
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 28 квітня 2020 року                              м. Біла Церква                                            № 224 

 

Про встановлення тарифів на теплову енергію з 

використанням альтернативних джерел енергії ТОВ 

«ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ТЕПЛОІНВЕСТ» для потреб 

установ та організацій, що фінансуються з державного чи 

місцевого бюджету (військові містечка №№ 1, 3, 30), та для 

потреб населення військових містечок №№ 1, 3 м. Біла Церква  

 

Розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГЕТИЧНА 

КОМПАНІЯ ТЕПЛОІНВЕСТ» від 02 квітня 2020 р. № 236 «Про встановлення тарифів на 

теплову енергію, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел 

енергії», подання департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської 

ради від 13 квітня 2020 р. № 825, відповідно до частин 4, 5 ст. 20 Закону України «Про 

теплопостачання», пп. 2 п. «а» ст.28, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на 

теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів 

на комунальні послуги, поданих для їх встановлення, затвердженого наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12 

вересня 2018 року № 239, враховуючи роз’яснення Державного агентства з 

енергоефективності та енергозбереження України від 28.08.2018 р. № 118-01/175-18 та від 

19.09.2018 р. № 144-01/17/5-18, лист Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 05.09.2018 р. № 8013/17.4/7-18 

«Щодо регулювання діяльності з виробництва теплової енергії», керуючись рішення 

Білоцерківської міської ради від 24 лютого 2007 р. № 238 «Про делегування повноважень щодо 

встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги виконавчому комітету міської 

ради», виконавчий комітет міської ради вирішив:  

 

1. Встановити ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ТЕПЛОІНВЕСТ» тариф на 

теплову енергію з використанням альтернативних джерел енергії для потреб установ та 

організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а саме, для військових 

містечок №№ 1, 3, 30 у місті Біла Церква, у розмірі:  

Всього на теплову енергію:  

– 1535, 92 грн./Гкал (без ПДВ); 

- 1843, 10 грн./Гкал з ПДВ. 

 

2. Встановити ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ТЕПЛОІНВЕСТ» тариф на теплову 

енергію з використанням альтернативних джерел енергії для потреб населення військових 

містечок №№ 1, 3 у місті Біла Церква у розмірі:  

Всього на теплову енергію:  

– 1190, 40 грн./Гкал (без ПДВ);  
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- 1428, 49 грн./Гкал з ПДВ. 

 

3. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської міської 

ради надати рішення для оприлюднення в засоби масової інформації.  

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Кравця А.В.  

 

 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ 


