
 
 

У К Р А Ї Н А 
Коростенська міська рада Житомирської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від 20.01.2021 р. № 4        
 

 

 

 

 

Розглянувши звернення директора Комунального підприємства 

теплозабезпечення від 31.12.2020 року №244, щодо коригування діючих  тарифів 

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

постачання теплової енергії, в зв’язку з зростанням ціни на природний газ та 

тарифу на послуги розподілу природного газу, відповідно до Закону України від 

09.11.2017 р. №2189-III «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету 

Міністрів України від 01.06.2011 р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до 

формування тарифів на комунальні послуги» (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 10.06.2020 р. №467), керуючись п.2 ч. «а» ст. 28, п.1 ч. «а» 

ст. 30, ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Коростенської міської ради 
 

РІШАЄ:  

1. Встановити з 01.01.2021 року Комунальному підприємству 

теплозабезпечення (м. Коростень) на опалювальний період 2020/2021 років 

скориговані тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання, послугу з постачання теплової енергії на рівні: 

1.1. Для потреб бюджетних установ (додаток 1-4): 

Тариф на теплову енергію, послугу з постачання теплової енергії – 

1 923,73 грн/Гкал (з ПДВ) за такими складовими: 

- тариф на виробництво теплової енергії – 1 560,79 грн/Гкал (з ПДВ); 

- тариф на транспортування теплової енергії – 357,11 грн/Гкал (з ПДВ); 

- тариф на постачання теплової енергії – 5,83 грн/Гкал (з ПДВ). 

1.2. Для потреб інших споживачів (додаток 5-8): 

Тариф на теплову енергію, послугу з постачання теплової енергії – 

1 954,84 грн/Гкал (з ПДВ) за такими складовими: 

- тариф на виробництво теплової енергії – 1 588,66 грн/Гкал (з ПДВ); 

- тариф на транспортування теплової енергії – 360,35 грн/Гкал (з ПДВ); 

- тариф на постачання теплової енергії – 5,83 грн/Гкал (з ПДВ). 

2. Встановити Комунальному підприємству теплозабезпечення 

(м. Коростень) на опалювальний період 2020/2021 років тарифи на теплову 
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енергію, що виробляється за допомогою систем автономного опалення, послугу 

з постачання теплової енергії за адресою м. Коростень, вул. Ш.Алейхема,43: 

2.2. Для потреб інших споживачів (додаток 9-11): 

Тариф на теплову енергію, послугу з постачання теплової енергії – 

1605,69 грн/Гкал (з ПДВ) за такими складовими: 

- на виробництво теплової енергії – 1 599,86 грн/Гкал (з ПДВ); 

- на постачання теплової енергії – 5,83 грн/Гкал (з ПДВ). 

3. Комунальному підприємству теплозабезпечення повідомити споживачів 

про зміну тарифів у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію з 

посиланням на це рішення. 

4. Підпункти 1.2, 1.3 пункту 1, підпункт 2.2 пункту 2 рішення виконавчого 

комітету Коростенської міської ради від 16.12.2020 р. №609 «Про встановлення 

Комунальному підприємству теплозабезпечення скоригованих тарифів на 

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

постачання теплової енергії» вважати такими, що втратили чинність. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

міського голови Вигівського В.В. 
 

 

 

Міський голова                                              Володимир МОСКАЛЕНКО  

 

 
Перший заступник міського голови 

Володимир ВИГІВСЬКИЙ 

Начальник управління ЖКГ 

 Валерій МАРТИНЮК  

Начальник юридичного відділу                                                                          

        Тетяна КАМІНСЬКА 

 


