
смIлJ{нськА MICЬKA рАм
ВИКОНАВЧI,Й KOMITET

рIшЕння

|9.11.2a2|

Про всгановленнrI тарифiв на теплову енергiю,
tt вlаробшлrцво, транспортувilння та постачtlння,
посJrуги з поgтачанкя тепловоi енергii дlя потреб
Еаселення, бюдкgтIil{х уст€lнов та органiзацiй,
релiгiйшо< органiзадiй, itшllок споживачiв
для ТОВ кСмiлаенергопроп,rтрЕlнс)

Ng 528

Вiдповiдно до п.п. 2 п. (Ф> сr. 28, п. 3 ч. 4 сr. 42, ч. б ст. 59 Закону
Украilпа вiд 21.05.|997 Ns 280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядуваIIня в
YKpaiHЬ, п. 2 ч.3 ст. 4 Засону Украiни вц 09.1|.20|7 Ns 2I89-VIII "Про
житлово - KoмyнttлbHi послри", ст. 13 Закону УкраТни вiд 02.06.2005 Ns 2633_
Ш "Про теIшOшостачання", накву MiHicTepcTBa регiонального розвитку,
булiвншгrва та житловн(омунllJьного господарства Украi'ки вiд 12.09.2018
Ns 239 <Про затвердження Порядку розгляду оргtlн€lми мiсцевого
самоврядування розра,хункiв тарифiв на теIшову енергiю, ii виробницгво,
трilнспортувtlння та постачанIuI, а тtжож розрахункiв тарифiв на KoTvгytra_itbHi

посJý/г, под€lних д.ttя ix встановлен}Ul)), "Мемораrцуму про вза€морозумiння
щодо врегуJIюв€lння гlроблемнIо( питанъ у сферi постачаннrl тегшовоi енергii та
постачан}uI гарячоi водr в опilJIювальному перiодi 202|-2022рр,", укJIаденого
30 Bepecнrl 202| року, розглянувIIIи лист товариства з обмеженою
вiдповИшьнiстю вiд 28.10.2021 Ns 683 про встанOвпення тарифiв на теIlпову
енергiю, ii вцробницгво, тtlнспорryвання та постачаннrI, посJrугу з постачаш{rI
тегшовоi енергii та вiдповiднi розрttхунки виконtlвчий KoMiTeT MicbKoi рали
ВИРI1IIИВ:

1. Встшlовlrги товариству з обме,lrrеною вiдповiдапънigгю
<Смiлаенергогtромтранс) тарифи на TeIшoBy енергiю, iT виробниrцгво,
трtlнсшортуванIrя та постачзlннrц послуги з постачаннrI тепловоi енергii для
категорii сIIоживачiв "НаселеIil{я" (з ПДВ):

Тариф на теIIлову енергiю - 2327 ,9| грrilГкшr, за такими скпадсвими:
- тариф на вrаробницгво тспловоi енергii - 1871,09 грrr/Гкал;
- тариф на трilнспортувilш{я тегlловоi енергii * 410,82 грн/Гкал;



}
I

-тариф на постачанЕя теIIловоi енергii * 46,0 грlr/Гкал.
Тариф на послуги з постачанIuI тегшовоi енергii -2327,9| rрн/Гка-lr.
2. Застосовувати протягом оп€lJIюв€lJIьного перiоду 2a2l-Z022 року до

кitщевшr споживачiв категорii "Населенllя" розмiр тарифу на послуги з
постачання тепловоi енергii на piBHi тарифу, що встановлений Рiшеrшrям
виконавчого KoMiTeTy MicbKo1 ради вй 18. 10.2017 року Ni, 4б1.

З. Встановrтги тарифи на теIшову енергiю, iц виробницгво,
TptlHcпopTyBaHIuI та постачаннrt, посJгуги з постачанIuI тегшово1 енергii дIя
категорi[ споживачiв "Бюджgтнi установи та оргЕlнiзацii" (з ПДВ):

Тариф на теппову енергiю - 3269,9| грr/Гкш, за такпми скJIадовЕми:
- тариф на виробшIцгво тепловоi енергii *2805,23 грн/Гкал;
- тариф на транспортранIuI тегlltовоi енергii - 4|'1,89 грн/Гкалl;
- тариф на постачаш{rI тегшовоi енергii - 46,79 грrr/Гкал;

Тариф на послуги з поýт€[чання тепловоi енергii - 3269,9| грrr/Гкал.
4. Встшrовшпа тарифи на теIшову енергiю, ll виробrппцво,

трilнспортрitння та постачаннrI, послуги з постач{tнIш тегшtовоi енергii для
категорii споживачiв "Релiгiйнi органiзацii" (з П{В):

Тариф на теплЬу енергiю - 3269,9l грrr/Гкал, за тiкими скпадовими:
- тариф на вшробшпцво телловоi енергii -2805,23 rр#Гкагl;
- тариф на тр€lнспортуваннrl тепловоi енергii - 417,89 грн/Гкал;
- тариф на постачання тепловоi енергii - 46,79 грн/Гкал;

Тариф на послуги з постачання тепловоi енергii - 3269,9l грн/Гкал.
5. Встшrовкrк тарифи на TeIlпoBy енергiю, ii виробrшrцво,

трtlнýпорryванIffl- та постачання, пссJrуги з поgг?ýанюI тепловоi екергii для
категорii "Irшli споживачi" (з ПЩВ):

Тариф на теIшову енергiю 6045,47 грн/Гка-гl Ф ПДВ) за тzкими
скJIадовими:
- тариф на вlтробншlтво теIIловоi енергii - 5580,75 rрl#Гкап;
- тариф на транспортуванIш тегшовоi енергii - 4|7,92 грн/Гкал;
- тариф на постачання тепловоi енергii - 46,8 грн/Гкал.

Тариф на послуги з постачашuI тепловоi енергii - 6045,47 грilГкап. (з
пдв)

б. Вrлзначрrпл, що тарифи на теIIлову енергiю, if виробшпцво,
транспортуванюI та постачаннrI, послуги з постачаншI тегшовоi енергii для
категорй споживачiв: кНаселення), "Бюджетнi установи", "Iшпi спожlшачi"
товариству з обмеженою вiдповiдаьнiстю кСмiлаенергопромтрансD" дiютъ з
01 грудlя 202l року до 30 вересЕя 2022 року.

7. Управлiнrпо житлово-комунzlльного господарства виконавчого
KoMiTeTy MicbKoi ради огrублiкувати це рiшення на офiцiйному веб-сайrгi
Смiлянськоi MicbKoi рали невiдкладrо, але не пiзнiше нiж п'ять робочих днiв iз
дати його гtрлйняття.

8. Товryичгву з обмисеною вiддовiдалънiсrю кСмiлаенергопромгрансDП -
виконtlвtцо послуги з постачаннrI теIIловоi енергii у строк, що не перевиIцус 15

днiв з дати введеннrI у дiю тарифу на послугу з постачан}uI тепловоi енергii,



повiдомr.rги спожllвачiв через друковilнi засоби MacoBoi iнформаuii rryо змiпу
тарифу з посиланням на це рiшення.

9. Товариству з обмеженою вiдповiдшlьнiстю кСмiлаенергопромтрtlнс)
щомiсячно до 28 числа настуIIним за звiтrппчt мiсяцем надав.Iти до упрilвлiння
житлово_коIчtунапъного господарства виконttвчого KoMiTeTy мiсъкоi ради
розрФryfп(и рiзничi в тарифаr, як рiзшrli мiж економiчно обцруrтгованим
тарифом на послугу з постачання тегшовоi енергii, встановленим пунктом 1

цього рiшення та розмiром тарифу, що фактиtIно застосову€ться протягом
оп€lJIювЕlJьного перiоду 202|-2022 року до кiнцевих споживачiв категорii
кНаселення> згiдно rr,уш(ту 2 даrrого рiшенли.

l0. Коrrгроль за виконztнням рiшеlrня покJIасти на заступника мiського
голови,Щубовського Б.В., управлiння житлово-комунzlJIъного господарства.

мiський голокt Сергiй АНАНКО

погод}I(Eно

Секретар MicbKoi ради

Першлй заступник мiського голови

Застушмк мiського голови

Заступrппс мiського голови

Ке,руючлй ýправа}rи

Юридичний вiддiл

Начшьrшrс управпirшя
житJIOво_кOIчIунальнопо господарgтва

Юрiй СТУДАНС

Олексшrшl JIИСЕНКО

Богдшr ДУБОВСЬКИЙ

Тmяна кАРЛо

Оксана ЯIdЕНКО

оксшrа СIлко

Свгекiй АВРАмЕНко


