
ЛЮБОТИНСЬКА ЧIIСЬКА РАДА
ХЛРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

рIшIЕння

14 грудня 2021 року лъ 2б1

Про встановлення скоригованих тарифiв
на виробництво, постачання тепловоТ енергiТ
та теплову енергiю для бюджетних установ,
органiзацiй

Розглянувши заяву генерапьного директора ТОВ <Теплосервiс> Володимира
КОДЕНКА. органiзацii, яка надае послуги з виробництва, IIостачання тепловоi енергii
та теплову енергiю Комуна,rьному закладу <Люботинська спецiалiзована мистецька
школа-iнтернат ".Щивосвiт"> XapKiBcbKoi обласноТ ради, з rrроханням встановити HoBi
скоригованi тарифи на вищевказанi послуги, у зв'язку зi змiною цiни природного газу,
враховуючи службову записку начальника вiддiлу мiсцевого економiчного розвитку
Вадима СЕРЕДИ щодо економiчного обrрунтування даних тарифiв, керуючись ст.7
п.2,ст,З1 гr.З Закону Украiни кПро житлово-комlтла;lьнi послуги)), постановою КМУ
вiд 01.06.201 1 р. JФ869 <Про забезпечення единого пiдходу до формування тарифiв на
житлово-комунальнi послуги), наказом MiHicTepcTBa регiона_llьного розвитку,
будiвництва та житлово-комунального господарства Украiни кПро затвердження
Порядку розгляду органами мiсцевого самоврядування розрахункiв тарифiв на
теплову енергiю, rr виробництво, транспорт)ъання та постачання, а також розрахункiв
тарифiв на ком},нальнi послуги, поданих для ii встановлення> Ns239 вiд 12,09.2018р.
та згiдно з п,п. 2 п. а ст. 28 Закону Украiни кПро мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>,
виконавчий KoMiTeT ЛюботинськоТ мiськоi ради

ВИРIШИВ:
1. Встановити скоригованi одноставковi тарифи на теплову енергiю за i

Гкал:
- на виробництtsо тепловоi енергii за 1 Гкал для бюджетних установ i органiзацiй -

4ЗЗ2,52 грн. з }рахуванням податку на додану BapTicTb;
- на постачання тепJIовоi енергii за 1 Гкал для бюджетних установ i органiзацiй -

44,02 грн. з }рахуванням lтодатку на додану BapTicTb;
- на теплову енергiю за 1 Гка,r для бюджетних установ i органiзацiй

4З76,54 грн. з урахуванням податкунадодану BapTicTb.
2. Рirrrення виконавчого KoMiTeTy Люботинськоi MicbKoi ради вiд 14 жовтня 2021

року NЬ 208 <Про встановлення скориI,ованих тарифiв на виробництво, постачання
тепловоi енергii та теплову енергiю для бюджетних установ, органiзацiй>> вважати
таким, що втратило чинrтiсть.

3. КонтроJIь за виконанням даного рiшення покласти на заступника мiського
голови Вячеслава генерального директора ТОВ кТеплосервiс>
Володимира
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мiсьrtилi голова Леоrriд ЛАЗУРЕНКО


