
 
 

 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ЖОВТОВОДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

                                                                                                                                                         Проект 
 
            №  __________                                                                                                   «____  __________________2018р. 
 
 
Про затвердження  тарифів на  теплову 
енергію, її виробництво,транспортування 
та постачання, послуги з централізованого 
опалення для населення, бюджетних установ  
та інших  споживачів  м. Жовті Води 
 
 
 
 Розглянувши подання КП «Жовтоводськтепломережа» від 19 липня 2018 року №630/18 «Про 
розгляд тарифів на  теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з 
централізованого опалення для населення, бюджетних установ та інших споживачів м.Жовті Води», у 
зв’язку з підвищенням вартості енергоносіїв, розміру мінімальної заробітної плати, росту  цін на матеріали 
та послуги, керуючись статтею 43 п.37 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 
2,3,7,14,30,31 Закону України «Про житлово – комунальні послуги» та Порядком формування тарифів на 
теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення до 
Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до 
формування тарифів на житлово-комунальні послуги», статтею 20 Закону України «Про теплопостачання» 
від 02.06.2005р. №2633-IV,  виконком міської ради – 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1.Затвердити тариф на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з 
централізованого опалення для населення  (всього житлового фонду незалежно від його відомчої 
підпорядкованості) : 

- вартість 1 Гкал теплової енергії ( з ПДВ 20%)       -          1571,86  грн.,   
 

2. Затвердити тариф на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання  для 
бюджетних установ : 

 - вартість 1 Гкал теплової енергії ( з ПДВ 20%)             -      2087,48  грн. 
 
 3. Затвердити тариф на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для інших 
споживачів : 

 - вартість 1 Гкал теплової енергії  ( з ПДВ 20%)           -         2087,48  грн. 
 

4. Встановити, що тарифи на опалення 1 кв.м опалювальної площі  розраховані з урахуванням 
нормативної тривалості опалювального сезону  172 дні, питомих витрат  теплової енергії на опалення 1 кв.м 
загальної площі  в опалювальний період – 0,130  Гкал/ кв.м, в т.ч. по місяцях: 
- жовтень –        0,008 Гкал/ кв.м; 
- листопад –      0,019 Гкал/ кв.м; 
- грудень –        0,027 Гкал/ кв.м; 
- січень –           0,031 Гкал/ кв.м; 
- лютий –          0,023 Гкал/ кв.м; 
- березень –      0,019 Гкал/ кв.м; 
- квітень –         0,003 Гкал/ кв.м . 
 

5. При зміні вартості енергоносіїв виконком міської ради за поданням КП 
«Жовтоводськтепломережа»  коригує затверджені тарифи у встановлені законодавством порядку та терміни.  
 



 6.  Директору  КП «Жовтоводськтепломежа» Донченку С.О: 
                - забезпечити проведення перерахунків за послугу з централізованого опалення  згідно фактичних 
щомісячних питомих витрат, керуючись нормативними документами; 

- активізувати роботу по обов’язковому виконанню в повному обсязі заходів щодо зменшення 
собівартості послуг, впровадженню енергозберігаючих технологій  та зменшенню втрат  теплової енергії; 
 -  щокварталу, до 25 числа місяця, що настає за звітним, надавати до управління житлово – 
комунального господарства Жовтоводської міської ради звіти з пояснювальною запискою  про фактичні 
витрати підприємства по наданню комунальних послуг  з розшифровкою усіх статей витрат за квартал  та з 
початку року; 

- в разі зміни розрахункових даних (тривалості опалювального сезону, середньомісячних 
температур зовнішнього повітря) здійснювати коригування  питомих витрат теплової енергії на опалення 1 
м

2 загальної площі. 
 

 7. Управлінню праці та соціального захисту населення (Ядикін С.В.) здійснити заходи щодо 
своєчасного оформлення документів для  надання населенню житлових субсидій згідно вище зазначених 
тарифів. 

 8. Рішення виконкому від 20 жовтня 2017 року №426 «Про погодження тарифів на теплову енергію, 
послугу з централізованого опалення для населення, бюджетних організацій та інших  споживачів м. Жовті 
Води» вважати таким, що втратило чинність з моменту  введення в дію  даного рішення. 
 
 9. Координацію роботи щодо цього рішення покласти на директора КП «Жовтоводськтепломережа» 
(Донченко С.О.), начальника управління житлово-комунального господарства, капітального будівництва, 
комунальної власності та регулювання земельних відносин Жовтоводської міської ради (Ворожко Я.О.), 
начальника управління праці та соціального захисту населення Жовтоводської міської ради (Ядикін С.В.).  

  
 10. Рішення набирає чинності з  моменту його оприлюднення  в газеті «Жовтоводські вісті». 

  
11. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.  

 
 
 
 
Міський голова                                                                                         В.В.АБРАМОВ 
 
 
Секретар засідання виконкому                                                                         ____________________ 
 
 
                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


