
СТАРОКОСТЯНТИНIВ СЬКА MICЬKA РАДА
ХМЕЛЬНИЦЪКОi ОБЛАСТI
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Про встановлення тарифiв на теплову енергiю, iT виробництво,
транспортування та цостачання, IIослуги з постачання тепловQi
енергii i постачання гарячоi води комунаJIьному пiдприемству
по експпуатацii теплового госIIодарства (ТегIловию)
Староко стянтинiвсъкоi MicbKoi р ади

РОЗглянУВши заяву та доданi до неi документи комунаJIьного пiдприсмства
ПО еКСплУатацii тегIлового господарства <<Тепловию> Старокостянтинiвськоi
MicbKoi раДи, яка зареестрована у виконавчому KoMiTeTi MicbKoT ради 31 серпня
2020 року за Jф 46lЗ297-2З12020, вiдповiлно до <<Порядку формування тарифiв
На ТеПЛОВУ енерГiю, fi виробництво, транспортування та постачання, послуги з

ЦеНТРалiЗоВаного оп€uIення i постачання гарячоi води), затвердженого
ПОсТаноВою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 01 червня 2011 року j\b 869 iз
ЗМiНами, наказу MiHicTepcTBa регiонаJIьного розвитку, будiвництва та житлово-
КОМУН€LЛЪноГо госrтодарства вiд 13 вересня2018 року J\Ъ 239 <Про затвердження
ПОрядку розгляду органами мiсцевого самоврядування розрахункiв тарифiв на
ТеПЛОВУ енергiю, fi 

""рббн"цrrо, 
транспортування та постачання, а також

РОЗРаХУнкiв тарифiв на комуналънi послуги, rrоданих для ik встановлення),
КеРУЮЧИСЪ п. а ст.28 Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в УкраiЪi>,
виконавчий KoMiTeT MicbKoi ради

вирIшив

1. ВСТановити комунальноIчIу пiдприемству по експлуатацii теплового
господарства <<Тепловик)> СтарокостянтинiвськоТ MicbKoi ради:

1) ТаРИфи на теплову енергiю, 11 виробництво, транспортування,
постачаншI для потреб населення:

тариф на теIшову енергiю - |386,74 грнЛка;l (без ПЩВ), 1664,09 грнЛкал
(з ПДВ), за такими складовими:

тариф на виробництво тепловоi енергii - |225,Об грнЛкал (без ПЩВ),
1470,07 грнЛка_гr (з ПД[В);

тариф на транспортування тепловоi енергii - 119,54 грнЛкал (без ПЩВ),
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143,45 грн/Гкал (з ПДВ);
тариф на постачання тепловоi енергii - 42,14 грнЛкал (без ПЩВ), 5r

грнЛкал (з ПДF);
2) тариф на послугу з tIостачання тепловоi енергiТ - |З86,74 грн/Гкал

ПДВ), |664,09 грнЛкал (з ПДВ);
З) тариф на по9лугу з постачання гарячоI води:
За УМоВи гriДключення рушникосушилъникiв до системи гаряt

водопостачачня :! 91-'грн 91 коп. за 1 куб. м (без ПДВ), 110 грн 29 коп. :

куб. м (з ПЩВ);
за вiдсутностi рушникосушильникiв - 85 грн 83 коп. за 1 куб. м (без Пl

103 грн 00 коп. за 1 куб. м (з ПДВ);
4) тарифи на теплову енергiю, it виробництво, транспортува1

ПосТачанIuI для потреб бюджетних установ та iнших споживачiв (l
населення):

тариф на теплову енергiю - 1591,49 грнлкал (без ПЩВ), 1909,79 грнД
(з ПЩВ), за такими складовими:

тариф на виробництво тепловоi енергii - 1,429,81 грнлкал (без Пl
|7|5,]7 грнЛкал (з ПlF);

тариф на транспортування тепловоi енергii - 1|9,54 грнЛкал (без Пl
|4З,45 грнЛкал (з ПДВ);

тариф на постачання тепловоi енергii - 42,|4 грнЛкал (без ПР), 5(
грн/Гкал (з ПДВ);

5) структури тарифiв:
На ТеПЛоВУ енергiю, iT виробництво, транспорчлвання, постачаннrI

ПОТРеб насеЛення, бюджетних установ та iнших споживачiв (KpiM населеt
згiдно з додатком 1;

На ВИробництво тепловоТ енергii для потреб населення, бюджетних уста
та iнших споживачiв (KpiM населення) згiдно з додатком 2;

На ТранспортуваннrI тепловоТ енергii для потреб населення, бюджет
установ та iнших споживачiв (KpiM населення) згiдно з додатком 3;

На постачання тепловоi енергii для потреб населення, бюджетних уста
та iнших споживачiв (KpiM населення) згiдно з додатком 4;

на послугу з постачанIuI тепловоi енергii згiдно з додатком 5;
на поспугу з постачання гарячоi води згiдно з додатком 6;
б) ТаРИфИ Для багатоквартирного будинку, оснаrценого систеп,

автономного опаJIення, по вул. Попова, б:
тариф на теплову енергiю - 13 |2,1 трнГкал (без ПlF), |575,24 грнлка

ПШ), за такими складовими:
тариф на виробництво тепловоi енергii - IЗ86,74 грrr/Гкал (без Пl

|664,09 грнЛкал (з ПДВ);
тариф на поGтачання тепповоi енергii - IЗ6|,42 грrlГкал (без ПД

|6ЗЗ,71. грнЛкал (з ПДВ);
Тариф на послугу з постачання тепловоi енергii |З86,74 грн/Гкал (
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ГIlЕ), \664,09 грнЛкал (з ПДВ);
на послугу з постачання гарячоi води:
за умови пiдключення рушникосушильникiв до системи гарячого

водопостачання - 91 грн 91 коп. за 1 куб. м (без ПДВ), 110 грн 29 коп. за 1

куб. м (з ПШ);
за вiдсутностi рушникосушильникiв - 85 грн 83 коп. за 1 куб. м (без ПДВ),

10З грн 00 коп. за 1 куб. пс{з Пl[В);
7) структуру _тарйфiв комунаJIьного пiдприемства по експлуатацii

теIIлового господарства <<Тепловию> СтарокостянтинiвсъкоiмiськоТ ради для
багатоквартирного будинку з автономною системою опЕlлення по вул. Попова,
6:

на теплову енергiю згiдно з додатком 7;
на виробництво тепловоТ енергiТ згiдно з додатком 8;
на постачання тепловоi енергii згiдно з додатком 9;
на послугу з постачання тепловоi енергii згiдно з додатком 1 0;
на послугу з постачаншI гарячоi води згiдно з додатком 11.

3. Рiшення набувас чинностi пiсля переходу споживачiв комуншIьного
пiдприсмства по експлуатацii теfIлового господарства <<Тепловик>>

СтарокостянтинiвськоТ MicbKoT ради на HoBi вlрн1 вlдносини, вlдповlдно до
Закону Украiни <Про житлово-комуналънi

Микола МЕЛЬНИLIУкN4i
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