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Про затвердження тарифів на послуги з 

виробництва, транспортування та 

постачання теплової енергії для 

бюджетних установ з використанням 

природного газу та альтернативних 

джерел енергії, що надаються КП «Ком-

сервіс» Вижницької районної ради на 

опалювальний сезон 2020-2021 років 

 

Керуючись пунктом 37 частини першої статті 43, Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до статті 20 Закону України «Про 

теплопостачання», згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 

2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на 

житлово-комунальні послуги», розглянувши пропозиції КП «Ком-сервіс» 

Вижницької районної ради від 11 липня 2020 року № 15, щодо встановлення 

тарифів на послуг з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії 

для бюджетних установ, враховуючи висновки постійної комісії районної ради з 

питань промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, розвитку підприємництва 

та туризму з цього питання, районна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити тарифи на послуги з виробництва, транспортування та 

постачання теплової енергії для бюджетних установ з використанням 

природного газу, що надаються КП «Ком-сервіс» Вижницької районної ради на 

опалювальний сезон 2020-2021 років: 

1.1. за 1 Гкал. по економічно обґрунтованих планових витратах становить 

1731,14 грн .без врахування ПДВ.  

5% - відрахування до резервного капіталу на непередбачені витрати, 

згідно пункту 23 Постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 

2011 р. № 869 в сумі – 86,56 грн. 

ПДВ в розмірі 20 % - 363,54 грн. 



Всього ціна за 1 Гкал. – 2181,23 грн. з ПДВ  

Калькуляція розрахунку економічно обґрунтованих витрат додається згідно 

додатку 1 до цього рішення. 

2. Затвердити тариф на послуги з виробництва, транспортування та 

постачання теплової енергії для бюджетних установ з використанням 

альтернативних джерел енергії, що надаються КП «Ком-сервіс» Вижницької 

районної ради на опалювальний сезон 2020-2021 років: 

2.1. на рівні 90 відсотків діючого тарифу на теплову енергію, вироблену з 

використанням природного газу, для потреб установ та організацій, що 

фінансуються з державного чи місцевого бюджету. 

 

3. КП «Ком-сервіс» при розрахунку тарифів на виробництво, 

транспортування та постачання теплової енергії для бюджетних установ 

керується даним рішенням 

4. Це рішення оприлюднити в засобах масової інформації Вижницького 

району, сайті gromady.cv.ya. в рубриці «Вижницька районна рада» та на сайті 

Вижницької районної ради rayradavn.gov.ua. 

5. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття.  

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, 

розвитку підприємництва та туризму (Руслан ПОГРЕБНЯК)  

 

Голова районної ради         Михайло АНДРЮК 

 

Виконавець: 

Директор КП «Ком-сервіс»  

Вижницької районної ради      Олексій ТРУФИН 

 

Погоджено: 

Заступник голови районної ради     Сергій ВІРСТА 

 

Керуючий справами районної ради     Георгій ІВОНЯК 

 

Завідувач юридичного відділу  

виконавчого апарату районної ради     Ксенія ГОЛОБУЦЬКА 

 

Завідувач загального відділу районної ради   Юрій ФЛОРА 

 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань промисловості, будівництва,  

транспорту, зв’язку, розвитку  

підприємництва та туризму      Руслан ПОГРЕБНЯК 
 


