
 
 

                                                        У К Р А Ї Н А   

                         Г А Й С И Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 

                          Гайсинського району     Вінницької області 

                                    ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

                                      

                                        Р І Ш Е Н Н Я 
17 березня 2021 р. №49. 

Про коригування тарифу на теплову  

енергію вироблену з альтернативних  

джерел енергії 

 

           Розглянувши клопотання вх.374 від 27.01.2021 р.  начальника  

квартирно-експлуатаційного відділу м. Вінниці Міністерства оборони України 

Миколи Сакари та лист вх. №792 від 04.03.2021 р. т.в.о. начальника квартирно-

експлуатаційного відділу м. Вінниці  Міністерства оборони України Ігоря 

Томляка щодо коригування тарифів на теплову енергію для ТОВ 

«Біоальтернатива», заслухавши інформацію Уманського О.Б., інженера 

проектно-кошторисної групи квартирно-експлуатаційного відділу м. Вінниці 

Міністерства оборони України, враховуючи те, що 24 грудня 2020 р. Державне 

агентство з енергоефективності та енергозбереження України  затвердило 

середньозважений  тариф на теплову енергію починаючи  з 01 січня 2021 року, 

вироблену  з використанням природного газу для потреби населення, установ та 

організацій, що фінансуються з державного  чи місцевого бюджету, яким 

зокрема тариф на виробництво теплової енергії в першому кварталі 2021 року 

для Вінницької області суттєво знижено (на 592,07 грн. з ПДВ), керуючись  

статтею 13 Закону України  «Про теплопостачання» та статтею 28 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.Скорегувати для ТОВ «Біоальтернатива» тариф на теплову енергію, яка 

виробляється з використанням альтернативних джерел енергії для потреб 

установ та організацій, які розміщені на території Гайсинської міської 

територіальної громади та фінансуються з державного чи місцевого бюджету, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету Гайсинської міської ради №119 

«Про встановлення тарифу на теплову енергію виробленну  з альтернативних  

джерел енергії» від 21 жовтня 2020 р., в такому розмірі -  1401, 26  грн. за 1  

Гкал (з урахуванням ПДВ). 

2.Даний скоригований тариф для ТОВ «Біоальтернатива» ввести в дію з 05 

квітня 2021 року. 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради В.В.Стецька. 

 

Міський голова                                          А.І.Гук 

                        

 


