
Проект  

 
УКРАЇНА 

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

«23» вересня  2020р.          Первомайський     № __ 

 

Про встановлення тарифів на послугу з постачання  

теплової енергії для всіх категорій споживачів, 

що надається Первомайським КП «Тепломережі» 

Первомайської міської ради Харківської області 

 

 

Відповідно до ч.3 ст.140 Конституції України, керуючись пп.2 п. «а» власних 

повноважень ст.28, ч.1 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.2 

ч.3, ст.4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11/2017р. №2189-VIII,  

«Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. №869, «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» затвердженого Наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 

12.09.2018р. №239, розглянувши лист директора ПКП «Тепломережі» Первомайської 

міської ради від __.08.2020 року №__ та висновок відділу економіки  виконавчого 

комітету Первомайської міської ради Харківської області, виконавчий комітет 

 

ВИРІШИВ: 

1. Встановити Первомайському комунальному підприємству «Тепломережі» 

Первомайської міської ради Харківської області тарифи: 

на постачання теплової енергії для потреб населення на рівні 1392,90 грн./Гкал (з 

ПДВ) за такими складовими : 

 тариф на виробництво – 1326,39 грн. за 1 Гкал (з ПДВ); 

 тариф на транспортування – 63,69 грн. за 1 Гкал (з ПДВ);  

 тариф на постачання – 2,82 грн. за 1Гкал (з ПДВ). 

на постачання теплової енергії для бюджетних установ на рівні 1392,90 грн./Гкал (з 

ПДВ) за такими складовими : 

 тариф на виробництво – 1326,39 грн. за 1 Гкал (з ПДВ); 

 тариф на транспортування – 63,69 грн. за 1 Гкал (з ПДВ);  

 тариф на постачання – 2,82 грн. за 1Гкал (з ПДВ). 

на постачання теплової енергії для інших споживачів  на рівні 1392,90 грн./Гкал (з 

ПДВ) за такими складовими : 

 тариф на виробництво – 1326,39 грн. за 1 Гкал (з ПДВ); 

 тариф на транспортування – 63,69 грн. за 1 Гкал (з ПДВ);  

 тариф на постачання – 2,82 грн. за 1Гкал (з ПДВ). 

Встановити структуру тарифів  згідно з додатками. 



 

2. Дане рішення набирає чинності з  01.10.2020 року. 
 

3.  Загальному відділу виконавчого комітету  Первомайської міської ради 

забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Первомайської міської 

ради. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови А.В. Орєхова. 

 

Міський голова                                                    М.М. Бакшеєв 


