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УКРАЇНА
      ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  Нововолинської  міської  ради
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я


від 23 січня 2014 року №9 
м.Нововолинськ 


Про тарифи  на послуги з централізованого
опалення для бюджетних установ та 
інших споживачів (крім населення)

	Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» і «Про теплопостачання», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» та  постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 31.12.2013 року №346 «Про встановлення тарифів на теплову енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) КП «Нововолинськтеплокомуненерго» житлово-комунального об’єднання Нововолинської міської ради», погодження Волинського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 23.01.2014 року №20/1.23-147ф та клопотання комунального підприємства «Нововолинськтеплокомуненерго»  від 17.01.2014 № 37/1-01 виконавчий комітет Нововолинської міської ради  ВИРІШИВ:

	Взяти до уваги те, що постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 31.12.2013 року №346  «Про встановлення тарифів на теплову енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) КП «Нововолинськтеплокомуненерго» житлово-комунального об’єднання Нововолинської міської ради»  встановлено КП «Нововолинськтеплокомуненерго» тариф на теплову енергію:

– для потреб бюджетних установ – 564,49 грн за 1 Гкал (без ПДВ);
– для потреб інших споживачів (крім населення) – 727,81 грн за 1 Гкал (без ПДВ). 

	Внести зміни до пункту 1 рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради від 29.12.2010р. №467 «Про тарифи на послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для населення, бюджетних установ та інших споживачів», а саме :

№ з/п

Назва тарифу
Одиниця виміру

Тариф у гривнях з ПДВ



бюджетні організації
інші споживачі
(крім населення)
1.
На надання послуг з централізованого опалення*:
- сезонний тариф
- в опалювальний період
- в між опалювальний період

Підігрів води:
на одну особу в місяць



грн./м2
грн./м2
грн./м2

грн./м3




17,83
-
-

33,86
-



22,99
-
-

43,67
-

*при умовній висоті 2,8 м

3. Комунальному підприємству «Нововолинськтеплокомуненерго» житлово-комунального об’єднання Нововолинської міської ради дані тарифи на послуги з централізованого опалення та підігріву води для бюджетних установ та інших споживачів (крім населення)  згідно пункту 2 цього рішення ввести в дію з 1 січня 2014 року.	

4.Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради від 20.10.2011 №350 «Про тарифи  на послуги з централізованого опалення для бюджетних установ та інших споживачів».
	
5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови, секретаря міської ради Рожелюка В.Д.




        Міський голова                                                                  В.Б.Сапожніков 

Громик 30586

