УКРАЇНА

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від
м.Світлодарськ

№ ____

Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання та на послугу з постачання теплової енергії та
гарячої води, які надаються Вуглегірською ТЕС ПАТ «Центренерго»
для
населення
і
підприємств
м.Світлодарська

З метою встановлення відповідності обгрунтованим витратам, відповідно до листів
Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго» від 07.10.2020 року № 02- 05/4564, № 02-05/4565
«Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та
постачання та на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води», згідно
п.2 частини 3 статті 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови КМУ
від 01.06.2011 № 869 « Про забеспечення єдиного підходу до формування тарифів на
комунальні послуги», керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1.Встановити тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та
постачання та на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, які
надаються Вуглегірською ТЕС ПАТ «Центренерго» для населення і підприємств м.
Світлодарська, згідно з додатком (додається).
2.Рішення оприлюднити на сайті ПАТ « Центренерго» та в газеті трудового колективу
Вуглегірської ТЕС «Енергетик».
3.Рішення вступає в силу через 30 днів з моменту оприлюднення тарифів.
4. Вуглегірській ТЕС ПАТ «Центренерго» повідомити споживачів про підвищення
вказаних тарифів протягом 15 днів з дня введення їх у дію.
5.Координацію роботи щодо організації виконання рішення покласти на відділ комунального господарства міської ради (Колесник), контроль - на першого заступника міського
голови Прожогу В.М.
Секретар міської ради

В.П. ВОРОНКЕВИЧ

Додаток
до рішення виконкому
міської ради
від
№ ____
Тарифи
на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання та
послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, які надаються
Вуглегірською ТЕС ПАТ «Центренерго» для населення і підприємств м.Світлодарська
1. Теплова енергія, її виробництво, транспортування та постачання (для населення,
бюджетних установ та інших споживачів).
№
з/п

Складові тарифу на теплову
енергію

1.

Тариф на виробництво теплової
енергії

2.
3.
4.

Одиниця
Виміру

Діючий
тариф за
1 Гкал ,
грн. без
ПДВ

Затверджувальний
тариф за
1 Гкал
грн. без ПДВ

грн./Гкал

493,46

396,38

Тариф на транспортування
теплової енергії
Тариф на постачання теплової
енергії

грн./Гкал

25,78

246,37

грн./Гкал

2,35

5,78

Тариф на теплову енергію

грн./Гкал

521,59

648,53

2. Постачання теплової енергії (для населення багатоквартирних будинків).
№
з/п

Складові тарифу на теплову
енергію

Одиниця
Виміру

Діючий
тариф за
1 Гкал ,
грн. без
ПДВ

Затверджувальний
тариф за
1 Гкал
грн. без ПДВ
648,53

1.

Тариф на теплову енергію

грн./Гкал

521,59

2.

Плата за абонентське
обслуговування послуг з
постачання теплової енергії

грн./Гкал

5,48

3.

Тариф на послугу з
постачання теплової енергії
(для населення)

грн./Гкал

527,07

-

648,53

* У разі відсутності будинкових лічильників, розрахунки будуть проводитись за встановленою
нормою – 0,132 Гкал / м2 за опалювальний період. Нормою передбачена робота системи
теплопостачання – 350 днів на рік.

3. Постачання гарячої води.
№
Споживачі
з/п

1.

Населення
за умови підключення
рушникосушильників до системи
гарячого водопостачання
за умови відсутності рушникосушильників

Одиниця
Виміру

Діючий
тариф за
1 м3 , грн.
без ПДВ

Затверджувальний
тариф за
1 м3, грн.
без ПДВ

грн/м3

33,14

55,15

грн/м3

30,41

52,50

грн/м3
30,41
52,50
Бюджетні споживачі
грн/м3
30,41
52,50
Інші споживачі
* У разі відсутності лічильників у споживачів, розрахунки будуть проводитись за
встановленою нормою. Норма для населення – 3,387 м3 / місяць, нормою передбачена робота
системи теплопостачання – 350 днів на рік.
2.
3.

Примітки :
1. Послуги повинні відповідати:
- вимогам щодо якості і тиску води, температурі гарячої води, а також розрахунковим нормам
у точці розбору (пункту 6 постанови КМУ від 21.08.2019р. № 830 «Про затвердження Правил
надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з
постачання теплової енергії», пункту 6 Постанови КМУ від 11.12.2019р. № 1182 «Про
затвердження Правил надання послуги з постачання гарячої води та типових договорів про
надання послуги з постачання гарячої води»:
1) температура теплоносія повинна відповідати температурному графіку теплової мережі
в частині температури подавального трубопроводу 60÷95 градусів Цельсія, який складається у
довільній формі.
2) тиск теплоносія у подавальному трубопроводі на вході до міста Світлодарськ (вхід в
розподільчу мережу опалення) становить від 45 до 65 метрів водяного стовпа, що відповідає
гідравлічному режиму теплової мережі.
Точками, в яких здійснюється передача послуг від Виконавця Споживачеві, є: межа
розподілу балансової та експлуатаційної відповідальності між Виконавцем і Споживачем ( п.
7.1. Договору на теплопостачання Вуглегірської ТЕС). Точкою розподілу, в яких здійснюється
передача послуг від виконавця споживачеві у багатоквартирних будинках є – після першої
водозапірної арматури на відгалуженні від стояка у квартирі споживача.
2. Оплата за надані послуги здійснюється :
Відповідно пункту 41 Постанови КМУ № 830 від 21.08.2019 р., плата за послугу
розраховується виходячи з розміру встановленого тарифу та обсягу спожитої послуги,
визначеного та розподіленого відповідно до законодавства. Відповідно п. 7 Постанови КМУ
№ 830, визначення кількісних та якісних показників послуги здійснюється відповідно до умов
договору:
1) за показаннями вузла комерційного обліку теплової енергії;
2) з урахуванням показань вузла (вузлів) розподільного обліку теплової енергії / приладів розподілювачів теплової енергії (у разі їх наявності) або дотриманням нормативної
температури повітря у приміщеннях (для приміщень не оснащених вузлами розподільного
обліку теплової енергії / приладами - розподілювачами теплової енергії).
Відповідно п. 21 Постанови КМУ 830, до встановлення вузла (вузлів) комерційного
обліку теплової енергії обсяг споживання теплової енергії визначається за встановленою
органом місцевого самоврядування нормою споживання, що підлягає щомісячному

коригуванню виконавцем послуги за фактичною кількістю годин постачання теплової енергії
та фактичною середньомісячною температурою зовнішнього повітря.
Відповідно пункту 19 Постанови КМУ 1182, вимірювання обсягу спожитої споживачем
гарячої води здійснюється з використанням вузла обліку, пункту 20 - комерційний облік
обсягів спожитої гарячої води здійснюється вузлом (вузлами) комерційного обліку, що
забезпечують загальний облік її споживання у будівлі, її частині (під'їзді), обладнаній окремим
інженерним вводом, згідно з показаннями засобів вимірювальної техніки. Якщо будівля
оснащена двома та більше вузлами комерційного обліку послуги відповідно до вимог Закону
України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання", обсяг спожитої гарячої
води у будівлі визначається як сума показань таких вузлів обліку.
Відповідно пункту 21, до встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку обсяги
споживання гарячої води визначаються за показаннями вузлів розподільного обліку, а у разі їх
відсутності - за нормами споживання, встановленими органом місцевого самоврядування.
3. Перерахунок розміру плати за комунальні послуги:
перерахунок розміру плати за комунальні послуги у разі їх ненадання або надання не в
повному обсязі здійснюється виконавцем послуг згідно ст. 21, 22 Закону України «Про
житлово-комунальні послуги» та пункту 41 Постанови КМУ № 830 від 21.08.2019р. , пункту
43 Постанови № 1182 від 11.12.2019р., за письмовою заявою споживача.

Керуючий справами виконкому

Л.П. ДЕЙКУН

Розроблений:
Начальник відділу комунального господарства

С.В. Колесник

