
 

 
 

КАМ’ЯНСЬКА МIСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET 

Р I Ш Е Н Н Я 

від 11.10.2022                                      м.Кам’янське                                           № 335 

 

 

Про встановлення тарифів 

на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання,  

послуги з постачання теплової  

енергії Акціонерному товариству  

«ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» 

З метою встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії  

на планований період з 01 жовтня 2022 року по 30 вересня 2023 року, 

враховуючи звернення Акціонерного товариства «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»  

(вх. від 01.07.2022 №8-10/59) про встановлення тарифів на теплову енергію  

АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», відповідно до законів України «Про правовий 

режим воєнного стану», «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії 

воєнного стану», «Про особливості регулювання відносин на ринку природного 

газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого 

відновлення їх функціонування», «Про житлово-комунальні послуги»,  

«Про теплопостачання», постанов Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 

№502 «Деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг  

у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану», від 19.07.2022 №812  

«Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків  

на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних 

інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей 

постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним 

установам», від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу  

до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» (зі змінами), 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг від 22.03.2017 №308 «Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання»  

(зі змінами), наказу Міністерства регіонального розвитку, житлово-

комунального господарства та будівництва України від 12.09.2018 №239  

«Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування 

розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування  

та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих 

для їх встановлення», рішення виконавчого комітету міської ради  
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від 22.05.2019 №135 «Про порядок регулювання органами місцевого 

самоврядування тарифів (цін) в місті Кам’янське», враховуючи Регламент 

виконавчих органів Кам’янської міської ради VIII скликання, затверджений 

рішенням міської ради від 12.11.2021 №327-11/VIII (зі змінами), керуючись 

підпунктом 2 п.«а» ст.28, п.6 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Установити Акціонерному товариству «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»  

на планований період з 01 жовтня 2022 року по 30 вересня 2023 року: 

1.1. Тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування  

та постачання, послуги з постачання теплової енергії на рівні,  

що застосовувалися до споживачів станом на 24.02.2022 (додаток 1). 

1.2. Структуру тарифів на транспортування теплової енергії (додаток 2). 

1.3. Структуру тарифів на постачання теплової енергії (додаток 3). 

2.  Застосовувати тарифи на теплову енергію для бюджетних установ, 

зазначені у додатку 1 цього рішення, до споживачів, що є бюджетними 

установами відповідно до Бюджетного кодексу України, закладами охорони 

здоров’я державної власності (казенні підприємства та/або державні установи 

тощо), закладами охорони здоров’я комунальної власності (комунальні 

некомерційні підприємства та/або комунальні установи, та/або спільні 

комунальні підприємства тощо) згідно з постановою Кабінету Міністрів 

України від 19.07.2022 №812 «Про затвердження Положення про покладення 

спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення 

загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу 

щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії  

та бюджетним установам». 

3.  Рекомендувати Акціонерному товариству «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»: 

3.1. Повідомити споживачів про встановлення тарифів на теплову енергію,  

її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової 

енергії з посиланням на це рішення відповідно до вимог Закону України  

«Про житлово-комунальні послуги». 

3.2. Забезпечити надання послуг відповідно до постанов Кабінету 

Міністрів України від 21.08.2019 №830 «Про затвердження Правил надання 

послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги 

з постачання теплової енергії» (зі змінами) та від 03.10.2007 №1198  

«Про затвердження Правил користування тепловою енергією» (зі змінами). 

4.  Департаменту економічного розвитку міської ради оприлюднити  

це рішення на офіційному вебсайті Кам’янської міської ради не пізніше п’яти 

робочих днів з дня його прийняття. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
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5.  Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його 

оприлюднення на офіційному вебсайті Кам’янської міської ради. 

6.  Визнати таким, що втратило чинність з моменту набрання чинності 

цього рішення, рішення виконавчого комітету міської ради від 26.10.2021 №817 

«Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії 

Акціонерному товариству «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ». 

7.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого  

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської  

ради Чернишова О.А. 

 

Міський голова        Андрій БІЛОУСОВ 


