
 

 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

СОСНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

Чернігівської області 
виписка із 

Р І Ш Е Н Н Я № 356 

 16 листопада 2021 року 

      смт Сосниця 

 

Про зміни до встановлених тарифів на 

теплову енергію, її виробництво,  
транспортування та постачання  

 

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», ст. 4 Закону 

України «Про житлово – комунальні послуги», Порядку формування тарифів на 

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

постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869, враховуючи оновлені 

розрахунки, надані акціонерним товариством «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО», 

виконавчий комітет Сосницької селищної ради ВИРІШИВ: 
1. Внести зміни до рішення виконкому Сосницької селищної ради           

від 13.10.2021 року № 283 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання», виклавши підпункти Б і В      

пункту 1 у новій редакції: 

«1. Встановити АТ ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» тарифи на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування, постачання на рівні: 

Б) для потреб бюджетних установ: 

тариф на теплову енергію – 4695,23 грн./Гкал (без ПДВ) за такими 

складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 3914,77 грн./Гкал (без ПДВ); 

тариф на транспортування теплової енергії – 757,83 грн./Гкал (без ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії – 22,63 грн./Гкал (без ПДВ). 
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В) для потреб інших споживачів (крім населення): 

тариф на теплову енергію – 8024,78 грн./Гкал (без ПДВ) за такими 

складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 6612,97 грн./Гкал (без ПДВ); 

тариф на транспортування теплової енергії – 1389,18 грн./Гкал (без ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії – 22,63 грн./Гкал (без ПДВ)». 

 2. Внести зміни до рішення виконкому Сосницької селищної ради                

від 13.10.2021 року № 284 «Про встановлення тарифів на послугу з постачання 

теплової енергії», виклавши підпункти 2 і 3 пункту 1 у новій редакції: 

«1. Встановити АТ ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» тарифи на послугу з 

постачання теплової енергії: 

- для потреб бюджетних установ: 5634,28 грн./Гкал (з ПДВ); 

- для потреб інших споживачів (крім населення) 9629,74 грн./Гкал (з ПДВ). 

3. Встановити АТ ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» структуру тарифів на 

теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, згідно з 

додатками 1-4 до цього рішення. 

 4. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Сосницької селищної 

ради. 

5. Контроль за виконання даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Селищний голова               Андрій  ПОРТНИЙ  


