
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від 19.10.11 № 378          м.Ужгород 
 
Про тарифи на постачання теплоенергії та 
послуги з централізованого опалення для  
бюджетних та інших споживачів 
 
 

Відповідно до Закону України „Про Національну Комісію 
регулювання ринку комунальних послуг України”, керуючись ст. 28 Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи клопотання 
КП „Уж-енергія”, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 
1. Встановити тарифи на постачання теплоенергії та послуги з 

централізованого опалення для бюджетних та інших споживачів, згідно 
додатку. 

2. КП „Уж-енергія” ( Мазютинець Л.Л.) здійснювати розрахунки за 
постачання теплової енергії з бюджетними та іншими споживачами по 
тарифу на теплову енергію (послуг з централізованого опалення) згідно з 
додатком. 

3. Визнати такими, що втратили чинність рішення  виконкому міської 
ради від 22.12.10 № 415 „Про тарифи на постачання теплоенергії та послуги з 
централізованого опалення і постачання гарячої води, що надаються КП 
„Уж-тепло” та від 17.07.09 № 194 „Про норматив втрати теплової енергії в 
мережах теплопостачання та тарифи на послуги теплопостачання для 
бюджетних та інших споживачів” 

4. Рішення набуває чинності з дня опублікування в пресі.  
5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Трикура В.Ф. 
 
 
 
Міський голова В.Погорелов 



Додаток 
до рішення виконкому  

від 19.10.11 № 378 
 
 
 Тарифи 

на теплову енергію та послуги централізованого теплопостачання, 
що надаються КП „Уж-енергія” 

 

№ 
п/п 

Споживачі 
Вартість  

1 Гкал, грн. 
(з ПДВ) 

Централізоване 
опалення,  
грн./ м2   
на місяць 
протягом 

опалювального 
періоду 
(з ПДВ) 

 Бюджетні споживачі   

1 
Головне управління міського 
господарства 

- 45,81 

2 
Лінгвістична гімназія ім. 
Т.Г.Шевченка 

1200,00 - 

3 Ужгородський міськвиконком 1200,00 - 
4 ЗОШ № 5 1200,00 - 

5 
Закарпатська обласна державна 
телекомпанія 

1200,00 45,81 

6 
Військова частина 3002 ВВ МВС 
України  

- 45,81 

7 
Управління служби безпеки України 
в Закарпатській області 

1200,00 - 

8 Прокуратура Закарпатської області 1200,00 - 
9 Господарський суд 1200,00 - 
10 Військова прокуратура - 45,81 
11 Прокуратура м. Ужгорода - 45,81 

 Інші споживачі   

1 
Управління Національного банку у 
Закарпатській області 

1405,56 - 

2 
Служба автомобільних доріг у 
Закарпатській області 

1405,56 - 

3 
Закарпатський обласний 
муздрамтеатр 

1405,56 - 

 
Керуючий справами виконкому  Д.Геворкян 
 


