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Конотопська міська рада  

Виконавчий комітет 

Р І Ш Е Н Н Я 
   
   від  ________________   № ______         

  м. Конотоп 
 

 

 

 

 

 

Відповідно до статей 28, 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 7, 31 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги», статті 13 Закону України «Про теплопостачання», згідно 

з  Порядком формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і 

постачання гарячої води, який затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до 

формування тарифів на житлово-комунальні послуги»,  у зв’язку зі зміною ціни 

на природний газ з 01.11.2018 та підвищення тарифів на електричну енергію з 

01.10.2018, 

 виконком міської ради  в и р і ш и в: 

1.Встановити ДП «АВІАКОН» кориговані тарифи на теплову енергію для 

потреб населення та тарифи на послуги з централізованого опалення, що 

надаються населенню згідно з додатком 1. 

2.Встановити ДП «АВІАКОН» кориговані тарифи на послуги з 

централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню, згідно з 

додатком 2. 

3.Встановити ДП «АВІАКОН» кориговані тарифи на теплову енергію, 

тарифи на послугу з централізованого постачання гарячої води  для потреб 

бюджетних установ згідно з додатком 3. 

4.Встановити ДП «АВІАКОН» кориговані тарифи на теплову енергію, 

тарифи на послугу з централізованого постачання гарячої води, для потреб 

інших споживачів (крім населення) згідно з додатком 4. 

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

Конотопської міської ради від 21.11.2018 №278 «Про встановлення тарифів ДП 

«АВІАКОН». 

6.Керівнику ДП «АВІАКОН» довести дане рішення до споживачів у 

порядку, встановленому законодавством.  

                    

                                                                         Секретар міської ради  Т.СИЗОН  

 

 

Про встановлення тарифів  

ДП «АВІАКОН» 



Додаток 1 до рішення виконкому міської ради  від ______________ № ___ 
 

Тарифи на теплову енергію для потреб населення та тарифи на послуги з 

централізованого опалення, що надаються населенню  

Набуває чинності  з _____________ 

 

Населений 

пункт 

Підприємство-

надавач послуг 

Тариф на послуги централізованого 

опалення 

грн. з ПДВ 

Тарифи на теплову 

енергію для потреб 

населення, грн./Гкал 

для абонентів 

житлових будинків 

з будинковими 

засобами обліку 

теплової енергії, 

грн./Гкал 

для абонентів 

житлових будинків, 

які не оснащені 

будинковими 

засобами обліку 

теплової енергії, 

грн./м кв. за місяць 

без ПДВ з ПДВ 

м.Конотоп ДП «АВІАКОН» 1596,46 44,82 1318,61 1582,33 

 

Додаток 2 до рішення виконкому міської ради  від ______________ № ___ 
 

Тарифи на послуги з централізованого постачання гарячої води, що надаються 

населенню 

Набуває чинності  з _____________ 

 

                                                                                                                                                        

Населений 

пункт 

Підприємство- 

надавач послуг 

Тарифи на послугу з централізованого 

постачання гарячої води, грн. з ПДВ 

 

за умови 

підключення 

рушникосушильників 

до системи гарячого 

водопостачання, 

грн./м3 

за умови відсутності 

рушникосушильників, 

грн./м3 

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ 

м.Конотоп ДП «АВІАКОН»    78,38 94,06 72,40 86,88 

 

Додаток 3 до рішення виконкому міської ради  від ________________ № _______ 

 

Тарифи на теплову енергію, тарифи на послугу з централізованого постачання 

гарячої води, для потреб бюджетних установ  

Набуває чинності з _____________ 

                                                                                                                                                                

Населений 

пункт 

Підприємство-

надавач послуг 

Тариф на теплову 

енергію, грн./Гкал  

Тарифи на послугу 

 з централізованого 

постачання гарячої 

води, грн./м3 

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ 

м.Конотоп ДП «АВІАКОН» 1221,98 1466,38 66,45 79,74 



 

Додаток 4 до рішення виконкому міської ради від ________________ № _______ 

 

Тарифи на теплову енергію, тарифи на послугу з централізованого постачання 

гарячої води, для потреб інших споживачів (крім населення) 

Набуває чинності з _____________ 

          

Населений 

пункт 

Підприємство-

надавач послуг 

Тариф на теплову 

енергію, грн./Гкал  

Тарифи на послугу 

 з централізованого 

постачання гарячої 

води, грн./м3 

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ 

м.Конотоп ДП «АВІАКОН» 1292,10 1550,52 69,77 83,72 

                                                                       

                                                       Керуючий справами виконкому   Л.ДУБОВИК                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


