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Проект 

 

 
 

УКРАЇНА 
СЛОВ ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від __________ № ________ 
м.. Слов’янськ 
 
 
Про встановлення тарифів  
на послуги теплопостачання,  
що надаються ПП «Оргтехпром»   
 
           На підставі звернення приватного підприємства «Оргтехпром» від 11.11.2011 р 
№ 2/11-11, керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст.7, 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст.13 Закону України 
«Про теплопостачання», Порядком формування тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення  і 
постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
01.06.2011р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на 
житлово-комунальні послуги», а також КТМ 204 України 244-94 “Норми та вказівки 
по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та 
громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні”, 
виконавчий комітет Слов’янської міської ради, - 
 
 
В И Р І  Ш И В: 
 

1. Затвердити річні норми споживання теплової енергії на опалювання 1м². площі 
для населення для ПП «Оргтехпром»,  згідно додатку  1.  

 
2. Встановити тарифи на послуги теплопостачання для населення, що надаються 

ПП «Оргтехпром», згідно додатку  2. 
 
3. Вважати таким, що втратив чинність додаток 1 до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 20.05.2009р. № 326 «Про погодження тарифів на 
послуги з теплопостачання». 

 
 



Міський голова Н.І. Штепа 
 
 

Додаток  1 
до рішення виконкому  
Слов'янської міської ради 
від __________№________ 
 

  
 

Річна 
норма споживання теплової енергії   

по ПП «Оргтехпром» 
 

 
 

Найменування показника 
 

Річна норма споживання 
теплової енергії 

Гкал/м² 
 
На опалення 1м² площі  для населення 
 

0,1646 

 
 

 
Керуючий справами виконкому     В.М. Воропаєв 
 

 
 

Додаток  2 
до рішення виконкому  
Слов'янської міської ради 
від __________ №______ 
  

                               
Тарифи 

на послуги теплопостачання для населення,  
що надаються ПП «Оргтехпром» 

 
Найменування послуги Тариф ( без єдиного

податку), грн. 
Тариф (з єдиним 
податком, грн. 

 
За 1 Гкал, в опалювальний сезон у місяць 
 

309,55 
 

340,50 

За 1 м² опалення загальної площі в  
опалювальний сезон у місяць 
 

 
8,36 

 
9,20 

 
 



 
Керуючий справами виконкому                 В.М. Воропаєв 
 


