
УКРАЇНА 
Харківська область  Зміївський район 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

              

 Р І Ш Е Н Н Я       

              

23    жовтня   2018року                                                             №313 
Про встановлення тарифів на теплову енергію,  

її виробництво, транспортування та постачання  

для різних груп споживачів (населення, бюджетні  

установи, релігійні організації, інші споживачі) по 

Зміївській ТЕС ПАТ «Центренерго»  
 

 

Розглянувши заяву Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» (супровідний лист від 

13.08.2018року №03/4692) та наданий до неї пакет документів з розрахунками тарифів 

на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги з 

централізованого опалення та постачання гарячої води по Зміївській ТЕС ПАТ 

«Центренерго» на 2019рік, а також лист від 16.08.2018р. №03/57-4836 та лист від 

03.09.2018р. №03/5091, відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги», Закону України «Про теплопостачання», постанови Кабінету Міністрів 

України від 01.06.2011р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування 

тарифів на житлово-комунальні послуги», постанови НКРЕКП від 22.03.2017р. №308 

«Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері 

теплопостачання» та Переліку ліцензіатів у сфері теплопостачання, що переходять під 

регулювання місцевих органів влади, п. 1.5 постанови НКРЕКП від 24.03.2016р. 

№377 «Про затвердження Порядку формування тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і 

постачання гарячої води», 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 від 30.07.2012р. № 390, на виконання 

власних (самоврядних) повноважень, зазначених у п.п.2 п. «а» ст. 28 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Комсомольської 

селищної ради  
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Встановити Зміївській ТЕС ПАТ «Центренерго» тарифи на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування, постачання на рівні: 

1.1.  Для потреб населення,  відповідно до структури тарифів, що додається: 

тариф на теплову енергію – 534,81 грн./Гкал (без ПДВ) або 641,772 грн./Гкал  

(з ПДВ) за такими складовими: 

- тариф на виробництво теплової енергії – 498,91 грн./Гкал (без ПДВ) або 598,692 

грн./Гкал (з ПДВ); 

- тариф на транспортування теплової енергії – 34,23 грн./Гкал (без ПДВ) або 41,076 

грн./Гкал (з ПДВ); 



- тариф на постачання теплової енергії – 1,67 грн./Гкал (без ПДВ) або 2,004 

грн./Гкал (без ПДВ) 

1.2. Для потреб бюджетних установ, релігійних організацій (крім обсягів, що 

використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності), 

інших споживачів (крім населення), відповідно до структури тарифів, що 

додається: 

тариф на теплову енергію – 534,81 грн./Гкал (без ПДВ) або 641,772 грн./Гкал (з 

ПДВ) за такими складовими: 

- тариф на виробництво теплової енергії – 498,91 грн./Гкал (без ПДВ) або 598,692 

грн./Гкал (з ПДВ); 

- тариф на транспортування теплової енергії – 34,23 грн./Гкал (без ПДВ) або 41,076 

грн./Гкал (з ПДВ); 

- тариф на постачання теплової енергії – 1,67 грн./Гкал (без ПДВ) або 2,004 

грн./Гкал (без ПДВ). 

2. Зобов’язати Зміївську ТЕС ПАТ «Центренерго» довести до відома споживачів 

інформацію щодо зміни тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування 

та  постачання. 

3. Встановити, що тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання для всіх груп споживачів, зазначених у  п. 1 даного рішення, вводяться в 

дію з 1 січня 2019 року. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

Комсомольського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Дубнюка М.М. 

 
 
 

 

 
 

  Комсомольський селищний голова            Д.М.Діхтяр 


