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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

___________________
Борислав
№ ____



Про внесення змін у рішення виконавчого комітету від 19.10.2021 року № 278 «Про встановлення тарифів комунальному підприємству «Бориславтеплоенерго» на теплову енергію для потреб населення, бюджетних установ та інших споживачів» 

Відповідно до п.п.2 п.а ч.1 ст.28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.4 та ст.10 Закону України „Про житлово-комунальні послуги”, ст.13 та ст.20 Закону України „Про теплопостачання», постанови Кабінету Міністрів України № 869 від 01.06.2011 року «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України „Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності» від 05 червня 2018 року № 130 та «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» від 12 вересня 2018 року № 239, Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 рр. від 30.09.2021 року між Кабінетом Міністрів України, НАК «Нафтогаз України», Офісом Президента України, Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» та Палатою місцевих влад  Конгресу місцевих та регіональних влад, беручи до уваги                               звернення комунального підприємства „Бориславтеплоенерго” від 01 грудня 2021 року № 575, а також доповідну записку начальника відділу економіки та торгівлі міської ради Попеля Лева від 08 грудня 2021 року, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. п. 1 рішення виконавчого комітету від 19.10.2021 року № 278 «Про встановлення тарифів комунальному підприємству «Бориславтеплоенерго» на теплову енергію для потреб населення, бюджетних установ та інших споживачів» читати в такій редакції:

«1. Встановити комунальному підприємству «Бориславтеплоенерго» тариф на теплову енергію для категорій споживачів:
- для потреб населення – 2625,58 грн/Гкал (без ПДВ), в тому числі із такими складовими:
тариф на виробництво теплової енергії – 2266,68 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 266,87 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 92,03 грн/Гкал (без ПДВ).

- для потреб бюджетних установ (при використанні природного газу в межах фіксованого обсягу І з ціною 6183,33 грн за 1000 м3 без ПДВ) – 3062,90 грн/Гкал (без ПДВ), в тому числі із такими складовими:
тариф на виробництво теплової енергії – 2650,58 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 304,63 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 107,69 грн/Гкал (без ПДВ);

- для потреб бюджетних установ (при використанні природного газу в межах фіксованого обсягу ІІІ з ціною 13658,42 грн за 1000 м3 без ПДВ) – 4190,06 грн/Гкал (без ПДВ), в тому числі із такими складовими:
тариф на виробництво теплової енергії – 3777,74 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 304,63 грн/Гкал (без ПДВ);
          тариф на постачання теплової енергії – 107,69 грн/Гкал (без ПДВ).

           Тариф на теплову енергію для потреб бюджетних установ 4190,06 грн/Гкал (без ПДВ) застосовувати тільки для обсягу теплової енергії, який вироблений з використанням природного газу, що перевищує фіксований обсяг І, підтвердженого актом прийняття-передачі природного газу. Розподіл вартості спожитої теплової енергії нарахованої з використанням тарифу 4190,06 грн/Гкал (без ПДВ) між бюджетними установами здійснювати пропорційно місячному споживанню теплової енергії між цими установами.

- для потреб інших споживачів – 2675,97 грн/Гкал (без ПДВ), в тому числі із такими складовими:
тариф на виробництво теплової енергії – 2317,07 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 266,87 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 92,03 грн/Гкал (без ПДВ)».

2. Затвердити комунальному підприємству «Бориславтеплоенерго» структуру тарифу для потреб бюджетних установ (при використанні природного газу в межах фіксованого обсягу ІІІ з ціною 13658,42 грн за 1000 м3 без ПДВ) згідно з додатком 1 цього рішення.

3. Відділу економіки та торгівлі міської ради (Попель Лев) в п’ятиденний термін оприлюднити це рішення на веб-сайті міської ради.

4. Зобов’язати комунальне підприємство «Бориславтеплоенерго» (Дубас Богдан)  інформувати споживачів про зміну тарифів на теплову енергію (з посиланням на це рішення) відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Садлівського Романа.




Бориславський міський голова                                                             Ігор ЯВОРСЬКИЙ
  

