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Про коригування тарифів на  

теплову енергію, її виробництво, 

транспортування,  постачання та  

послуги з  постачання теплової енергії 
 
 

 

       Розглянувши заяву директора комунального підприємства «Глухівський 

тепловий район» Глухівської міської ради Колоші М.О. про коригування 

встановлених тарифів та розрахунки економічно обґрунтованих витрат на  

теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з 

постачання теплової енергії  у зв’язку  із зростанням ціни на постачання 

природного газу, відповідно до статті 4 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги»,  Порядку формування тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової 

енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 01 червня 2011р. № 869 «Про забезпечення єдиного 

підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», керуючись 

підпунктом 2 пункту «а» статті 28, статтею 52 та частиною шостою статті 59  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради ВИРІШИВ: 

      1. Провести коригування тарифів, встановлених рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 26.11.2020 № 275 «Про коригування тарифів на 

теплову енергію, її виробництво, транспортування,  постачання та послуги з  

постачання теплової енергії» та встановити тарифи на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування, постачання,  яка виробляється на установках з 

використанням природного газу комунальному підприємству «Глухівський 

тепловий район» Глухівської міської ради та затвердити структуру тарифів 

згідно додатків:  

        1) для потреб бюджетних установ: 

тариф на теплову енергію -  1541,43 грн/Гкал (без ПДВ), за такими складовими:  

тариф на виробництво теплової енергії – 1286,59  грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на транспортування теплової енергії -  248,39  грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії     –  6,45 грн/Гкал (без ПДВ). 

       2) для потреб інших споживачів: 



тариф на теплову енергію -  1541,43 грн/Гкал (без ПДВ), за такими складовими:  

тариф на виробництво теплової енергії – 1286,59  грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на транспортування теплової енергії -  248,39  грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії     –  6,45 грн/Гкал (без ПДВ). 

       2. Встановити тариф на теплову енергію, її виробництво, транспортування 

та постачання, які виробляються на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії, комунальному підприємству «Глухівський 

тепловий район» Глухівської міської ради  для населення та бюджетних 

установ на рівні 90%  діючого тарифу на теплову енергію, вироблену з  

використанням природного газу в розмірі   - 1387,29 грн/Гкал (без ПДВ), за 

такими складовими:  

на виробництво теплової енергії     -        1132,45  грн/Гкал (без ПДВ);   

на транспортування теплової енергії  -      248,39   грн/Гкал (без ПДВ); 

на постачання теплової енергії         -           6,45     грн/Гкал (без ПДВ). 

      3. Тарифи на послуги з постачання теплової енергії ввести в дію з моменту 

набуття чинності договорів на надання відповідних послуг, укладених 

відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги». 

      4. Зобов’язати директора комунального підприємства «Глухівський 

тепловий район»  Колошу М.О. у строк, що не перевищує 15 днів з дати 

введення у дію тарифів на комунальні послуги,  повідомити споживачів даних 

послуг про зміну тарифів в друкованих засобах масової інформації місцевого 

розповсюдження та іншими засобами з посиланням на відповідне рішення 

виконавчого комітету міської ради.  

         5. Це рішення набирає чинності з 22 січня  2021 року.  

      6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради  Галустяна В.Е.  

  

                 

Міський голова                                                       Надія ВАЙЛО           
 


