
  П Р О Е К Т 
 

СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

   ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ   

 

           Від  «____» ________________ 2018 р.         № ______   м.Сокаль 

 
 

«Про встановлення тарифів на теплову енергію, 

 її виробництво, транспортування та постачання для 

потреб населення, бюджетних установ та інших споживачів, 

послугу з централізованого опалення, що надається 

населенню МКП «Сокальтеплокомуненерго» 

 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови 

Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу 

до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», розглянувши звернення 

Комунального підприємства Сокальської міської ради «Сокальтеплокомуненерго» та 

розрахунки тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання 

для потреб населення, бюджетних установ (з урахуванням газової складової та покупної 

теплової енергії по встановленому тарифі на покупну теплову енергію згідно рішення 

виконавчого комітету Сокальської міської ради від 29 грудня 2017 року № 204 «Про 

встановлення тарифу на теплову енергію (виробництво та відпуск) ТОВ 

«Біоальтернатива» на 2018 рік»), послугу з централізованого опалення, виконавчий 

комітет Сокальської міської ради,- 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити з «_____»___________2018 року Комунальному підприємству 

Сокальської міської ради «Сокальтеплокомуненерго»  тарифи на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання для потреб населення на рівні:  

тариф на теплову енергію – 1885,55 грн./Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

- тариф на виробництво теплової енергії – 1744,47 грн./Гкал (без ПДВ); 

- тариф на транспортування теплової енергії – 126,05 грн./Гкал (без ПДВ); 

- тариф на постачання теплової енергії – 15,03 грн./Гкал (без ПДВ). 

2. Встановити Комунальному підприємству Сокальської міської ради 

«Сокальтеплокомуненерго»  структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання для потреб населення згідно з додатками 1-4 до цього 

рішення. 

3. Встановити з «_____»___________2018 року Комунальному підприємству 

Сокальської міської ради «Сокальтеплокомуненерго» тарифи на послугу з 

централізованого опалення, що надається населенню: 

- для абонентів житлових будинків з будинковими приладами обліку теплової енергії 

– 2295,20 грн/Гкал (з податком на додану вартість); 

- для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку 

теплової енергії – 78,45 грн. за 1 м2 за місяць протягом опалювального періоду (з 

податком на додану вартість). 



 4. Встановити Комунальному підприємству Сокальської міської ради 

«Сокальтеплокомуненерго» структуру тарифів на послугу з централізованого опалення, 

що надається населенню згідно з додатком 5 до цього рішення. 

 5. Встановити з «_____»___________2018 року Комунальному підприємству 

Сокальської міської ради «Сокальтеплокомуненерго»  тарифи на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання для потреб бюджетних установ (з 

урахуванням витрат на придбання природного газу та покупної теплової енергії) на 

рівні:  

тариф на теплову енергію – 2108,32 грн./Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

- тариф на виробництво теплової енергії – 1967,24 грн./Гкал (без ПДВ); 

- тариф на транспортування теплової енергії – 126,05 грн./Гкал (без ПДВ); 

- тариф на постачання теплової енергії – 15,03 грн./Гкал (без ПДВ). 

6. Встановити Комунальному підприємству Сокальської міської ради 

«Сокальтеплокомуненерго»  структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання для потреб бюджетних установ згідно з додатками 6-9 до 

цього рішення. 

7. Встановити з «_____»___________2018 року Комунальному підприємству 

Сокальської міської ради «Сокальтеплокомуненерго»  тарифи на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання для потреб інших споживачів на рівні:  

тариф на теплову енергію – 1885,55 грн./Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

- тариф на виробництво теплової енергії – 1744,47 грн./Гкал (без ПДВ); 

- тариф на транспортування теплової енергії – 126,05 грн./Гкал (без ПДВ); 

- тариф на постачання теплової енергії – 15,03 грн./Гкал (без ПДВ). 

8. Встановити Комунальному підприємству Сокальської міської ради 

«Сокальтеплокомуненерго»  структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання для потреб інших споживачів згідно з додатками 10-13 до 

цього рішення. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Марчука Сергія Миколайовича. 

 

 

 

 

  

Міський голова                                                                             Вадим Кондратюк 

 


