
Проект  
вноситься  
селищним головою 

 
РІШЕННЯ 

від __  вересня 2022 року                                                          №__ 
смт Олександрівка 

 
Про встановлення тарифів 
на теплову енергію, її виробництво,  
транспортування та постачання  
ТОВ «ПІЛОТ ЕНЕРДЖИ» 
 

Відповідно пункту 2 частини 3 статті 4 Закону України                                       
«Про житлово-комунальної послуги» підпункту 2 пункту «а» статті 28                          
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини четвертої,                     
п’ятої статті 20 Закону України «Про теплопостачання», розглянувши заяву 
ТОВ «ПІЛОТ ЕНЕРДЖИ» від 30 серпня 2022 року № 8 «Про встановлення 
тарифів на теплову енергію, на виробництво теплової енергії, що виробляється 
на установках з використанням альтернативних джерел енергії» та додані 
розрахунки щодо обґрунтування відповідних тарифів, враховуючи лист 
департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного 
комплексу Кіровоградської обласної військової адміністрації від 29 вересня 
2022 року № 27-18/1147/0.275 «Про усунення порушень законодавства при 
встановленні тарифів на теплову енергію»: 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  В И Р І Ш И В: 

 
1. Встановити ТОВ «ПІЛОТ ЕНЕРДЖИ» тариф на теплову енергію               

у розмірі: 
3 303,68 грн./1 Гкал (три тисячі триста три грн. 68 коп.) без ПДВ; 
3 964,42 грн./1 Гкал (три тисячі дев’ятсот шістдесят чотири грн..42 коп.)                   

з ПДВ, у тому числі: 
- на виробництво теплової енергії у розмірі: 
2 796,49 грн./1 Гкал (дві сімсот дев’яносто шість грн. 49 коп.)                      

без ПДВ; 
3 355,79 грн./1 Гкал (три тисячі триста п’ятьдесят п’ять грн. 79 коп.)                    

з ПДВ;  
- на транспортування теплової енергії: 
481,06 грн./1 Гкал (чотириста вісімдесят одна грн. 06 коп.) без ПДВ; 
577,27 грн./1 Гкал (п’ятсот сімдесят сім грн. 27 коп.) з ПДВ;  
-  на постачання теплової енергії: 
26,13 грн./1 Гкал ( двадцять шість грн.13 коп) без ПДВ; 
31,36 грн./1 Гкал (тридцять одна грн. 36 коп) з ПДВ. 
  
2. Відповідно до вимог пункту 1 Закону України від 29 липня 2022 року № 

2479 «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу                



та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого 
відновлення їх функціонування» фактично для споживачів в опалювальному 
сезоні 2022/2023 року застосовувати тарифи на теплову енергію,                            
її виробництво, транспортування та постачання, які діяли станом на 24 лютого 
2022 року, відповідно до рішення виконавчого комітету Олександрівської 
селищної ради від 16  листопада 2021 року № 317 «Про встановлення тарифів 
на теплову енергію ТОВ «ПІЛОТ ЕНЕРДЖИ»». 

 
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Олександрівської селищної ради від 20 вересня 2022 року № 437                                   
«Про встановлення тарифів на теплову енергію ТОВ «ПІЛОТ ЕНЕРДЖИ»». 

 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради                      
Василя СКЛЯРЕНКА. 
 
 
 
Селищний голова                                               Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 


