
лtоБотинсьItА MICЬKA рАдА
хAI,KIBсьKA оБлАстъ
виконАI}чиЙ комIтш]т

РIIIIЕННЯ

12 жовтня 2021 року ль 208

Про встановлення скоригованих тарифiв
на виробництво, постачанЕя тепловоТ енергiТ
та теплову енергiю
для бюджетних установ, органiзаuiй

Розглянувши заrIву генерzuIьногo директора ТОВ <Теплосервiс> Володимира
КОДЕНКА, органiзацii, яка нада€ пQслуги з виробництва, постачання тепловоi енергii
та теплову енергiю Комуна.пьному закладу <Люботинська спецizuliзована мистецька
школа-iнтернат ",Щивосвiт"> Харкiвськоi обласноi ради, з проханням встановити HoBi
скоригованi тарифи на вищевказанi послуги, у зв'язку зi змiною uiни природного газу,
враховуIочи службову записку начаJIьника вiддiлу мiсцевого економiчного розвитку
Вадима СЕРЕДИ щодо економiчного обrрунтування даних тарифiв, керуючись ст.7
п.2,ст,З1 п.3 Закону УкраТни кПро житлово-комунальнi послуги>, постановою КМУ
вiд 01.06.201 1 р. Nэ869 <Про забезпечення €диного пiдхолу до формування тарифiв на
житлово-комуна.пьнi послуги), наказом MiHicTepcTBa регiона-ltьного розвитку,
булiвниuтва та житлово-комунаJIьного господарства Украiни uПро затвердження
Порядку розгляду оргапами мiсцевого самоврядуванЕя розрахункiв тарифiв на
теплову енергiю, if виробництво, транспортування та постачання, а також розрахункiв
тарифiв на комунальнi послуги, поданих для ik встановлення> J\Ь2З9 вiд l2.09.20l8p.
та згiдно з п.п. 2 л. а ст. 28 Закону УкраiЪи <Про плiсцеве самоврядування в YKpaTHi>,

виконавчий KoMiTeT Люботинськоi мiськоi ради

ВиРIШИВ:

l. Встановити з 15 жовтня 202l року скоригованi одноставковi тарифи на
теплову енергiю за 1 Гка.гl:

- на виробництво тепловоi енергiТ за l Гкал для бюджетних установ i органiзацiй

-7129,47 грн. з урахуванням податку на додану BapTicTb;
- на постачання тепловоТ енергii за 1 Гка.п для бюджетних установ i органiзацiй -

З5,З l грн. з урilхуванням податку на додану BapTicTb;
- на теплову енергiю за l Гка_п для бюджетних установ i органiзачiй -

7|64,78 грн. з урахуванням податку на додану BapTicTb.

2. Рiшення виконавчого KoMiTeTy Люботинськоi мiськоi ради вiд 14 вересня
202lpoKy Ns l84 <Про встановлення скоригованих тарифiв на виробництво,
постачання тепловоi енергii та теплову енергiю для бюджетних установ, органiзаuiй>
вважати таким, що чиннlсть

tJ.

голови
даного рlшення покласти на заступника мlського

l,i та генер.rльного директора ТОВ <<Теплосервiс>>

Леонц ЛАЗУРЕнко


