
 

 

ПРОЄКТ 

рішення виконавчого комітету 

Краснокутської селищної ради 

 

 

 

Про коригування тарифу на теплову 

енергію 

 

 

Керуючись Законом України «Про житлово-комунальні послуги», 

Законом України «Про доступ до публічної інформації», пунктом 2 підпункту 

(а) ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 13 

Закону України «Про теплопостачання», Наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 

05.06.2018  № 130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про 

намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої 

необхідності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2018 

р. за № 753/32205, постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року 

№ 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на 

комунальні послуги», відповідно до листа директора ТОВ «ДІВАЙС» Марини 

ЯРЕМЕНКО від 29.10.2021 № 191, виконавчий комітет селищної ради  

 

В  И   Р  І  Ш  И  В: 

 

1. Встановити шляхом коригування ТОВ «ДІВАЙС» тарифи на теплову 

енергію (у тому числі її виробництво, транспортування та постачання) для всіх 

категорій споживачів теплової енергії на території Краснокутської селищної 

ради Богодухівського району Харківської області: 

1.1. Тариф на теплову енергію - 5053,70 грн./Гкал з ПДВ в смт 

Краснокутськ за такими складовими: 

- тариф на виробництво теплової енергії – 4876,99 грн./Гкал з ПДВ; 

- тариф на транспортування теплової енергії – 87,27 грн./Гкал з ПДВ; 

- тариф на постачання теплової енергії – 89,44 грн./Гкал з ПДВ. 

1.2. Тариф на теплову енергію - 5805,77 грн./Гкал з ПДВ в с. Олексіївка за 

такими складовими: 

- тариф на виробництво теплової енергії – 5613,70 грн./Гкал з ПДВ; 

- тариф на транспортування теплової енергії – 73,83 грн./Гкал з ПДВ; 

- тариф на постачання теплової енергії – 118,24 грн./Гкал з ПДВ. 

1.3. Тариф на теплову енергію -  5267,34 грн./Гкал з ПДВ в с. Качалівка, с. 

Петрівське за такими складовими: 

- тариф на виробництво теплової енергії – 5094,24 грн./Гкал з ПДВ; 

- тариф на транспортування теплової енергії – 82,86 грн./Гкал з ПДВ; 

- тариф на постачання теплової енергії – 90,24 грн./Гкал з ПДВ. 

 



 

  

2. Дане рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення, 

але не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття. 

3. Відділу організаційної роботи апарату Краснокутської селищної ради 

здійснити оприлюднення даного рішення у засобах масової інформації та/або 

на офіційному вебсайті Краснокутської селищної ради, згідно чинного 

законодавства. 

4. ТОВ «ДІВАЙС» здійснити інформування всіх категорій споживачів 

про коригування тарифу на теплову енергію згідно чинного законодавства. 

5. Вважати такими, що втратили чинність: 

- Рішення виконавчого комітету Краснокутської селищної ради від 28 

вересня 2018 року № 157; 

- Рішення виконавчого комітету Олексіївської сільської ради від 26 

жовтня 2018 року № 21; 

- Рішення виконавчого комітету Качалівської сільської ради від 28 

вересня 2018 року № 42. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Сергія ЗАЙЦЯ. 

 

 

 

Краснокутський селищний голова                                           Ірина КАРАБУТ 


