
 

 
УКРАЇНА 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  26.09.2018 року № 127 

м. Кам’янка 

 

Про встановлення розміру тарифу 

на послуги з централізованого теплопостачання 

 

 Відповідно до п.2 “а” ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, розглянувши клопотання Кам’янського комунального підприємства теплових 

мереж про встановлення розміру тарифу на послуги з централізованого теплопостачання 

від  12.09.2018 року № 192,- 

виконком міської ради – ВИРІШИВ: 

 

1.Затвердити Кам’янському комунальному  підприємству теплових мереж розмір тарифу 

на послуги з централізованого теплопостачання згідно з таблицею. 
Назва споживачів Одноставковий тариф на 

опалення за 1 м.кв. приведеної 

опалювальної площі за місяць 

протягом опалювального 

періоду з ПДВ грн./м.кв. 

Тариф за 1 Гкал в 

опалювальний період з ПДВ 

грн./Гкал 

І група споживачів 

населення 
 

61,70 

 

2118,28 

ІІ група споживачів 

бюджетні установи 
 

44,52 

 

2979,72 

ІІІ група споживачів інші 

споживачі 
 

40,26 

 

3120,65 

2. Затвердити тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, 

послуги з централізованого опалення для населення, бюджетних установ та інших 

споживачів, які надаються Кам’янським комунальним підприємством теплових мереж за 

видами господарської діяльності (згідно додатку 1). 

3. Загальна приведена площа визначається за формулою: 

S пр. = S ф * h ф/ h ст., де 

S пр – загальна приведена площа; 

S ф – загальна опалювальна площа фактична; 

h ф – висота фактична; 

h ст. – висота стандартна =2,6. 

До опалювальної площі споживачів другої та третьої групи відноситься площа всіх 

приміщень, котрі займає споживач (орендує чи має у власності) в межах внутрішньої 

поверхні стін та перегородок. 

4. Дане рішення набуває чинності в 15-ти денний термін з моменту його опублікування в 

засобах масової інформації. 

5. Рішення № 162 від 03.10.2017 року  вважати таким, що втратило чинність. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Нечиталюка О.В. 

 

Міський голова                                                                                              В.І.Тірон 

 

 



 

                                                                                            Додаток 1 

                                                                                            до рішення Кам’янської міської ради 

                                                                                            № 127 від 26.09.2018 року 

 

 

Тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання,  

послуги з централізованого опалення для населення, бюджетних установ 

та інших споживачів, 

 які надаються Кам’янським комунальним підприємством теплових мереж  

за видами господарської діяльності 

 

Тарифи за видами господарської 

діяльності, грн. з ПДВ 

Населення Бюджетні 

установи  

Інші споживачі 

- тариф на виробництво теплової 

енергії, грн./м.кв 

- тариф на транспортування теплової 

енергії, грн./м.кв 

- тариф на постачання теплової енергії, 

грн./м.кв 

45,12 

 

13,93 

 

1,21 

35,10 

 

9,42 

 

1,57 

31,70 

 

10,59 

 

1,77 

- тариф на виробництво теплової 

енергії, грн./Гкал 

- тариф на транспортування теплової 

енергії, грн./Гкал 

- тариф на постачання теплової енергії, 

грн./Гкал 

1549,06 

 

478,13 

 

91,09 

2348,99 

 

529,80 

 

100,93 

2456,88 

 

557,56 

 

106,21 

 

 

  

Міський голова                                                                                               В.І.Тірон 

 

 


