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Про коригування тарифів на теплову енергію,                        
її виробництво, транспортування та 
постачання, послуги з централізованого 
опалення для населення, бюджетних установ 
та інших споживачів м. Жовті Води 

 
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-

комунальні послуги», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. 
№869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 
послуги», наказу Міністерства  регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства  України від 30.07.2012 № 390 «Про затвердження 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», в зв’язку зі зміною з 01.11.2018 року ціни на 
природний газ та з метою забезпечення відшкодування у повному обсязі економічно 
обґрунтованих витрат на теплову енергію, її виробництво, транспортування  і постачання та 
послуги з централізованого опалення, розглянувши звернення комунального підприємства 
«Жовтоводськтепломережа» Жовтоводської міської ради та надані розрахунки скоригованих 
тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування  та постачання, послуги з 
централізованого опалення для населення, бюджетних установ та інших споживачів м. Жовті 
Води, виконавчий комітет Жовтоводської міської ради,- 

В  И  Р  І  Ш  И  В: 
1. Провести коригування діючих тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та  постачання, послуги з централізованого опалення, затверджених 
рішенням виконавчого комітету Жовтоводської міської ради від 11.10.2018р. №402, 
виклавши п.п. 1, 2, 3  рішення та додатки 1-3 до нього у новій редакції, а саме: 

п.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) (додаток 1): 

- для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку 
теплової енергії вартість 1 Гкал теплової енергії ( з ПДВ 20%) – 1808,77  грн./Гкал; 

- для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку 
теплової енергії грн/м2 на рік (з ПДВ 20%) – 41,41 грн./м2  у тому числі: 
жовтень    – 14,47 грн./м2; 
листопад   – 34,37 грн./м2; 
грудень     – 48,84 грн./м2; 
січень  – 56,07 грн./м2; 
лютий  – 41,60  грн./м2; 
березень  – 34,37  грн./м2; 
квітень  –  5,43   грн./м2 . 

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



- вартість 1 Гкал теплової енергії ( з ПДВ 20%) – 1781,40 грн./Гкал. 
п.3.  Затвердити тариф  на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання для інших споживачів (додаток 3): 
- вартість 1 Гкал теплової енергії  ( з ПДВ 20%) – 1781,40 грн./Гкал. 
2. Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення в газеті «Жовтоводські 

вісті». 
3.  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.),  контроль – на заступника міського голови Харитонова Є.Б. 
 
Міський голова В.В.АБРАМОВ 

 


