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РlШЕННЯ 

Вiл,(/, tJ.J..,t0/9 № __.tg'Q 

Пр() встановлення тарифiв на теплову 
енергiю, "ii виробництво, nостачання 
та послуги з цснтралiзованого оnалення 

постачання 
якi надаютьс� 
фiрмою «А-ТЕТ» 

,·арячо"i води, 
приватною 

КОПIЯ/ 
копия 

З метою приведения тарифitз на теплову eнepriro, "ii виробництво, 
постачання та послуги з централiзоваиоrо оnа.пенr-111 i постачання rарячоТ води 
у вiдгrовiднiсть до ско1-юмiч110 обrрунтоваиих витрат, враховуючи вартiсть 
снсрго11осii·в, матерiальних ресурсiв, витрат на оплату працi та iнших витрат, 
на пiдставi розрахункiв приватно'i фiрми «А-ТЕТ», розгпянувши висновки 
Деnартаме�rrу комуналыюго господарства Харкiвсько"i мiськоi· ради 
та Де11артамс1-1ту еко,-юмiки та комуналыюГ? ,майна Харt�iвськоi· мiсько·i ради, 
зriдно iз Законом Укра"i11и «Про житлово,комуllальн\ /)(?Слуги», ст.ст. 18, 28 
Закону Укра"i11и «Про мiсцеве самоврядування в Укра"iнi», Законом Укра"iн.и 
«Про теплопостачання», Порядком формування тарифiв на теплову енерriю, 
У( вироGництво, тра11спортува11ня та постачання, послуги з це1-1тралiзованоrо 
ошU1снш1 i постача1111я rapя,ro"i води, затверджеви:м постановою Кабiнету 
Mi11icтpiв Укра"iни вiд 01.06.2011 № 869, керуючись ст. 59 Закону Укра"iни 
«Про мiсцсве самовр5Щування в Yкpa"i1ti>), виконавчий комiте,- ХаркiвськоТ 
мiс1,ко"i ради 

ВИРIШИВ 

1. Встанов1пи тарифи на теnлову eнcpriro, "ii в11роб11ицтво, постачання
та послугн з 1]ентралiзова1юrо ооале1111я i nос·,ачаrtня ,·арячо·i води, 
якi надаються приватною фiрмою «А-ТЕТ», згiдr;о з додатками 1, 2. 
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2. Визнати такими, що втратили чи,тiсть, рiшення виконавчоrо комiтету
Харкiвсько"i мiсько"i ради вiд 18. 01.20'17 № 22 «Про встановлення тарифiв 
на теплову енергiю, П виробництво, постачання та послуги з централiзованого 
опале,шя i постачання rарячо·i води, якi надаються приватною фiрмою «А-ТЕТ>> 
та вiд 19.07. 2017 № 471 <<Про кориrування тарифiв на теплову енерriю, 
11 виробництво, постачання та послуги з централiзованоrо опалення 
i постачання rарячо"i води, якi надаються приватною фiрмою «А-ТЕТ». 

3. Департаменту 11рацi та co_цiam,нo"i полiтики Харкiвсько"i мiсько"i ради
(Болrова Л.В.) з метою соцiальноrо захисту населения м. Харкова вжити 
заходiв щодо забезпечеиия безперебiйно·i роботи з нара,чвання населению 
пiльг i субсидiй на оплату житлово-комунальних послуг згiдно з чинним 
законодавством. 

4. Департаменту у справах iнформацi"i та зв'язкiв з rромадськiстю
Харкiвсько"i мiсько·i ради (Сiдоренко 10.С.) забезпечити оприлюдне111-1я 
рiшення. 

5. Рiшення набирае чин�-юстi з дня йоrо офiцiйноrо оприлюднення.

6. Контроль за виконанням рiшсння покласти на за<,-тупника мiськоrо
голови з питань житлово-комунальноrо господарства Руденка А.1. 

Цихианова 731 S 1 4< 

ПIДПИС/ 

.подпись 
Г.А. КЕРНЕС 

Зriл.ио 3 "риriнзлом: rщ1овк11А c:newa,licт сектору 
офорl!\J\с11ы1 ,:а ви.аочi po,nopllд)l(CIIЬ мiськоrо rолоаи, 
рiwеиь вико118Р'!\JГО 1<омiт� мiс.коs радк Депарtамсту 
opraиiзiщi,11101 poOOТII Х3ркiвськоi мiсыюt радw/ 
Соrлас110 ориr11нму: главный спещ1а:н•с r �cicтorn 
оформленю, 11 выд11ч11 рэсnоряжсн11n 1·ородскоrо головы. 
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