
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                      Р І Ш Е Н Н Я

від   23.12. 2020 року                  м.Стрий                                    № 15

                 Внесення змін до рішення виконавчого комітету
           №197 від 26.08.2020 року  «Про встановлення тарифів  
           на теплову енергію, її виробництво, транспортування,
           постачання для потреб населення, бюджетних установ,

 релігійних організацій та інших споживачів, тарифів
 на послуги з постачання теплової енергії для населення 
 та тарифів на послуги з постачання гарячої води для  
 бюджетних установ
 Комунальному підприємству «Стрийтеплоенерго»

       Розглянувши заяву  комунального підприємства «Стрийтеплоенерго» та 
розрахунки щодо коригування тарифів  на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування, постачання для потреб населення, бюджетних установ, 
релігійних організацій та інших споживачів і тарифів на послуги з постачання 
теплової енергії для населення та тарифів на послуги з постачання гарячої води 
для  бюджетних установ , відповідно  до законів України «Про 
теплопостачання»  , «Про житлово-комунальні послуги» , Порядку формування 
тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, 
послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України № 291 від 3 квітня 2019 року «Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. 
№869» та керуючись пп.2 п.а ст.28 Закону України «Про місцеве  
самоврядування в Україні», виконавчий комітет вирішив:

1.Установити комунальному підприємству «Стрийтеплоенерго» : 

   1.1. тариф  на  теплову  енергію  для потреб населення  на рівні 
1670,43 грн/Гкал  (без ПДВ)   за такими складовими :        
тариф на  виробництво  теплової  енергії –      1308,00  грн/Гкал  (без ПДВ) ;   
тариф  на транспортування  теплової  енергії – 331,06  грн/Гкал  (без ПДВ) ;   
тариф  на постачання   теплової  енергії  –           31,37  грн/Гкал  (без ПДВ) ;   



   1.2. тариф на теплову енергію для потреб бюджетних установ на рівні
1838,67 грн/Гкал  (без ПДВ)  за такими складовими :        
тариф на  виробництво  теплової  енергії –    1427,90 грн/Гкал  (без ПДВ) ;   
тариф  на транспортування  теплової  енергії -379,40 грн/Гкал  (без ПДВ) ;  

  тариф  на постачання   теплової  енергії –          31,37 грн/Гкал  (без ПДВ) ;   

   1.3. тариф на теплову енергію для потреб релігійних організацій на рівні  
1838,67 грн/Гкал  (без ПДВ)  за такими складовими :      

тариф на  виробництво  теплової  енергії –     1427,90 грн/Гкал   (без ПДВ) ;   
тариф  на транспортування  теплової  енергії – 379,40 грн/Гкал  (без ПДВ) ;           
тариф  на постачання   теплової  енергії –           31,37 грн/Гкал  (без ПДВ) ;           

1.4. тариф на теплову енергію для потреб інших споживачів на рівні      
1838,67 грн/Гкал  (без ПДВ)  за такими складовими :      
тариф на  виробництво  теплової  енергії –     1427,90  грн/Гкал  (без ПДВ) ;           
тариф  на транспортування  теплової  енергії –379,40 грн/Гкал (без ПДВ) ;                      
тариф  на постачання   теплової  енергії –           31,37 грн/Гкал  (без ПДВ) ;   
                   
     1.5. структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 
постачання згідно з додатками 1 – 4.

     1.6. тарифи на теплову енергію та її виробництво на установках з 
використанням альтернативних джерел енергії на рівні 90% від тарифу на 
теплову енергію, вироблену з використанням природного газу  на рівні :   
       
    1.6.1. тариф  на теплову  енергію для потреб населення  – 1539,63 грн/Гкал 
(без ПДВ) , в т.ч тариф на  виробництво  теплової  енергії  для потреб населення 
– 1177,20 грн/Гкал  (без ПДВ);
                                                      
  1.6.2. тариф на теплову енергію  для потреб  бюджетних  установ  - 1695,88 
грн/Гкал (без ПДВ), в т.ч. тариф на виробництво теплової енергії  для потреб 
бюджетних установ – 1285,11 грн/Гкал (без ПДВ);

     1.7.  тариф на послугу з постачання теплової енергії для населення на 
рівні  2004,52 грн/Гкал (з ПДВ);

     1.8. тариф на послугу з постачання гарячої води для бюджетних установ 
на рівні 137,80 грн /м3  (з ПДВ);

     1.9. структуру тарифу на послугу з постачання гарячої води для бюджетних 
установ згідно з додатком 5;

     1.10. тариф на послугу з постачання гарячої води для бюджетних установ  
на  установках з використанням  альтернативних джерел енергії  на рівні   
128,80 грн /м3  (з ПДВ);
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2. Рішення вступає в дію з 1 січня 2021 року .

3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови І.Стецика.
         

     Перший заступник міського голови                               М.Дмитришин


