
Р І Ш Е Н Н Я
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "______" ______________ 20___ року № _____

Про встановлення КП “Теплоенергетик”
тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування, постачання та послугу з 
постачання теплової енергії

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  2 
пункту “а” статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
пунктом  2  частини  3  статті  4  Закону  України  “Про  житлово-комунальні 
послуги”,  постановою Кабінету  Міністрів  України  від  01  червня  2011  року 
№ 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-
комунальні послуги”, наказами Міністерства розвитку, будівництва та житлово-
комунального  господарства  України   від  05  червня  2018  року  № 130  “Про 
затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на 
комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності”, від 12 вересня 2018 
року  №  239  “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”  та  на  підставі  звернення 
КП “Теплоенергетик” від 02 вересня 2019 року № 190/04.1 Виконавчий комітет 
Міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

    1.  Встановити КП  “Теплоенергетик”  тарифи  на  теплову  енергію,  її 
виробництво,  транспортування,  постачання  для  населення  у  розмірі 
2157,33 грн/Гкал (з ПДВ) за такими складовими: 

виробництво теплової енергії – 1845,86 грн/Гкал;
транспортування теплової енергії – 285,29 грн/Гкал; 
постачання теплової енергії – 26,18 грн /Гкал.

    2.  Встановити  КП  “Теплоенергетик”   тарифи  на  теплову  енергію,  її 
виробництво,  транспортування,  постачання для бюджетних установ та інших 
споживачів у розмірі 2210,88 грн/Гкал (з ПДВ) за такими складовими: 

виробництво теплової енергії – 1868,24 грн/Гкал; 
транспортування теплової енергії – 316,46 грн/Гкал; 
постачання теплової енергії – 26,18 грн /Гкал.
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   3.  Встановити  КП “Теплоенергетик”  структуру  одноставкових тарифів  на 
теплову  енергію,  її  виробництво,  транспортування,  постачання  для  всіх 
категорій споживачів згідно з додатками 1-4.

    4. Встановити тарифи на послугу з постачання теплової енергії для населення 
у розмірі 56,24 грн/кв. м (з ПДВ).

  5.  Визнати  такими,  що  втратили чинність,  рішення  Виконавчого  комітету 
Міської  ради  міста  Кропивницького  від  11  вересня  2018  року  № 461  “Про 
встановлення  КП  “Теплоенергетик”  тарифів  на  теплову  енергію,  її 
виробництво,  транспортування  та  постачання”  та  пункти  1-6,  8  рішення 
Виконавчого  комітету  Міської  ради  міста  Кропивницького  від  22  січня 
2019 року № 42 “Про встановлення ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” 
скоригованих  тарифів  на  теплову  енергію,  її  виробництво,  транспортування, 
постачання на послуги з централізованого опалення”.

   6.  Рішення  набуває  чинності  через  15  днів  після  оприлюднення  його  в 
місцевих друкованих засобах масової інформації.

Міський голова                                                                       Андрій РАЙКОВИЧ

Олена Москаленко 24 47 74
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