
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

__24 листопада 2022_ року             м. Старокостянтинів                         № ___426___ 

 

 

Про встановлення тарифів на 

теплову енергію, що 

виробляється на установках з 

використанням альтернативних 

джерел енергії 

 

 

Розглянувши заяву та додані до неї документи комунального підприємства 

по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської 

міської ради, яка зареєстрована у виконавчому комітеті міської ради                                  

09 листопада 2022 року за № 62/5446-23/2022, відповідно до законів України 

«Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», «Про особливості 

регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання 

під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування», 

наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства від 13 вересня 2018 року № 239 «Про затвердження 

Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на 

теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також 

розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення», 

керуючись пунктом а статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити комунальному підприємству по експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради тарифи на 

теплову енергію, що виробляється на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії: 

 

1) для потреб населення 2732,38 грн/Гкал (без ПДВ), 3278,86 грн/Гкал (з 

ПДВ), за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 2316,48 грн/Гкал (без ПДВ), 

2779,78 грн/Гкал (з ПДВ); 

тариф на транспортування теплової енергії – 332,33 грн/Гкал (без ПДВ), 

398,80 грн/Гкал (з ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії – 83,57 грн/Гкал (без ПДВ),                    

100,28 грн/Гкал (з ПДВ); 
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2) для потреб установ та організацій, які фінансуються з державного та 

місцевого бюджетів 3943,80 грн/Гкал (без ПДВ), 4732,56 грн/Гкал (з ПДВ), за 

такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 3527,90 грн/Гкал (без ПДВ), 

4233,48 грн/Гкал (з ПДВ); 

тариф на транспортування теплової енергії – 332,33 грн/Гкал (без ПДВ), 

398,80 грн/Гкал (з ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії – 83,57 грн/Гкал (без ПДВ),                    

100,28 грн/Гкал (з ПДВ). 

 

2. Рішення набирає чинності через шість місяців після місяця, у якому 

воєнний стан буде припинено або скасовано. 

 

 

 

Міський голова                            підпис                               Микола МЕЛЬНИЧУК 


