
 

У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "09" жовтня 2018 року № 490

м.Кропивницький

Про встановлення ПП “АВКУБІ”
тарифу на виробництво теплової енергії
  

Керуючись ст.140, 146 Конституції України, підпунктом 2 п. “а” ст. 28 
Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  ст.  7  Закону 
України  “Про  житлово-комунальні  послуги”,  ст.  13,  20  Закону  України 
“Про  теплопостачання”,  на  підставі  звернення  ПП  “АВКУБІ” 
від  10  серпня  2018  року  №  49  Виконавчий  комітет  Міської  ради  міста 
Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1.  Встановити  ПП  “АВКУБІ”  тарифи  на  теплову  енергію,  її 
виробництво,  транспортування,  постачання,  вироблену  на  установках  з 
використанням  нетрадиційних  або  поновлюваних  джерел  енергії  для 
населення, у розмірі 1318,97 грн/Гкал (з ПДВ) за такими складовими: 

виробництво теплової енергії – 1250,89 грн/Гкал;
транспортування теплової енергії – 62,73 грн/Гкал; 
постачання теплової енергії – 5,35 грн /Гкал.
2.  Встановити  ПП  “АВКУБІ”  тарифи  на  теплову  енергію,  її 

виробництво,  транспортування,  постачання,  вироблену  на  установках  з 
використанням  нетрадиційних  або  поновлюваних  джерел  енергії  для 
бюджетних  установ,  у  розмірі  1918,33  грн/Гкал  (з  ПДВ)  за  такими 
складовими: 

виробництво теплової енергії – 1836,94 грн/Гкал; 
транспортування теплової енергії – 73,71 грн/Гкал; 
постачання теплової енергії – 7,68 грн /Гкал.
3. Рішення набуває чинності через 15 днів після оприлюднення його в 

місцевих друкованих засобах масової інформації.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради            О. Мосін
Москаленко 24 47 74



 
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від “20” листопада 2017 року                                               № 526

м. Кропивницький

Про встановлення ТДВ “Інтерресурси”
тарифу на теплову енергію
  

Керуючись ст.140, 146 Конституції України, підпунктом 2 п. “а” ст. 28 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 7, 31, 32 Закону 
України  “Про  житлово-комунальні  послуги”,  ст.  13,  20  Закону  України 
„Про  теплопостачання”,  на  підставі  звернення  ТДВ  “Інтерресурси” 
від 27 вересня 2017 року № 522 виконавчий комітет Кіровоградської міської 
ради

В И Р І Ш И В:

1.  Встановити  ТДВ  “Інтерресурси”  тариф  на  теплову  енергію  для 
Кіровоградського  обласного  онкологічного  диспансеру,  Кіровоградської 
обласної  психіатричної  лікарні  та  споживачів  послуг  котельні 
ТДВ  “Інтерресурси”  в  розмірі  1369,95  грн/Гкал  (з  ПДВ)  за  такими 
складовими:

тариф на виробництво теплової енергії — 1308,44 грн/Гкал (з ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії — 55,95 грн/Гкал (з ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії — 5,56 грн/Гкал (з ПДВ).
2. Визнати  такими,  що  втратили  чинність,  пункти  1,  3  рішення 

виконавчого   комітету   Кіровоградської   міської  ради   від   04  грудня 
2015 року № 631 “Про встановлення ТДВ “Інтерресурси” тарифу на теплову 
енергію”. 
       3. Рішення набуває чинності через 15 днів після оприлюднення його в 
місцевих друкованих засобах масової інформації.

Міський голова            А. Райкович

Москаленко 24 34 93
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