
 

 

 

 

 

Конотопська міська рада  

Виконавчий комітет 

Р І Ш Е Н Н Я 
   
   від 03.04.2019  № 81         

  м. Конотоп 
 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до статей 28, 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 13 Закону України «Про теплопостачання», 

постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення 

єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», у 

зв’язку з підвищення вартості електричної енергії, збільшенням розміру 

податків та зборів, розміру мінімальної заробітної плати з 01.01.2019, 

враховуючи звернення КП «Теплогарант»,  

 

 виконком міської ради  в и р і ш и в: 

  

1.Встановити Комунальному підприємству «Теплогарант» м. Конотоп 

(КП «Теплогарант») кориговані тарифи на теплову енергію та тарифи на 

послуги з централізованого опалення, що надаються населенню, з урахуванням 

втрат підприємства, які виникли за період розгляду розрахунків тарифів, 

встановлення та їх оприлюднення виконавчим комітетом міської ради з 

01.11.2018-14.12.2018, строком до 31.12.2019 з дати введення їх в дію:     

1.1.Кориговані тарифи на теплову енергію для потреб населення зі 

структурою, наведеною в додатку №1, в розмірі 1516,13 грн./Гкал (без ПДВ), 

1819,36 грн./Гкал (з ПДВ); 

1.2.Кориговані тарифи на послуги з централізованого опалення, що 

надаються населенню, зі структурою, наведеною в додатку №2: 

для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними 

приладами обліку теплової енергії в розмірі 1848,38 грн./Гкал (з ПДВ); 

для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних 

приладів обліку теплової енергії в розмірі 48,04 грн./м кв. за місяць (з ПДВ); 

1.3.Кориговані тарифи на теплову енергію для потреб бюджетних 

установ зі структурою, наведеною в додатку №3, в розмірі 1303,55 грн./Гкал 

(без ПДВ), 1564,26 грн./Гкал (з ПДВ); 
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1.4.Кориговані тарифи на теплову енергію для потреб інших споживачів 

(крім населення) зі структурою, наведеною в додатку №4, в розмірі 1330,29 

грн./Гкал (без ПДВ), 1596,35 грн./Гкал (з ПДВ). 

2.Встановити КП «Теплогарант» з 01.01.2020 наступні кориговані 

тарифи на теплову енергію та тарифи на послуги з централізованого опалення, 

що надаються населенню: 

2.1.Кориговані тарифи на теплову енергію для потреб населення зі 

структурою, наведеною в додатку №5, в розмірі 1423,52 грн./Гкал (без ПДВ), 

1708,22 грн./Гкал (з ПДВ); 

2.2.Кориговані тарифи на послуги з централізованого опалення, що 

надаються населенню, зі структурою, наведеною в додатку №6: 

для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними 

приладами обліку теплової енергії в розмірі 1737,25 грн./Гкал (з ПДВ); 

для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних 

приладів обліку теплової енергії в розмірі 45,15 грн./м кв. за місяць (з ПДВ); 

2.3.Кориговані тарифи на теплову енергію для потреб бюджетних 

установ зі структурою, наведеною в додатку №7, в розмірі 1423,75 грн./Гкал 

(без ПДВ), 1708,50 грн./Гкал (з ПДВ); 

2.4.Кориговані тарифи на теплову енергію для потреб інших споживачів 

(крім населення) зі структурою, наведеною в додатку №8, в розмірі 1424,03 

грн./Гкал (без ПДВ), 1708,84 грн./Гкал (з ПДВ). 

3.Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

Конотопської міської ради від 26.11.2018 №324 «Про встановлення тарифів   

Комунальному підприємству «Теплогарант» м. Конотоп».  

4.Керівнику КП «Теплогарант» Бакалині Б.О. довести дане рішення до 

споживачів у порядку, встановленому законодавством.  

 

 

 

Секретар міської ради                                                  Т.СИЗОН   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олена Коваленко 2 63 75 

Артем Колесников 2 51 58 

 

 


