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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

17.08.2021                                    Мукачево                                              № 298

Про затвердження одноставкового тарифу на виробництво теплової 
енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії 

Розглянувши звернення ТОВ «Енергозбереження Закарпаття» від 
28.04.2021р. №36 та ТОВ «Енергозбереження Львів» від 27.04.2021р. №50, 
щодо затвердження тарифів на теплову енергію для суб’єктів господарювання, 
що здійснюють її виробництво на установках з використанням альтернативних 
джерел енергії, враховуючи встановлені середньозважені тарифи на теплову 
енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб населення, 
установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, 
її транспортування та постачання, затвердженого Державним агентством з 
енергоефективності та енергозбереження України від 25.03.2021., відповідно 
до ст.ст. 13, 20 Закону України «Про теплопостачання», ч.1 ст.10 Закону 
України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 
№869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-
комунальні послуги», враховуючи рекомендації міської комісії з питань 
реалізації цінової політики у житлово-комунальному господарстві та на 
міському пасажирському транспорті (протокол №7 від 25.06.2021 року), 
керуючись ч.1 ст. 28, ч.1 ст. 52, ч. 6 ст. 59  Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради 
вирішив: 

1. Затвердити одноставковий тариф на виробництво теплової енергії на 
установках з використанням альтернативних джерел енергії: 
          1.1. Для ТОВ «Енергозбереження Закарпаття» в розмірі 2048,08 грн. за 1 
Гкал, (з ПДВ).
          1.2. Для ТОВ «Енергозбереження Львів» в розмірі 2048,08 грн. за 1 Гкал, 
(з ПДВ).

2. Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 
23.01.2018р. №18 «Про затвердження одноставкового тарифу на виробництво 



теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел 
енергії» та рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 
13.11.2018р. №324 «Про затвердження одноставкового тарифу на виробництво 
теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел 
енергії» вважати такими, що втратили чинність.

3. Директору ТОВ «Енергозбереження Закарпаття» (В.Любас) та 
директору ТОВ «Енергозбереження Львів» (О.Павлічко)  висвітлити 
інформацію про затверджені тарифи в місцевих друкованих засобах інформації.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
Управління міського господарства Мукачівської міської ради А. Блінова.

Міський голова                                   А. БАЛОГА


