
УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН

ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 11 жовтня 2022 року                 № 92

Про погодження КП «Постачальник послуг» Дергачівської міської ради 
Харківської області тимчасово, до встановлення (затвердження) нових 
тарифів відповідно до вимог діючого законодавства, застосовувати тариф 
на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, 
встановлений рішенням виконавчого комітету Дергачівської міської ради 
від 08.02.2022 № 38 ТОВ «Екотехнопарк+»

 

Розглянувши лист КП «Постачальник послуг» Дергачівської міської ради

Харківської області від 19 вересня 2022 року № 45, відповідно до ст. 13 Закону

України  «Про  теплопостачання»,  з  метою  своєчасного  забезпечення  теплом

споживачів  Дергачівської  територіальної  громади,  уникнення  соціальної

напруги  та  врегулювання  відносин,  що  виникають  між  виробником,

виконавцем  та  споживачем  у  процесі  надання  та  споживання  послуг  з

теплопостачання,  враховуючи особливості  воєнного стану,  введеного Указом

Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в

Україні», керуючись   ст. 28, ст.40, частиною шостою ст. 59 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.  Погодити  КП  «Постачальник  послуг»  Дергачівської  міської  ради

тимчасово, до встановлення (затвердження) нових тарифів відповідно до вимог

чинного законодавства, застосовувати тариф на виробництво, транспортування

та постачання теплової енергії,  встановлений рішенням виконавчого комітету

Дергачівської  міської  ради  від  08.02.2022  №  38  ТОВ  «Екотехнопарк+»,  для

бюджетних установ та інших категорій споживачів, - 3815,22  грн за 1 Гкал, без

ПДВ, в тому числі:

на виробництво – 3783,35 грн за 1 Гкал, без ПДВ; 

на транспортування – 30,30  грн за 1 Гкал, без ПДВ;

на постачання – 1,57 грн за 1 Гкал, без ПДВ.

ПДВ нараховувати згідно з вимогами чинного законодавства.



2.  КП  «Постачальник  послуг»  Дергачівської  міської  ради  Харківської

області в двохмісячний термін надати до Дергачівської міської ради необхідні

розрахунки  та  документи  для  встановлення  тарифу  на  виробництво,

транспортування  та  постачання  теплової  енергії  у  встановленому

законодавством порядку. 

 3.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  заступника

міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради

Олександра ТУРЕНКА.

Міський голова Вячеслав ЗАДОРЕНКО
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