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РІШЕННЯ
П р о  т а р и ф и  н а  в и р о б н и ц т в о , т р а н с п о р т у в а н н я ,

ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ПОСЛУГИ 
З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ОПАЛЕННЯ 

І ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ 
ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ

19.11.2008 № 726
На підставі наданих комунальним підприємством  

"Управління житлово-комунального господарства" роз
рахунків тарифів на виробництво, транспортування, по
стачання теплової енергії, підтверджених висновком 
Державної інспекції з  контролю за цінами в Київській об
ласті від 07.08.2008 № 423, та послуги з централізова
ного опалення і постачання гарячої води, які виконані на 
підставі листа КП "ЖКЦ" від 11.11.2008 № 2561 у 
відповідності до Порядку формування тарифів на вироб
ництво, транспортування, постачання теплової енергії 
та послуги з централізованого опалення і постачання га
рячої води, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10.07.2006 № 955, та Правил роз
рахунку двоставкового тарифу на теплову енергію та га
рячу воду, затверджених наказом Державного комітету 
будівництва, архітектури та житлової політики України 
від 08.09.2000 № 191, з урахуванням: Постанови 
Кабінету Міністрів України від 29.04.2006 № 605 "Деякі 
питання діяльності Національної акціонерної компанії 
"Нафтогаз України" зі змінами, внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 09.04.2008 № 346, згідно 
з якою з 01.06.2008 і до кінця поточного року щомісяця 
пів и щ ується граничний рівень цін на природний газ для
піп р и ємств комунальної теплоенергетики, що викори- 
стовується для виробництва та надання населенню по- 

слуг з опалення та гарячого водопостачання (з 1 грудня 
— 872,78 грн. за 1 тис. м3, враховуючи податок на дода
ну вартість, збір до затвердженого тарифу на природ
ний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на його 
транспортування, розподіл і постачання та витрат із 
зберігання); рішень виконавчого комітету Славутицької 
міської ради від 08.04.2008 № 185 "Про створення умов 
для забезпечення споживачів у житловому фонді якісни
ми житлово-комунальними послугами", від 16.07.2008 
№ 444 "Про погодження плану з теплопостачання кому
нального підприємства "Управління житлово-комуналь- 
ного господарства" на 2008 рік”, від 27.08.2008 № 520 
"Про тарифи на виробництво, транспортування, поста
чання теплової енергії та послуги з централізованого 
опалення і постачання гарячої води для населення, та 
керуючись ст. ст. 28, 59 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні",

виконавчий комітет міської ради 
1. ВИРІШИВ:

Встановити з 1 січня 2009 року тарифи на виробництво, 
транспортування, постачання 1Гкал теплової енергії, що ви

робляється комунальним підприємством "Управління житло
во-комунального господарства" та надається комунальним 
підприємством "Житлово-комунальний центр", для населен
ня (що споживає теплову енергію за приладами обліку):

2. Встановити з 1 січня 2009 року двоставкові тарифи
на послуги з централізованого опалення для населення (що
споживає теплову енергію без приладів обліку), які забезпе
чуються тепловою енергією, що виробляється, транспор
тується та постачається комунальним підприємством "Уп
равління житлово-комунального господарства":

3. Рекомендувати з 1 січня 2009 року комунальному 
підприємству "Житлово-комунальний центр" (Жаболенко Ї М.) 
в разі зміни планової кількості опалювальних діб здійснювати 
нарахування плати за послуги з централізованого опалення з 
урахуванням фактичної кількості опалювальних діб в місяці та 
плати за опалення 1 м2 опалювальної площі за добу:

4. Встановити з 1 січня 2009 року тарифи на послуги з 
централізованого постачання гарячої води для населення, 
підігрів якої здійснюється тепловою енергією, що виробляється, 
транспортується та постачається комунальним підприємством 
"Управління житлово-комунального господарства":

5. Відділу інформації та зв'язків з громадськістю (Лю- 
бива Л.М.) забезпечити оприлюднення даного рішення в 
міських засобах масової інформації.

Міський голова В.П.УДОВИЧЕНКО


