
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 10.10.2018 № 331 

м. Золотоноша 
 

Про внесення змін до рішення  виконавчого комітету  від 13.06.2018 №191 „Про 

погодження КП „Міський водоканал” Інвестиційної програми у сфері 

теплопостачання на 2018 рік та встановлення одноставкових  

тарифів на послуги з централізованого опалення”  

 

Розглянувши лист комунального підприємства „Міський водоканал” 

(08.10.2018 № 2116) щодо внесення змін до рішення виконавчого комітету  від 

13.06.2018 №191  „Про погодження КП „Міський водоканал” Інвестиційної 

програми у сфері теплопостачання на 2018 рік та встановлення одноставкових 

тарифів на послуги з централізованого опалення”, у зв'язку із зміною вартості 

природного газу, альтернативних видів палива та оприлюднення 25.09.2018 

року розміру середньозважених тарифів на теплову енергію по областях 

України, керуючись п. 2 „а” ст. 28 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, - 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

   1. Внести зміни до рішення  виконавчого комітету від 13.06.2018 №191 „Про 

погодження КП „Міський водоканал” Інвестиційної програми у сфері 

теплопостачання на 2018 рік та встановлення одноставкових тарифів на 

послуги з централізованого опалення”, виклавши п.2 в новій редакції: 

 „ 2. Встановити одноставкові тарифи на послуги з централізованого опалення в 

наступних розмірах: 
№ 

з/п 

Реалізація теплової 

енергії для 

споживачів, які 

отримують послуги 

теплопостачання 

Розміри одноставкових тарифів з ПДВ 

Опалення газом Опалення альтернативним 

паливом (пелети) 

Опалення твердим паливом 

Для  

бюджетних 

організацій 

Для 

промисло-

вих 

споживачів 

та інших 

суб'єктів 

господарю 

вання 

Для 

 бюджетних 

організацій 

Для 

промисло-

вих 

споживачів 

та інших  

суб'єктів 

господа- 

рювання 

Для  

бюджетних 

організацій 

Для 

промислових 

споживачів та 

інших  

суб'єктів 

господа-

рювання 



1. Котельня по вул.  

Благовіщенська, 98 

2805,28 грн. 

за 1Гкал  

 2524,75 грн. 

за 1 Гкал  

   

2. Котельня по 

вул.Лікарняна,2 

    2103,13 грн. 

за 1 Гкал  

 

3. Котельня по вул. 

Гоголя,7 

2862,68грн. 

за 1 Гкал  

2862,68грн. 

за 1 Гкал  

2576,41 грн. 

за 1 Гкал  

2641,26 грн. 

за 1 Гкал  

2576,41грн. 

за 1 Гкал  

2582,72грн. за 

1 Гкал  

   2. Вищезазначені тарифи ввести в дію з 01.10.2018. 

  3. Управлінню економіки (Остроглазова В.В.) в 10-ти денний термін з дня 

прийняття рішення оприлюднити його в засобах масової інформації. 

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М., управління житлово-комунального господарства 

(Флоренко О. А.), управління економіки (Остроглазова В.В.). 

 

 

Перший заступник міського голови                                      О.М.Масло  
       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Остроглазова 52279 


