
Стан перегляду тарифів по Чугуївському району на 21.11.2018

З теплопостачання

№
п/п

Назва населеного
пункту району

Виконавець Стан перегляду тарифів

1 смт Кочеток ТОВ «Котельні лікарняного
комплексу»

Рішення XXVIII сесії Кочетоцької селищної ради VII скликаня «Про 
встановлення тарифів на теплову енергію для споживачів смт Кочеток за 
розрахунковими матеріалами ТОВ  «Котельні лікарняного комплексу»: для 
абонентів бюджетних установ та організацій 2366,38 грн за 1 Г кал з ПДВ

Рішення № 94 від 24.11.2017 « Про встановлення тарифів на теплову енергію 
для споживачів селища Кочеток по розрахунковим матеріалам ТОВ «Котельні
лікарняного комплексу». Населення -1891,32 грн. за 1 Г кал. та 66,48 за 1 кв.м.

2 смт Кочеток 

КП Обласний інформаційно-
технічний центр

Рішення виконавчого комітету Кочетоцької селищної ради № 98 від 
04.12.2017 «Про встановлення тарифів на теплову енергію для споживачів 
селища Кочеток по розрахунковим матеріалам КП обласний інформаційно-
технічний центр. Населення-2065,31 за 1 Г кал з ПДВ, 72,12 за 1 кв.м.
Бюджетні та інші – 2857,14 за 1 Г кал з ПДВ

3 смт Есхар
філія «Теплоелектроцент-
раль» ТОВ«ДВ нафтогазови-
добувна компанія»

Рішення № 117 від 19.10.2017 виконавчого комітету Есхарівської селищної
ради «Про затвердження  тарифу  на комунальні  послуги  централізованого
опалення для споживачів смт Есхар» при наявності приладів обліку – 734,76
грн 1 Гкал, при відсутності приладів обліку 18,18 грн за м2,для бюджетних
організацій 1688,94 грн за 1 Гкал, для інших споживачив1860,4 за 1 Гкал

4 смт 
Новопокровка

Державне підприємство 
«Новопокровський комбінат 
хлібопродукт»

Рішення  XXXVIII сесії  Новопокровської  селищної  ради  VIІ  скликання
від 15.11.2018 (смт Новопокровка, вул. В.Вєсіча, буд. №№ 2-4, 6-12 та інших
споживачів)  населення-42,37  при  оплаті  в  опалювальний сезон,  21,21-  при
оплаті протягом року, 1662,50 грн за 1 Гкал, інші споживачі 2996,66 за 1 Гкал

5 Смт Чкаловське

КП «Обласний 
інформаційно-технічний 
центр»

Рішення ХXIV сесії VIII скликання Чкаловської селищної ради від 28.12.2017:
для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами
обліку теплової енергії  – 1468,38 грн/Гкал з ПДВ; для абонентів  житлових
будинків  без  будинкових  та  квартирних  приладів  обліку  теплової  енергії-
45,18  грн/м2  з  ПДВ  за  місяць  протягом  опалювального  періоду,  1456,88
грн/Гкал для населення,2494,72 грн/Гкал для потреб бюджетних установ та
інших споживачів.

6 Смт Чкаловське ТОВ «Прайд-Енерго» (з 
використанням 
альтернативних джерел 
енергії)

Рішення XXIX сесії VIII скликання Чкаловської селищної ради від 10.04.2018
40,66 грн/ м2 для абонентів житлових будинків без приладів обліку енергії;
2245,25 грн/Гкал для потреб інших споживачив

 



З водопостачання, водовідведення

№
п/п

Назва населеного
пункту району

Виконавець Стан перегляду тарифів

1 смт Кочеток Кочетоцьке ВКП ВКГ -
водовідведення

Тарифи  затверджено рішенням виконкому Кочетоцької селищної ради      
від 31.01.2018  № 10: населення 17,82 грн за м3 , бюджетні споживачи 64,15 
грн за м3, інші споживачі 120,80 грн за м3

2 смт Малинівка КП «Малинівка» -
водопостачання,
водовідведення 

Рішення  X сесії  Малинівської  селищної  ради   VIІІ  скликання  від
14.06.2018:для населення-водопостачання 15,10 грн за 1м3, з водовідведення
19,14 грн за 1м3

3 смт Чкаловське,
с. Коробочкине 
(вул. Молодіжна, 
Миру, Шевченка, 
пр.Кошового),
с-ще Дослідне,
с. Гаврилівка,
с. Нова Гнилиця, 
с. Миколаївка

КП «Чкаловське ЖКЕУ-
2013» 

Рішення  XX сесії Чкаловської селищної ради VIII скликання від 13.11.2017
«Про затвердження тарифів на послуги з централізованого водопостачання ,
централізованого  водовідведення,  утримання  будинків  і  соруд  та
прибудинкових  територій,  вивезення  та  розміщення  побутових  відходів,
вивезення  рідких  побутових  нечистот».  Тарифи  на  послуги  з
централізованого водопостачання за 1 м  3   :
Населення:  смт  Чкаловське-15,25  грн,  с.  Коробочкине-8,22грн,  с-ще
Дослідне, с.Гаврилівка, с. Нова Гнилиця, с.Миколаївка-10,08 грн. Бюджетні
установи смт Чкаловське-16,85 грн, с-ще Дослідне,  с. Нова Гнилиця-11,04
грн.  Інші смт Чкаловське-22,0 грн,  ,  с.Гаврилівка,  с.  Нова Гнилиця-14,40
грн.
Тарифи на послуги з централізованого водовідведення за 1 м  3   :
Населення-6,17 грн, бюджетні установи – 6,66 грн, інші установи – 8,35грн

4. С. Іванівка, 
с.Михайлівка,
С. Степове

КП «Чкаловське ЖКЕУ-
2013»

Рішення   сесії  Чкаловської  селищної  ради  VIII скликання  від  20.11.2017
«Про  передачу  на  баланс  КП  «Чкаловське  ЖКЕУ-2013»  водопровідних
мереж,  артезіанських  свердловин та  встановлення  тимчасових  тарифів  на
послуги  з  централізованого  водопостачання  в  селех  Іванівка,  Михайлівка,
Степове Чугуївського району Харківської області».  Тарифи на послуги з
централізованого водопостачання за 1 м  3   :
Населення:  с.  Іванівка-15,54 грн за 1 куб.м.,  с.Михайлівка-16,57 грн за 1
куб.м, с. Петрівське-16,58 грн за 1 куб.м

4 смт Есхар КП «ВОДА ЕСХАРА»
водопостачання,
водовідведення 

Тарифи затверджено рішенням виконавчого комітету Есхарівської селищної
ради  від  15.03.2018  №  46  «Про  затвердження  скорегованого  тарифу  з
центрального водопостачання на 2018 рік». Для населення 13,80 грн. за м3,
для бюджетних  організацій 122,58 грн за м3, для інших споживачів 122,58
грн. за м3

Тарифи затверджено рішенням виконавчого комітету Есхарівської селищної
ради  від  15.03.2018  №  47  «Про  затвердження  скорегованого  тарифу  на
послугу з водовідведення на 2018 рік». Для населення 7,80 грн. за м3, для
бюджетних  організацій 75,96 грн за м3, для інших споживачів 78,00 грн. за



м3

5 смт 
Новопокровка

ДП «Новопокровський
КХП»

Тарифи затверджено рішенням XXVIII сесії Новопокровської селищної ради
VII скликання  від  03.11.2017  «Про  затвердження  тарифів  на  послугу  з
водовідведення для  населення  житлового містечка  по  вул..  ім..  В.Вєсіча,
буд.№№ 2-4,6-12 та інших споживачів у смт Новопокровка,  які надає ДП
«Новопокровський КХП» для населення 24,46 за м3, інші споживачі 24,46 за
м3

Тарифи затверджено рішенням XXXII сесії Новопокровської селищної ради
VII скликання  від  18.04.2018  «Про  затвердження  тарифів  на  послугу  з
постачання  води  на  потреби  інших  споживачів  та  населення  житлового
містечка по вул. ім. В.Вєсіча, буд.№№ 2-4,6-12у смт Новопокровка, які надає
ДП  «Новопокровський  КХП»  .  Послуга  холодного  водопостачання для
населення 9,90 за м3 , інші споживачі 9,90 за м3

6 с. Велика Бабка
ТОВ «ЧРРЕП»

рішення  виконавчого  комітету  Великобабчанської  сільської  ради   від
10.03.2015 №11 - 15,82 грн за 1 м.куб. 

7 с. Волохів Яр
ТОВ «ЧРРЕП»

рішення  виконавчого  комітету  Волохово-Ярської  сільської  ради   від
10.03.2015 №24 -16,85 грн за 1 м.куб. 

8 с. Зарожне 
ТОВ «ЧРРЕП»

рішення виконавчого комітету Зарожненської сільської ради  від 02.03.2015
№10 – 14,65 грн за 1 м.куб. 

9 с. Стара Покровка
ТОВ «ЧРРЕП»

рішення  виконавчого  комітету  Старопокровської  сільської  ради   від
18.03.2015 № 9 – 16,38 грн за 1 м.куб.

10 с. Леб’яже
ТОВ «ЧРРЕП»

рішення виконавчого комітету Леб’язької сільської ради № 14 від 11.03.2015
- 15,84 грн за м.куб. 

11 с. Коробочкине, с.
Осиковий Гай

ТОВ «ЧРРЕП»
рішення L сесії Коробочкинської сільської ради  VI скликання 15,84 грн за
м.куб.

 



З вивезення твердого побутового сміття

№
п/п

Назва населеного
пункту району

Виконавець Стан перегляду тарифів

1 с. Кам’яна Яруга ФОП Ананьєв О.А. Рішення виконавчого комітету Кам’яноярузької сільської ради від 10.07.2018
року № 42:для населення – 15,16 грн/м.куб.; для бюджетних організацій – 
134,75 грн/м.куб, для інших організацій 134,75 грн/м.куб

2 Населенні пункти
Чкаловської 
територіальної 
громади

КП «Чкаловське ЖКЕУ-
2013» 

Рішення  XX сесії Чкаловської селищної ради VIII скликання від 13.11.2017
«Про затвердження тарифів на послуги з централізованого водопостачання ,
централізованого  водовідведення,  утримання  будинків  і  соруд  та
прибудинкових  територій,  вивезення  та  розміщення  побутових  відходів,
вивезення рідких побутових нечистот». 
Населення-101,18  грн/м.куб,  бюджетні  установи  –  106,14  грн/м.куб,  інші
установи – 123,53 грн/м.куб

3 Смт Кочеток ФОП Ананьєв О.А Рішення виконавчого комітету Кочетоцької селищної ради від 23.05.2017 № 
43:для населення - 13,12 грн/люд; для бюджетних організацій – 165,33 
грн/м.куб, для інших організацій 165,33 грн/м.куб

3 Смт Малинівка
КП «Малинівка»

Рішення  XIX сесії  Малинівської  селищної  ради   VIІ  скликання  від
30.05.2017:для населення багатоквартирних будинків 8,52 грн за з чол, для
приватного сектору 12,16 грн з чол..

4 Смт Есхар

ТОВ «ПБП Схід»

Рішення  XLV сесії  Есхарівської  селищної  ради  VII скликання  від
30.07.2018  :для  населення  –  68,07  грн/м.куб,  населення  багатоквартирних
будинків  -7,37  грн/люд;  населення  приватного  сектору  7,94  грн/люд,  для
бюджетних  організацій  –  70,66  грн/м.куб,  для  інших  організацій  78,43
грн/м.куб

5 Смт Введенка
С. Тернова
С. Зелений 
колодязь
С. Зауддя
С. Світанок

КП «Господар»

Рішення  VIІІ  сесії  Введенської  селищної  ради  VIІ  скликання  від
15.04.2016:для населення – 14,26 грн за з чол, для бюджетних організацій –
85,00 грн (за 1 м.куб), для інших організацій 111,42 грн (за м.куб)

6 Смт 
Новопокровка

ТОВ «ПБП Схід»

Рішення  виконавчого  комітету  Новопокровської  селищної  ради  від
14.08.2018  №  60:  для  населення  11,62  на  одну  людину  в  місяць,  для
бюджетних установ 71,63 грн за 1 контейнер; для підприємств, організацій,
інших споживачів – 78,14 грн за 1 контейнер

7 Смт 
Новопокровка

ДП «Новопокровский КХП»

Рішення  XXXVIII сесії  Новопокровської  селищної  ради  VIІ  скликання
від 15.11.2018 (смт Новопокровка, вул. В.Вєсіча, буд. №№ 2-4, 6-12 та інших
споживачів) Населення – 76,05 за 1 куб.м. або 10.02 грн на одного мешканця
на місяць

 


