
 

 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 
від ________________ № ______ 

м. Покровськ 

 
 

Про встановлення виробничому структурному підрозділу «Лиманське територіальне 

управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» 

акціонерного товариства «Українська залізниця» тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування, постачання та послугу з централізованого опалення для 

населення  

 

 

Розглянувши лист виробничого структурного підрозділу «Лиманське територіальне 

управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» 

акціонерного товариства «Українська залізниця»  від 04.09.2019 № 885/683 щодо 

встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та 

послугу з централізованого опалення, що надається населенню, відповідно до Закону 

України «Про теплопостачання», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 

869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 

послуги» (зі змінами), Порядку 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 від 30.07.2012 № 390, керуючись статтями 28, 59, 73 Закону 

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

 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити виробничому структурному підрозділу «Лиманське територіальне 

управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» 

акціонерного товариства «Українська залізниця» тарифи на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування, постачання для потреб населення на рівні: 

- тариф на теплову енергію – 1201,33 грн./Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

- тариф на виробництво теплової енергії –  1171,24 грн./Гкал (без ПДВ); 

- тариф на транспортування теплової енергії – 30,09 грн./Гкал (без ПДВ); 

- тариф на постачання теплової енергії – 0 грн./Гкал (без ПДВ). 

 

2. Встановити виробничому структурному підрозділу «Лиманське територіальне 

управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» 

акціонерного товариства «Українська залізниця» тариф на послугу з централізованого 

опалення, що надається населенню: 

- для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами 

обліку теплової енергії – 1441,60 грн./Гкал (з ПДВ); 



- для абонентів житлових будинків без будинковими та квартирних приладів обліку 

теплової енергії – 39,66 грн. за кв.м за місяць протягом періоду надання послуги з 

централізованого опалення (з ПДВ). 

3. Затвердити виробничому структурному підрозділу «Лиманське територіальне 

управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» 

акціонерного товариства «Українська залізниця» структуру тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування, постачання (додаток 1-4). 

4. Затвердити виробничому структурному підрозділу «Лиманське територіальне 

управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» 

акціонерного товариства «Українська залізниця» структуру одноставкових тарифів на 

послуги з централізованого опалення, що надаються населенню (додаток 5). 

5. Рішення набуває чинності після 15 днів з моменту офіційного оприлюднення. 

6. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому міської ради                     

від 15.03.2011 № 123 «Про погодження тарифів на послуги з теплопостачання, що 

надаються Ясинуватським будівельно-монтажним експлуатаційним управлінням                    

ДП «Донецька залізниця» з моменту набуття чинності даного рішення. 

 

 

 

В.п. міського голови         І. Сущенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


