
 

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ
Запорізької області

Р І Ш Е Н Н Я
_______________   №_______
  

Про затвердження тарифу на теплову енергію  ТОВ  «Тепло - Мелітополь» та втрату
чинності рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької
області від  01.11.2018  № 245

    Відповідно  до  п. 2  ст.  28,  ст.  42   Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  законів  України  «Про  житлово-комунальні
послуги»,  «Про теплопостачання», постанови Кабінету Міністрів України  від
01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів
на житлово-комунальні послуги», на підставі листа ТОВ «Тепло — Мелітополь»
від  17.04.2019  № 49  та  наданих  розрахунків  виконавчий  комітет
Мелітопольської міської ради Запорізької області 

        

ВИРІШИВ:

    1. Затвердити  ТОВ «Тепло - Мелітополь»  двоставкові тарифи на теплову
енергію та послугу з централізованого опалення за наступними складовими:

Для бюджетних організацій:

умовно-змінну частину двоставкового тарифу на теплову енергію 1257,09
грн./Гкал (без ПДВ) ;

умовно-постійну  частину  двоставкового  тарифу  на  теплову  енергію
(місячна плата за  одиницю приєднаного теплового навантаження) -41392,06
грн./Гкал/год (без ПДВ).

Для потреб інших споживачів (крім населення):

умовно-змінну частину двоставкового тарифу на теплову енергію 1257,09
грн./Гкал (без ПДВ) ;

умовно-постійну  частину  двоставкового  тарифу  на  теплову  енергію
(місячна плата за  одиницю приєднаного теплового навантаження) -41392,06
грн./Гкал/год (без ПДВ).

Для населення:

умовно-змінну  частину  двоставкового  тарифу  для  абонентів  житлових
будинків з будинковими приладами обліку теплової енергії 1257,09 грн./Гкал
(без ПДВ) ;
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умовно-постійну  частину  двоставкового  тарифу  на  теплову  енергію
(місячна плата за  одиницю приєднаного теплового навантаження) -41392,06
грн./Гкал/год (без ПДВ),

умовно-змінну  частину  двоставкового  тарифу  для  абонентів  житлових
будинків без будинкових приладів обліку теплової енергії -28,503 грн./м2  (без
ПДВ).

умовно-постійну частину двоставкового тарифу для абонентів житлових
будинків без будинкових приладів обліку теплової енергії -2,836 грн./м2    (без
ПДВ).

2. Це рішення набуває чинності з 01.05.2019.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету
Мелітопольської міської ради Запорізької області  від 01.11.2018 № 245 “Про
затвердження тарифу на теплову енергію ТОВ “Тепло -Мелітополь”.

4.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  першого
заступника  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради
Рудакову І.                  

                                                               

Мелітопольський  міський голова                                                       С. МІНЬКО
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