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У К Р А Ї Н А
ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Виконавчий комітет
_______________ РІШЕННЯ______________ і
від “б9  ”  б и  2022 № 3  6

“  ----------------------------
І

Про встановлення тарифів на послуги з 
постачання теплової енергії та послуги з
постачання гарячої води, які надає ,
комунальне підприємство «Теплопостачання 
та водо-каналізаційне господарство» на 
території Южноукраїнської міської
територіальної громади

Керуючись пп.2 п «а» ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги»; 
постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення 
єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», 
враховуючи Меморандум між Кабінетом Міністрів України в особі Прем’єр-міністра 
України, Міністра розвитку громад та територій та Міністра енергетики, НАК 
«Нафтогаз України», Офісом Президента України, Всеукраїнською асоціацією 
органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» та Палатою місцевих 
влад Конгресу місцевих та регіональних влад про взаєморозуміння щодо 
врегулювання проблемних питань у сфері постачання тепла та гарячої води у 
прийдешньому опалювальному сезоні (2021-2022 рр), укладеного 30.09.202U; 
розглянувши заяву комунального підприємства «Теплопостачання та водо- 
каналізаційне господарство» (далі -  КП ТВКГ) щодо встановлення тарифів на 
послуги з постачання теплової енергії (транспортування та постачання) та 
постачання гарячої води, направлену листом від 29.11.2021 № 06/1507, враховуючи 
пропозиції виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради щодо оптимізації 
витрат передбачених у тарифах на порлуги з постачання теплової енергії та послуги 
з постачання гарячої води, включених КП ТВКГ до розрахунків тарифів на ці 
послуги (додаються), з метою встановлення економічно обгрунтованих тарифів на 
послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води, як) 
надає КП ТВКГ на території Южноукраїнської міської територіальної громади; 
виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Встановити на період з дати введення до 30.09.2022 тариф для населення на 
послуги з постачання теплової енергії, які надає комунальне підприємство 
«Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» (далі - КП ТВКГ) на 
території Южноукраїнської міської територіальної громади у розмірі 412,78 грн. за 
1 Гкал з ПДВ, в тому числі: ; і

1.1 теплова енергія -  154,82 грн. за 1 Гкал з П Д В ; і
1.2 транспортування теплової енергії-242,84 грн. за 1 Гкал з ПДВ;
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1.3 постачання теплової енергії -  15,12 за 1 Гкал з ПДВ.
Структура тарифів наведена у додатку 1.

2. Встановити на період з дати введення до 30.09.2022 тариф для бюджетних 
установ та інших споживачів (крім населення) на послуги з постачання теплової 
енергії, які надає КП ТВКГ на території Южноукраїнської міської територіальної 
громади у розмірі 343,99 грн. за 1 Гкал без ПДВ, в тому числі:

2.1 теплова енергія -  129,02 грн. за 1 Гкал без ПДВ;
2.2 транспортування теплової енергії -202,37 грн. за 1 Гкал без ПДВ;
2.3 постачання теплової енергії-12,60 за 1 Гкал без ПДВ.
Структура тарифів наведена у додатку 1.

3. Встановити на період з дати введення до 30.09.2022 тарифи для населення на 
послуги з постачання гарячої води, які надає КП ТВКГ на території 
Южноукраїнської міської територіальної громади у наступних розмірах:

3.1 за умови підключення рушникосушильників (циркуляції) до системи 
гарячого водопостачання -  59,64 грн. за 1 куб.м з ПДВ;

3.2 за умови відсутності рушникосушильників, циркуляції системи гарячого 
водопостачання проектної відсутності циркуляції системи гарячого водопостачання- 
46,75 грн. за 1 куб.м з ПДВ.

Структура тарифів наведена у додатку 2.

4. Встановити на період з дати введення до 30.09.2022 тариф для бюджетних 
установ та інших споживачів (крім населення) на послуги з постачання гарячої води, 
які надає КП ТВКГ на території Южноукраїнської міської територіальної громади 
урозмірі 38,96 грн. за 1 куб.м без ПДВ.

Структура тарифу наведена у додатку 2.

5. Тарифи для населення, встановлені в пункті 1, 3 цього рішення, вступають в 
дію з 01.04.2022, але не раніше дати укладання нових договорів зі споживачами 
послуг з постачання теплової енергії та послуг з постачання гарячої води, які надає 
КП ТВКГ на території Южноукраїнської міської територіальної громади, відповідно 
до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

6. Тарифи для бюджетних установ та інших споживачів (крім населення), 
встановлені в пунктах 2, 4 цього рішення, вступають в дію з наступного дня після 
оприлюднення цього рішення.

7. КП ТВКГ (Судаков) відповідно до вимог Закону України «Про житлово- 
комунальні послуги», повідомити споживачів про розмір тарифів на послуги з 
постачання теплової енергії та на послуги з постачання гарячої води, зазначених в 
п .1 -4  цього рішення.

8. КП ТВКГ (Судаков) надавати до виконавчого комітету Южноукраїнської 
міської ради:

8.1 щомісячно інформацію щодо виконання планово-попереджувальних 
ремонтних робіт за рахунок тарифних коштів із зазначенням об’єктів, що 
ремонтуються;

8.2 щокварталу до 25 числа місяця наступного за звітним періодом Звіт щодо 
фактичної собівартості послуг відповідно до затвердженої структури витрат на 
надання послуг.
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9. Рекомендувати депутатам Южноукраїнської міської ради на виконання 
Меморандуму між Кабінетом Міністрів України в особі Прем’єр-міністра України, 
Міністра розвитку громад та територій та Міністра енергетики, НАК «Нафтогаз 
України», Офісом Президента України, Всеукраїнською асоціацією органів 
місцевого самоврядування «Асоціація міст України» та Палатою місцевих влад 
Конгресу місцевих та регіональних влад про взаєморозуміння щодо врегулювання 
проблемних питань у сфері постачання тепла та гарячої води у прийдешньому 
опалювальному сезоні (2021-2022 рр), укладеного 30.09.2021, передбачити у 
бюджеті Южноукраїнської міської територіальної громади кошти на покриття 
різниці між тарифами, встановленими рішення виконавчого комітету 
Южноукраїнської міської ради від 17.04.2018 № 93 «Про встановлення тарифів на 
теплову енергію, її транспортування, постачання та тарифів на послуги з 
централізованого постачання гарячої води, які надає комунальне підприємство 
«Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» в місті Южноукраїнську», та 
тарифами для населення встановленими у пунктах 1, 3 цього рішення з дати 
оприлюднення цього рішення по 30.03.2022.

10. Управлінню житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської 
ради (Божко) у встановленому порядку внести відповідні доповнення до Програми 
реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южноукраїнської 
міської територіальної громади на 2021-2025 роки в новій редакції, затвердженої 
рішенням Южноукраїнської міської ради від 29.07.2021 №571, та Порядку 
використання бюджетних коштів, передбачених на надання фінансової допомоги 
комунальному підприємству «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» 
на подолання тарифно-фінансових втрат, затвердженого рішенням виконавчого 
комітету Южноукраїнської міської ради від 19.05.2021 № 160.

11. Визнати такими, що з дати введення в дію тарифів, зазначених в пунктах 
1 - 4 цього рішення, втратили чинність:

11.1 рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від
17.04.2018 № 93 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її транспортування, 
постачання та тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води, які 
надає комунальне підприємство «Теплопостачання та водо-каналізаційне 
господарство» в місті Южноукраїнську»;

11.2 рішення виконавчого комітету Костянтинівської селищної ради від
22.03.2018 № 20 «Про встановлення тарифів на теплову енергію (виробництво, 
транспортування та постачання) та тарифів на послуги з централізованого 
постачання гарячої води, які надає комунальне підприємство «Теплопостачання та 
водо-каналізаційне господарство» в смт. Костянтинівка»;

11.3 рішення виконавчого комітету Костянтинівської селищної ради від
20.04.2018 № 28 «Про корегування тарифів для всіх груп споживачів на послуги з 
централізованого водопостачання та водовідведення, та централізоване постачання 
гарячої води, для потреб всіх категорій споживачів, які надає Южноукраїнське 
комунальне підприємство «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» в 
смт. Костянтинівка».

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Юрія Сіроуха.


