
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 23.09.2021 № 423 

м. Золотоноша 

 

Про встановлення скоригованих одноставкових  тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання 

 

Розглянувши доповідну записку відділу прогнозування та розвитку 

громади (14.09.2021 № 2990) та лист комунального підприємства „Міський 

водоканал” (09.09.2021 № 2937) щодо встановлення одноставкових тарифів на 

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

збільшенням ціни на природний газ, відповідно до норм діючого законодавства, 

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

Україні”,- 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Встановити скориговані одноставкові тарифи на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання в наступних розмірах. 

1.1 Тарифи на теплову енергію, вироблену з природного газу 3233,40 

грн/Гкал (3880,07 грн/Гкал з ПДВ), в т.ч.: 

- тариф на виробництво теплової енергії 3132,81 грн./Гкал 

(3759,37грн/Гкал з ПДВ); 

- тариф на транспортування теплової енергії 98,27 грн./Гкал (117,92 

грн/Гкал з ПДВ); 

- тариф на постачання теплової енергії 2,32 грн./Гкал (2,78 грн/Гкал з 

ПДВ). 

 

1.2 Тариф на теплову енергію, вироблену з альтернативних видів палива. 

1.2.1 Для бюджетних організацій - у розмірі 90% тарифів на теплову 

енергію, вироблену з природного газу  2910,06 грн./Гкал (3492,06 грн/Гкал з 

ПДВ), в т.ч.: 

- тариф на виробництво теплової енергії 2809,47 грн./Гкал (3371,36 

грн/Гкал з ПДВ); 

- тариф на транспортування теплової енергії 98,27 грн./Гкал (117,92 

грн/Гкал з ПДВ); 



- тариф на постачання теплової енергії 2,32 грн./Гкал (2,78 грн/Гкал з ПДВ) 

 

1.2.2 Для комерційних споживачів 2670,12 грн./Гкал (3204,14 грн/Гкал з 

ПДВ), в т.ч.: 

- тариф на виробництво теплової енергії 2569,53 грн./Гкал (3083,44 

грн/Гкал з ПДВ); 

- тариф на транспортування теплової енергії 98,27 грн./Гкал (117,92 

грн/Гкал з ПДВ); 

- тариф на постачання теплової енергії 2,32 грн./Гкал (2,78 грн/Гкал з 

ПДВ). 

2. Вищезазначені тарифи ввести в дію з 01.10.2021. 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

від 16.08.2021 № 365 „Про встановлення одноставкових  тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання” з 01.10.2021. 

4. Відділу прогнозування та розвитку громади (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 

(Харін А.В.), відділ прогнозування та розвитку громади (Остроглазова В.В.). 

 

 

Перший заступник міського голови    Олег МАСЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вікторія Остроглазова 23850 


