
КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 
 14.11.2017  м. Каховка № 290  

 
Про встановлення тарифу на теплову  
енергію  та послугу з централізованого  
опалення для потреб населення  
КПТМ «Каховтеплокомуненерго» 
  

Розглянувши лист комунального підприємства теплових мереж 
«Каховтеплокомуненерго» № 01-05/315 від 28.08.2017 року щодо 
встановлення тарифу, керуючись Постановою Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
від 22.03.2017 року № 308 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності у сфері теплопостачання”, підпунктом 2 пункту “а” 
статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтями 7, 
14, 31 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, виконавчий 
комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 

 
1. Встановити комунальному підприємству теплових мереж 

«Каховтеплокомуненерго» тарифи на:  
1) теплову енергію для потреб населення в розмірі 1687,67 грн. за 1 Гкал (з 

податком на додану вартість), зі структурою, наведеною у додатку 1 до цього 
рішення; 

2) послугу з централізованого опалення, що надається населенню, зі 
структурою, наведеною у додатку 2 до цього рішення: 

- для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними 
приладами обліку теплової енергії – 1740,20  грн./Гкал (з податком на додану 
вартість); 

- для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів 
обліку теплової енергії –  53,75 грн. за 1 кв. м за місяць протягом періоду 
надання послуги з централізованого опалення (з податком на додану вартість); 

2. Встановити комунальному підприємству теплових мереж 
«Каховтеплокомуненерго» структуру тарифів на теплову енергію згідно з 
додатками 1 і 2 до цього рішення. 

3. Рекомендувати керівнику комунального підприємства теплових мереж 
«Каховтеплокомуненерго»: 

3.1 ввести в дію тариф розпорядчим документом по підприємству; 

 

 



3.2 повідомити споживачів послуг про зміну тарифів згідно з частиною 6 
статті 32 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»; 

3.3 здійснювати нарахування споживачам за надану послугу з 
централізованого теплопостачання та теплову енергію згідно з тарифами, 
затвердженими цим рішенням. 

3.4 проводити перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання 
або надання не в повному обсязі, зниження їх якості в порядку, визначеному 
договором та діючим законодавством. 

4. Відділу організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та 
взаємодії з громадськістю забезпечити опублікування рішення в місцевих 
друкованих засобах масової інформації та/або на офіційному сайті міста. 
      5. Тарифи вводяться в дію з 01.12.2017 р. 
     6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кожем'якіна 
О.В. 

 
 
 Міський голова  А.А. Дяченко 

 
 
 
 
 
 





 


