
 
 

                                               
УКРАЇНА 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 
  РІШЕННЯ 

 

 25  листопада  2021 року                                                                     №385 

 

Про встановлення Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ДП Котельні лікарняного 

комплексу» скоригованого тарифу на теплову 

енергію  для споживачів Слобожанської 

селищної  територіальної громади  

 
 

Розглянувши заяву ТОВ «ДП Котельні лікарняного комплексу» про коригування  

тарифів на теплову енергію, для потреб бюджетних організацій та інших груп споживачів, 

керуючись Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності 

органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», постановою 

Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів 

житлово-комунальної послуги» від 01.06.2011 р. №869, Наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження 

Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на 

комунальні послуги, поданих для їх встановлення» від 12.09.2018 р. №239, «Про 

затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні 

послуги з обґрунтуванням такої необхідності» від 05.06.2018 р. №130, на виконання власних 

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

самоврядування в Україні», з метою сталого проходження опалювального періоду, 

виконавчий комітет Слобожанської селищної ради  

 

 

    ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити скоригований тариф ТОВ «ДП Котельні лікарняного комплексу» на 

теплову енергію  на рівні: 

- для бюджетних установ  – 3581,36 грн/Гкал (без ПДВ) або 4297,63 грн/Гкал (з ПДВ); 

- для потреб інших споживачів  – 4518,62 грн/Гкал (без ПДВ) або 5422,34 грн/Гкал (з 

ПДВ). 

2. Визначити, що вартість послуги з постачання теплової енергії є тарифом на теплову 

енергію для споживача відповідної категорії, який визначається як сума тарифів на 

виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. 

      3. Установити структуру тарифів на теплову енергію у  додатку.  

       4. ТОВ «ДП Котельні лікарняного комплексу», довести до відома споживачів 

інформацію про зміну тарифів на теплову енергію, її виробництво та транспортування, у 

строк що не перевищую 15 днів з дати введення їх в дію з посиланням на рішення 

виконавчого комітету Слобожанської селищної ради. 



 
 

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

постачання, зазначену у п.1 даного рішення, вводяться в дію з  01 грудня 2021 року та діють 

до 30.09.2022р. 

   6. Визнати таким, що втратили чинність рішення виконавчого комітету Геніївської 

сільської ради від 30 грудня 2016 року №45 «Про коригування тарифів на послуги з 

виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, які надаються ТОВ «ДП 

Котельні лікарняного комплексу» для бюджетних та інших споживачів», Комсомольської 

селищної ради від 04 січня 2017р. «Про погодження скорегованого тарифу на теплову 

енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів на території сел. Донець (крім 

населення) по ТОВ «ДП Котельні лікарняного комплексу» з дня введення в дію тарифів  

встановлених даним рішенням. 

   7. Виконавчому комітету  Слобожанської селищної ради звернутися до Слобожанської 

селищної ради  про скасування рішення XI сесії Лиманської сільської ради VII скликання від 

31 січня 2017 року №216-VII «Про коригування тарифів на послуги з теплопостачання для 

бюджетних організацій та інших споживачів ТОВ «ДП Котельні лікарняного комплексу». 

   8. Відділу економічного розвитку, комунальної та інвестиційної діяльності оприлюднити 

дане рішення на веб-сайті Слобожанської селищної ради протягом п’яти робочих днів із дати 

його прийняття. 

   9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника Слобожанського 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Миколу ДУБНЮКА. 

  

 

Слобожанський селищний голова                           Дмитро ДІХТЯР 

 

 

 

 

 

 

 


