
                                                                                                                                  

                                                   

ПРОЕКТ 
УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
Н І Ж И Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А 
В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т 

  

Р І Ш Е Н Н Я                           
 

від 02 грудня  2021 р.     м. Ніжин               №  447 
 
Про внесення змін до рішення  
виконавчого комітету №398  
від 18.10.2021 р «Про встановлення тарифів 
на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування, постачання  
та послуги з постачання теплової енергії 
та  постачання гарячої  води 
по товариству з обмеженою  
відповідальністю «НіжинТеплоМережі» 
для населення» 
 
 
    Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28, статей 40,42,53,59,73  
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», статей 3,4,5, 10 
Закону  України  «Про  житлово-комунальні  послуги», ст. 20 Закону України 
«Про теплопостачання», постанови Кабінету Міністрів України № 830 від 
21.09.2019 р. (в редакції постанови Кабінету Міністрів України № 1022 від 
08.09.2021 р) «Про затвердження Правил надання послуги з постачання 
теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової 
енергії», постанови Кабінету Міністрів України № 1182 (в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України № 1023 від 08.09.2021 р) від 11.12.2019 р. «Про 
затвердження Правил надання послуги з постачання гарячої води і типових 
договорів про надання послуги з постачання гарячої води»   та  враховуючи 
лист ТОВ «НТМ» від 12.11.2021 р. №01-07/1653, виконавчий комітет 
Ніжинської міської ради вирішив: 
 

1.  Внести зміни до п. 2 рішення виконавчого комітету Ніжинської міської 
ради № 398 від 18.10.202 року «Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
її виробництво, транспортування, постачання та послуги з постачання теплової 
енергії та постачання гарячої води по ТОВ «НіжинТеплоМережі» для 
населення», та викласти його в наступній редакції: 



«2. Відповідно до Меморандуму в опалювальному сезоні 2021-2022 роки: 

2.1. застосовувати тарифи на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування без урахування витрат на  утримання та ремонт  ЦТП, 
постачання  (з  ПДВ) для потреб населення; теплову енергію, її виробництво, 
транспортування з урахуванням витрат на  утримання та ремонт  ЦТП, 
постачання  (з  ПДВ) для потреб населення, послуги з постачання  гарячої 
води без урахування витрат на утримання та ремонт ЦТП  (з  ПДВ), послуги з 
постачання гарячої води з урахуванням витрат на утримання та ремонт ЦТП, 
затверджений рішенням виконавчого комітету від 26.11.2020 року №429 
«Про встановлення скоригованих тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування, постачання та послуги з постачання теплової 
енергії і постачання гарячої води по ТОВ «НіжинТеплоМережі»;   
 

 2.2. для населення, з яким на даний час укладені договори на послуги з 
централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води 
застосовувати тарифи,  затверджені рішенням виконавчого комітету 
Ніжинської міської ради № 443 від 20.12.2018 р. «Про встановлення тарифів 
на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги 
з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води по 
товариству з обмеженою відповідальністю  «НіжинТеплоМережі»; 
 
 2.3. при переході споживачів (населення) на нові договори на послуги з 
постачання  теплової енергії та послуги з  постачання гарячої води ( замість 
послуги з централізованого опалення  та послуги з  централізованого 
постачання гарячої води ), укладених за правилами та особливостями, 
визначеними Законом України «Про житлово-комунальні послуги» від 
09.11.2017 р. № 2189 (зі змінами)  застосовувати тарифи ,  затверджені  
рішенням виконавчого комітету Ніжинської міської ради № 443 від 
20.12.2018 р. «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування, постачання та послуги з централізованого опалення та 
централізованого постачання гарячої води по товариству з обмеженою 
відповідальністю  «НіжинТеплоМережі», яке є виконавцем цих послуг: 
- послуга з постачання теплової енергії - 2036,83 грн. за 1 Гкал (з ПДВ);  
- послуга з постачання гарячої води - 120,13 грн. за 1 куб.м. (з ПДВ з 
рушникосушарками)  та  109,94 грн. за 1 куб.м. (з ПДВ без 
рушникосушарок).» 

 

2. Т.в.о. директора ТОВ «НіжинТеплоМережі» (Ісаєнко Л.М.) забезпечити 
оприлюднення даного рішення на офіційному сайті Ніжинської міської ради.  

 

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника  
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Федора Вовченка.  

 
     

Міський голова                                                  Олександр КОДОЛА 



 
Візують: 
 
Т.в.о. директора ТОВ «НіжинТеплоМережі»                             Любов  ІСАЄНКО 
Перший заступник 
 
Перший заступник міського голови з питань  
організації діяльності  виконавчих   
органів ради                                                    Федір ВОВЧЕНКО 

 
Федір ВОВЧЕНКО 
Керуючий справами виконавчого комітету 
Ніжинської міської ради                                                                Валерій  САЛОГУБ 
 
 
Начальник відділу                                                                           В’ячеслав  ЛЕГА 
юридично-кадрового  
забезпечення            
 
 
Начальник відділу економіки 
та інвестиційної діяльності                                                       Тетяна  ГАВРИШ 

 
 


