
УКРАЇНА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Запорізької області

Р І Ш Е Н Н Я
23.01.2020 № 10/1

Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  Мелітопольської
міської ради Запорізької області  від 26.09.2019 № 201/2  та коригування
тарифів на теплову енергію ТОВ “ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ” 

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
“Про  житлово-комунальні  послуги”,  “Про  теплопостачання”,  постанови
Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 “Про забезпечення єдиного
підходу до формування тарифів на комунальні послуги”, наказів Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від
12.09.2018  № 239  “Про  затвердження  Порядку  розгляду  органами місцевого
самоврядування  розрахунків  тарифів  на  теплову  енергію,  її  виробництво,
транспортування  та  постачання,  а  також  розрахунків  тарифів  на  комунальні
послуги,  поданих  для  їх  встановлення”,  від  03.12.2012  №  605  “Про
затвердження  форм,  необхідних  для  розрахунку  двоставкових  тарифів  на
теплову  енергію,  послуги  з  централізованого  опалення  і  постачання  гарячої
води”,   від  05.06.2018  №  130  “Про  затвердження  Порядку  інформування
споживачів  про  намір  зміни  цін/тарифів  на  комунальні  послуги  з
обґрунтуванням  такої  необхідності”,  на  підставі  заяви  ТОВ  “ТЕПЛО-
МЕЛІТОПОЛЬ” від 14.01.2020 № 58 про коригування тарифів на виробництво
теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання  теплової енергії
виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської
ради Запорізької області від 26.09.2019 № 201/2 “Про затвердження тарифів на
теплову  енергію  ТОВ  “ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ”  та  втрату  чинності  рішення
виконавчого  комітету  Мелітопольської  міської  ради  Запорізької  області  від
25.04.2019  № 92/5  та  рішення  виконавчого  комітету  Мелітопольської  міської
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ради  Запорізької  області  від  14.06.2019  №  126”,  а  саме:  коригувати  та
застосувати  з  01.01.2020   обґрунтований  двоставковий  тариф  на  теплову
енергію для  ТОВ “ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ”  за наступними складовими:

для бюджетних організацій:
умовно-змінну частину двоставкового тарифу на теплову енергію -

1457,18 грн./ Гкал (без ПДВ);
умовно-постійну  частину  двоставкового  тарифу  на  теплову  енергію  -

53372,60 грн./Гкал/год (без ПДВ);

для потреб інших споживачів (крім населення):
умовно-змінну частину двоставкового тарифу на теплову енергію- 

1282,31 грн./ Гкал (без ПДВ);
умовно-постійну  частину  двоставкового  тарифу  на  теплову  енергію  -

46967,89  грн./Гкал/год (без ПДВ).

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

Секретар Мелітопольської міської ради                                 Роман РОМАНОВ 

 


