
 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

31 січня  2017 року                                                                    № 1 
       

Про встановлення тарифів на послуги 

централізованого теплопостачання для 

бюджетних установ та інших споживачів 

  

 Розглянувши листи директора КП «Власівські мережі» Матвійця В.В. від 

16.01.2017  № 15 та від 30.01.2017 № 41 та розрахунки коригування тарифів на 

послуги централізованого теплопостачання КП «Власівські мережі» для 

бюджетних установ та інших споживачів, керуючись ст.28 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні, ст.7, ст.31 Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги», Постановою Кабінету Міністрів України від 

01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів 

на житлово-комунальні послуги», Постановою Кабінету Міністрів України від 

14.12.2016 № 937 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних 

обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення 

загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу 

(відносини у перехідний період)», з метою належного забезпечення споживачів 

селища послугами теплопостачання, виконавчий комітет Власівської селищної 

ради  

ВИРІШУЄ: 

1. У зв’язку з коригуванням складової структури тарифів (калькуляція 

розрахунку в рішенні виконкому селищної ради від 19.08.2014 № 63), а саме: 

зменшення ціни на природний газ, підвищення мінімальної заробітної плати та 

електроенергію, встановити тарифи на послуги централізованого 

теплопостачання для бюджетних установ та інших споживачів:  

для бюджетних установ: 

          з 11.02.2017 р.  по 28.02.2017 р. (включно)  за  1 Гкал – 518,66 грн./Гкал;  

          з 01.03.2017 року за 1 Гкал -  1666,60 грн./Гкал. 

 

 для інших споживачів: 

 з 11.02.2017 р.  по 28.02.2017 р. (включно) за  1 Гкал – 2036,62 грн./Гкал; 

 з 01.03.2017 р. – 2124,58 грн./Гкал. 

  



 

2. Комунальному підприємству «Власівські мережі» Власівської 

селищної ради оприлюднити дане рішення в газеті «Світловодськ вечірній» та 

ввести в дію відповідно до чинного законодавства. 

3. З моменту введення в дію даних тарифів вважати такими, що 

втратили чинність частина 3 пункту 1 рішення № 140 виконавчого комітету 

селищної ради від 27вересня 2016 року. 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Селищний голова                                                                  А.Бабаченко 

 

 


