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РІШЕННЯ 
 

   25 листопада_2021__ року                     Старокостянтинів                         № ___384 пункт 2_ 

 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради 

від 08 жовтня 2021 року № 341 

 

 

Розглянувши лист комунального підприємства по експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради, який 

зареєстрований у виконавчому комітеті міської ради 05 листопада 2021 року за 

№ 62/6425-23/2021, відповідно до законів України «Про теплопостачання», 

«Про житлово-комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 

21 серпня 2019 року № 830 «Про затвердження Правил надання послуги з 

постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з 

постачання теплової енергії» та від 11 грудня 2019 року № 1182                    

«Про затвердження Правил надання послуги з постачання гарячої води та 

типових договорів про надання послуги з постачання гарячої води», на 

виконання Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних 

питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в 

опалювальному періоді 2021/2022 років, укладеного між Кабінетом Міністрів 

України в особі Прем’єр-міністра України, Міністра розвитку громад та 

територій України та Міністра енергетики України, НАК «Нафтогаз України», 

Офісом Президента України, Всеукраїнською асоціацією органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України» та Палатою місцевих влад Конгресу 

місцевих та регіональних влад 30 вересня 2021 року, керуючись пунктом а 

статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

Внести до рішення виконавчого комітету міської ради від 08 жовтня               

2021 року № 341 «Про тарифи на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і 

постачання гарячої води комунальному підприємству по експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради» зміни: 



 

2 

 

1) викласти пункт 3 у новій редакції: 

«3. Комунальному підприємству по експлуатації теплового господарства 

«Тепловик» Старокостянтинівської міської ради (Олександр ДУШЕНКО) при 

здійсненні нарахувань до кінцевих споживачів (населення) в опалювальний 

період 2021-2022 років застосовувати тарифи в розмірі: 

за послуги з постачання теплової енергії - 1747,57 грн/Гкал з ПДВ; 

за послуги постачання гарячої води: 

за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого 

водопостачання – 115,45 грн/куб. м з ПДВ; 

за умови відсутності підключення рушникосушильників до системи 

гарячого водопостачання – 106,69 грн/куб. м з ПДВ.»; 

2) доповнити рішення пунктом 4: 

«4. Різницю між економічно обґрунтованими тарифами на послуги з 

постачання теплової енергії та постачання гарячої води для потреб населення, 

які встановленні пунктом 1 цього рішення, та тарифами, які 

застосовуватимуться при здійсненні нарахувань за ці послуги, відшкодовувати 

з місцевого бюджету.»; 

3) пункт 4 рішення вважати пунктом 5. 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 


