – 36,83 грн. за 1 м2 (з ПДВ) за місяць протягом надання послуги з
централізованого опалення.
на послугу з централізованого опалення, що надається населенню,(з відшкодуванням
втрат затверджених рішенням виконкому від 09.01.2019р. №1) діє з дати набрання
чинності і до 15 квітня 2019 року
 для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами
обліку теплової енергії - 1925,96 грн. за 1 Гкал (з ПДВ);
 для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку
теплової енергії – 41,83 грн. за 1 м2 (з ПДВ) за місяць протягом надання послуги з
централізованого опалення.

на теплову енергію для потреб населення на рівні 1647,9 грн./Гкал (з ПДВ) за такими
складовими :
 тариф на виробництво – 1582,68 грн. за 1 Гкал (з ПДВ);
 тариф на транспортування – 62,87 грн. за 1 Гкал (з ПДВ);
 тариф на постачання -2,35 грн. за 1Гкал (з ПДВ).
на теплову енергію для потреб населення (з відшкодуванням втрат затверджених
рішенням виконкому від 09.01.2019р. №1) на рівні 1878,14 грн./Гкал (з ПДВ) за такими
складовими :
 тариф на виробництво – 1806,01 грн. за 1 Гкал (з ПДВ);
 тариф на транспортування – 69,55 грн. за 1 Гкал (з ПДВ);
 тариф на постачання -2,58 грн. за 1Гкал (з ПДВ).
на теплову енергію для бюджетних установ на рівні 1647,9. за 1Гкал (з ПДВ) за такими
складовими :
 тариф на виробництво – 1582,68 грн. за 1 Гкал (з ПДВ);
 тариф на транспортування – 62,87 за 1 Гкал (з ПДВ);
 тариф на постачання -2,35 грн. за 1Гкал (з ПДВ).
на теплову енергію для інших споживачів – 1647,9 грн. за 1Гкал (з ПДВ) за такими
складовими :
 тариф на виробництво – 1582,68 грн. за 1 Гкал (з ПДВ);
 тариф на транспортування – 62,87 за 1 Гкал (з ПДВ);
 тариф на постачання -2,35 грн. за 1Гкал (з ПДВ).
Встановити структуру тарифів згідно з додатками.
2.

Дане рішення набирає чинності з 01.03.2019 року.

3.

Первомайському КП «Тепломережі»:

3.1 У разі невідшкодування до 15 квітня 2019 року втрат затверджених
виконкомом Первомайської міської ради від 09 січня 2019 р. №1, залишок
невідшкодованих втрат включити до складу тарифів під час наступного (чергового)
перегляду тарифів.
3.2 У разі дострокового відшкодування втрат затверджених виконкомом
Первомайської міської ради від 09 січня 2019 р. №1, застосовувати тариф на послугу з
централізованого опалення, що надається населенню без урахування затверджених втрат.
3.3 Не менш ніж за 15 днів до введення тарифу в дію повідомити споживачів з
посиланням на рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської
області.
4. Загальному відділу виконавчого комітету Первомайської міської ради забезпечити
оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Первомайської міської ради.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського
голови А.В. Орєхова.

Міський голова

М.М. Бакшеєв

