
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 12.08.2020 № 239 

м. Золотоноша 

 

Про встановлення одноставкових тарифів на теплову  

енергію, її виробництво, транспортування та постачання 
 

Розглянувши лист комунального підприємства „Міський водоканал” 

(03.07.2020 № 1019) щодо встановлення одноставкових тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання, у зв’язку зі змінами 

складових собівартості послуг, відповідно до норм діючого законодавства, 

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

Україні”, - 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Встановити одноставкові тарифи на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання в наступних розмірах: 

1.1. Тарифи на теплову енергію, вироблену з природного газу: 

1.1.1 для бюджетних організацій та комерційних споживачів 2654,49 

грн./Гкал (з ПДВ), в т.ч.: 

- тариф на виробництво теплової енергії 2518,39 грн./Гкал (з ПДВ); 

- тариф на транспортування теплової енергії 131,42 грн./Гкал (з ПДВ); 

- тариф на постачання теплової енергії 4,68 грн./Гкал (з ПДВ) 

 

1.2. Тарифи на теплову енергію, вироблену з альтернативних видів палива, у 

розмірі 90 % тарифів на теплову енергію, вироблену з природного газу: 

1.2.1 для бюджетних організацій 2389,04 грн./Гкал (з ПДВ), в т.ч.: 

- тариф на виробництво теплової енергії 2252,94 грн./Гкал (з ПДВ); 

- тариф на транспортування теплової енергії 131,42 грн./Гкал (з ПДВ); 

- тариф на постачання теплової енергії 4,68 грн./Гкал (з ПДВ) 

 

1.2.2 для  комерційних споживачів 2878,47 грн./Гкал (з ПДВ), в т.ч.: 

- тариф на виробництво теплової енергії 2742,37 грн./Гкал (з ПДВ); 

- тариф на транспортування теплової енергії 131,42 грн./Гкал (з ПДВ); 

- тариф на постачання теплової енергії 4,68 грн./Гкал (з ПДВ) 



2. Вищезазначені тарифи ввести в дію з 01.10.2020. 

3. Визнати таким, що втратили чинність 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” та рішення від 21.10.2019 

№355 „Про затвердження одноставкового тарифу на теплову енергію для 

опалення гуртожитку по вул. Привокзальна, 11”  з 01.10.2020. 

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

прийняття рішення оприлюднити його в засобах масової інформації. 

5. 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.). 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Остроглазова 23850 


