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Про особливості нарахування плати 
за спожиту теплову енергію,
послуги з централізованого
постачання теплової енергії для 
потреб населення на території 
Херсонської міської територіальної 
громади в опалювальний період 
2021 -  2022 років

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», постанови 
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», на виконання Меморандуму про 
взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері 
теплопостачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальний 
період 2021-2022 років, укладеного 30.09.2021, керуючись статтями 42, 50, 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Теплопостачальним підприємствам, які надають послуги з 
централізованого теплопостачання на території Херсонської міської 
територіальної громади: комунальному підприємству «Херсонтеплоенерго», 
акціонерному товариству «Херсонська теплоелектроцентраль», приватному 
підприємству «Херсонтеплогенерація», дочірньому підприємству 
«Теплотехсервіс» товариства з обмеженою відповідальністю «Група компаній 
«Теплотехніка» при здійсненні нарахувань за спожиту теплову енергію, 
послуги з постачання теплової енергії для потреб населення у листопаді та 
грудні 2021 року застосовувати тариф на послуги з централізованого опалення 
в розмірі 2002,16 грн (з ПДВ) за 1 Гкал, який діяв для відповідної категорії 
споживачів (населення) в опалювальному періоді 2020 -  2021 років.
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2. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) 
оприлюднити рішення на офіційному сайті Херсонської міської ради та її 
виконавчих органів.

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на директора 
комунального підприємства «Херсонтеплоенерго» ДЗЕКАН-ПОЛЯКОВУ О., 
в.о.голови правління акціонерного товариства «Херсонська 
теплоелектроцентраль» РОВОВОГО О., директора приватного підприємства 
«Херсонтеплогенерація» ІГНАТОВА М., директора дочірнього підприємства 
«Теплотехсервіс» товариства з обмеженою відповідальністю «Група компаній 
«Теплотехніка» ШИРОКОСТУПА Ю.

4. Контроль за виконанням цього рішення пркласти на заступників 
міського голови з питань діяльності виконавчихх£фганів ради ПЕПЕЛЯ В., 
РУКАВІШНІКОВУ О. та в.о. заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, радника міського р^ловйНРОЛОВНЮ Р.

Міський голова Ігор КОЛИХАЄВ


