
 
 

ТЕРНІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т 
 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я  
18.11.2020 року                                                                                                                                                                                                                           № 254/0/5-20 

 
Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
послугу з постачання теплової енергії та розміру 
плати за абонентське обслуговування послуги з 
постачання теплової енергії для КП «ТЖКП» 

 

 
Згідно статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 21 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», статті 20 Закону України «Про теплопостачання», 

керуючись Постановою КМУ від 01.06.2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», Наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 року № 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», Постановою КМУ від 21.08.2019 року № 808 «Про встановлення 
граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами» 
та враховуючи надані комунальним підприємством «Тернівське житлово-комунальне підприємство» розрахунки тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та розміру плати за 
абонентське обслуговування послуги з постачання теплової енергії, виконавчий комітет Тернівської міської ради 
ВИРІШИВ: 
1. Встановити КП «ТЖКП» тарифи на теплову енергію (Додаток 1): 
1.1. для потреб населення – 1 213,52 грн. за 1 Гкал з ПДВ; 
1.2. для потреб бюджетних установ – 1 618,03 грн. за 1 Гкал з ПДВ; 
1.3. для потреб інших споживачів – 1 618,03 грн. за 1 Гкал з ПДВ; 
1.4. для потреб релігійних організацій – 1 618,03 грн. за 1 Гкал з ПДВ. 
2. Встановити КП «ТЖКП» тарифи на послуги з постачання теплової енергії, що надається населенню – 1 213,52 грн. за 1 Гкал з ПДВ (Додаток 2). 
3. КП «ТЖКП» нарахування за послугу з постачання теплової енергії для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії здійснювати згідно встановлених 

норм споживання теплової енергії на потреби опалення житлових будинків, що підлягають місячному корегуванню відповідно до діючих нормативних актів. 
4. Встановити КП «ТЖКП» розмір плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для послуги з постачання теплової енергії, що надаються споживачам багатоквартирних 

будинків за індивідуальними договорами – 8,32 грн. за 1 місяць з ПДВ (Додаток 3). 
5. Підприємства, установи та організації міста, які мають відомчі житлові будинки та гуртожитки, розраховуються за теплову енергію, яку отримують мешканці, за тарифами на теплову енергію для 

потреб населення, а саме – 1 213,52 грн. за 1 Гкал з ПДВ. 
6. Рішення набирає чинності та тарифи на теплову енергію, послугу з постачання теплової енергії та розмір плати за абонентське обслуговування послуги з постачання теплової енергії вступають в дію з 

01.12.2020 року. 
7. Вважати такими, що з моменту вступу у дію даного рішення, втратило чинність рішення виконавчого комітету № 207/0/5-19 від 16.10.2019 року. 
8. Загальному відділу виконкому оприлюднити це рішення на офіційному сайті Тернівської міської ради, КП «ТЖКП» оприлюднити це рішення у газеті «Вісті Тернівки» у строк, що не перевищує 15 днів 

з дати введення тарифів в дію. 
9. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на директора КП «ТЖКП» Мамедова Г.Г. 
10. Координацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови Добровольського В.А., контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію благоустрою, будівництва, 

комунального господарства, архітектури, землекористування, екології, сільського господарства. 
 

Міський голова      В.В. ТАРЕЛКІН 


