
Комунальне підприємство "Власівські мережі" Власівської селищної ради 

повідомляє споживачів смт Власівка (населення, бюджетні установи та інші 

споживачі) про встановлення тарифів на послуги з централізованого 

теплопостачання. 

Тарифи на послуги централізованого теплопостачання встановлено 

рішенням виконавчого комітету Власівської селищної ради м.Світловодськ 

Кіровоградської області № 216 від 16 листопада 2018 р. та вводяться в дію не 

раніше, ніж через 15 днів з моменту повідомлення про це споживачів послуг, а саме  

з 8 грудня 2018 р. 

Р І Ш Е Н Н Я 

16 листопада 2018 року                                                                             №  216 

Про коригування тарифів на послуги 

централізованого теплопостачання для 

населення, бюджетних установ та 

інших споживачів 

  

 Розглянувши листа КП «Власівські мережі» та розрахунки скоригованих 

складових структури тарифів на послуги централізованого теплопостачання для 

населення, бюджетних установ та інших споживачів від 16.11.2018 № 525, 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», з метою належного забезпечення споживачів селища 

послугами теплопостачання, Порядком доведення до споживачів інформації про 

перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з 

обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних 

громад, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово–комунального господарства України 30.07.2012 № 390, виконавчий комітет 

Власівської селищної ради  

ВИРІШУЄ: 

1. У зв′язку з коригуванням складової структури тарифів (зміна вартості 

природного газу, структурні зміни в діяльності КП «Власівські мережі», значне 

зростання вартості матеріальних ресурсів) встановити тарифи на послуги 

централізованого теплопостачання для таких категорій споживачів: 

 а) для населення: 

                                                 Одиниця виміру   Тариф, з ПДВ 

 за 1 Гкал  

(багатоквартирні будинки з лічильниками)  грн./Гкал      1865,94  

 за 1 кв.м  

(багатоквартирні будинки без лічильників)  грн./кв.м.           49,26  



 

 б) для бюджетних установ: 

 за 1 Гкал        грн./Гкал     2050,60 

в) для інших споживачів: 

 за 1 Гкал        грн./Гкал     2062,69 

 

2. Комунальному підприємству «Власівські мережі» оприлюднити дане рішення 

в газеті «Світловодськ вечірній» та веб-сайті Власівської селищної ради, ввести в дію 

відповідно до чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Селищний голова                                                                       А.БАБАЧЕНКО  
 

 


