
                                                                 УКРАЇНА 

Харківська область  Зміївський район 
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Р І Ш Е Н Н Я 

              

04   січня   2017року                                                  № 2 
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» 
 

Розглянувши листи ТОВ «ДП Котельні лікарняного комплексу» від 

29.12.2016р. №134/3 та наданій до нього розрахунок економічно обґрунтованих 

витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії з 

урахуванням лише змін  вартості природного газу згідно Постанови КМУ № 937 

від 14.12.2016року, змін вартості електричної енергії згідно Постанови НКРЕКП № 

2358 від 23.12.2016року (з урахуванням положень Постанови НКРЕКП № 1129 від 

13.06.2016року) та підвищенням рівня мінімальної заробітної плати згідно Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», керуючись ст. 31 Закону 

України  «Про житлово-комунальні послуги», Порядком 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 зі змінами та доповненнями та на виконання власних 

повноважень, передбачених у п.п.2 п.«а» ст.28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий  комітет  Комсомольської селищної ради  

ВИРІШИВ: 
1. Погодити скорегований тариф на теплову енергію для потреб бюджетних 

установ та інших споживачів на території сел. Донець (крім населення) по ТОВ 

«ДП Котельні лікарняного комплексу», а саме: 

- для бюджетних установ на рівні – 1968,99грн. за 1 Гкал. (без ПДВ), що 

складає 2362,79грн. за 1 Гкал. (з ПДВ); 

- для інших споживачів на рівні – 2230,36грн. за 1 Гкал. (без ПДВ), що складає 

2676,43грн. за 1 Гкал. (з ПДВ). 

2. Рішення виконавчого комітету Комсомольської селищної ради «Про 

погодження скорегованого тарифу на послуги з теплопостачання, що надає ТОВ 

«ДП Котельні  лікарняного комплексу» для бюджетних та інших споживачів на 

території сел. Донець (крім населення)» від 20.12.2016р. № 220,  вважати таким, що 

втратило чинність. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

Комсомольського селищного голови Тимченко О.В. 

 

 
 

Комсомольський селищний голова      Д.М.Діхтяр 


