
 

Проєкт рішення 

 

Виконавчий комітет 

Білоцерківська міська рада 

Київської області 

 

від «___»__________ 20___ р.                    м. Біла Церква                                    № _____ 

 

 

 

 

Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 

постачання, послугу з постачання теплової енергії для потреб населення, 

бюджетних установ, інших споживачів, релігійних організацій та послугу з 

постачання гарячої води для потреб бюджетних установ комунальному 

підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа 

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради від 28 січня 2021 року № 187, відповідно до підпункту 2 пункту 

«а» частини 1 статті 28, частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про 

теплопостачання», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 12 вересня 2018 року № 239 «Про затвердження 

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», постанови Кабінету Міністрів України 

«Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» від 01 

червня 2011 року № 869, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 05 червня 2018 року № 130 «Про 

затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні 

послуги з обґрунтуванням такої необхідності», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 

постачання на рівні: 

1.1. для потреб населення: 

тариф на теплову енергію – 1 977,02 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 1 541,39 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на транспортування теплової енергії – 424,24 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії – 11,39 грн//Гкал (без ПДВ); 

1.2. для потреб бюджетних установ: 

тариф на теплову енергію – 3 181,17 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 2 619,24 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на транспортування теплової енергії – 550,54 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії –11,39 грн/Гкал (без ПДВ); 

1.3. для потреб інших споживачів (крім населення): 

тариф на теплову енергію – 5 928,73 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 5 068,44 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на транспортування теплової енергії – 848,89 грн/Гкал (без ПДВ);  

тариф на постачання теплової енергії – 11,39 грн/Гкал (без ПДВ).  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2918-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2918-14
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1.4. для потреб релігійних організацій: 

тариф на теплову енергію – 3 161,45 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 2 611,36 грн/Гкал (без ПДВ);  

тариф на транспортування теплової енергії – 538,69 грн/Гкал (без ПДВ);  

тариф на постачання теплової енергії – 11,39 грн/Гкал (без ПДВ). 

2. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» тарифи на послугу з постачання теплової енергії на рівні: 

2.1. для потреб населення – 2 372,42  грн/Гкал (з ПДВ); 

2.2. для потреб бюджетних установ – 3 817,40 грн/Гкал (з ПДВ); 

2.3. для потреб інших споживачів (крім населення) – 7 114,48 грн/Гкал (з ПДВ); 

2.4. для потреб релігійних організацій – 3 793,74 грн/Гкал (з ПДВ).» 

3. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» тариф на послугу з постачання гарячої води споживачам, які 

отримують її без використання індивідуальних теплових пунктів, для потреб бюджетних 

установ на рівні 199,96 грн. за 1 куб. м (з ПДВ). 

4. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 

постачання та на послугу з постачання теплової енергії для котельні системи автономного 

опалення (теплопостачання) за адресою м. Біла Церква, вул. Декабристів, 81 пр.118 на рівні: 

4.1. для потреб населення: 

тариф на теплову енергію – 1 648,47 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 1 637,15 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії – 11,32 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на послугу з постачання теплової енергії – 1 978,16 грн/Гкал (з ПДВ). 

5. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 

постачання та на послугу з постачання теплової енергії для котельні системи автономного 

опалення (теплопостачання) за адресою м. Біла Церква, б-р Олександрійський, 99 пр.127 на 

рівні: 

5.1. для потреб населення: 

тариф на теплову енергію – 1 672,82 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 1 661,51 грн/Гкал (без ПДВ);  

тариф на постачання теплової енергії – 11,32 грн/Гкал (без ПДВ);  

тариф на послугу з постачання теплової енергії – 2 007,38 грн/Гкал (з ПДВ). 

5.2. для потреб інших споживачів: 

тариф на теплову енергію – 5 400,27 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 5 388,95 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії – 11,32 грн/Гкал (без ПДВ).  

тариф на послугу з постачання теплової енергії – 6 480,32 грн/Гкал (з ПДВ). 

6. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 

постачання та на послугу з постачання теплової енергії для котельні системи автономного 

опалення (теплопостачання) за адресою м. Біла Церква, вул. В. Стуса, 76 пр.107 на рівні: 

6.1. для потреб населення: 

тариф на теплову енергію – 1 635,19 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 1 623,87 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії – 11,32 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на послугу з постачання теплової енергії – 1 962,23 грн/Гкал (з ПДВ). 
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7. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 

постачання та на послугу з постачання теплової енергії для котельні системи автономного 

опалення (теплопостачання) за адресою м. Біла Церква, вул. В. Стуса, 21 пр.143 на рівні: 

7.1. для потреб населення: 

тариф на теплову енергію – 1 646,23 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 1 634,91 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії – 11,32 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на послугу з постачання теплової енергії – 1 975,48 грн/Гкал (з ПДВ). 

8. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 

постачання та на послугу з постачання теплової енергії для котельні системи автономного 

опалення (теплопостачання) за адресою м. Біла Церква, вул. Фастівська, 2 пр. 104 на рівні: 

8.1. для потреб населення: 

тариф на теплову енергію – 1 624,16 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 1 612,84 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії – 11,32 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на послугу з постачання теплової енергії – 1 948,99 грн/Гкал (з ПДВ). 

8.2. для потреб інших споживачів: 

тариф на теплову енергію – 5 190,91 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 5 179,59 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії – 11,32 грн/Гкал (без ПДВ).  

тариф на послугу з постачання теплової енергії – 6 229,09 грн/Гкал (з ПДВ). 

9. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 

постачання та на послугу з постачання теплової енергії для котельні системи автономного 

опалення (теплопостачання) за адресою м. Біла Церква, вул. Карбишева, 22 пр. 144 на рівні: 

9.1. для потреб населення: 

тариф на теплову енергію – 1 615,88 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 1 604,56 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії – 11,32 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на послугу з постачання теплової енергії – 1939,06 грн/Гкал (з ПДВ). 

10. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 

постачання та на послугу з постачання теплової енергії для котельні системи автономного 

опалення (теплопостачання) за адресою м. Біла Церква, вул. Павліченко, 20 пр. 193 на рівні: 

10.1. для потреб населення: 

тариф на теплову енергію – 1 882,80 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 1871,48 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії – 11,32 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на послугу з постачання теплової енергії – 2 259,36 грн/Гкал (з ПДВ). 

11. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 

постачання та на послугу з постачання теплової енергії для котельні системи автономного 

опалення (теплопостачання) за адресою м. Біла Церква, вул. Павліченко, 22 пр. 109 на рівні: 

11.1. для потреб населення: 

тариф на теплову енергію – 1 783,74 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 1 772,42 грн/Гкал (без ПДВ); 
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тариф на постачання теплової енергії – 11,32 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на послугу з постачання теплової енергії – 2 140,49 грн/Гкал (з ПДВ). 

11.2. для потреб інших споживачів: 

тариф на теплову енергію – 5 465,56 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 5 454,24 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії – 11,32 грн/Гкал (без ПДВ).  

тариф на послугу з постачання теплової енергії – 6 558,67 грн/Гкал (з ПДВ). 

12. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 

постачання та на послугу з постачання теплової енергії для котельні системи автономного 

опалення (теплопостачання) за адресою м. Біла Церква, вул. Павліченко, 28 пр. 227 на рівні: 

12.1. для потреб населення: 

тариф на теплову енергію – 1 689,19 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 1 677,87 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії – 11,32 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на послугу з постачання теплової енергії – 2 027,03 грн/Гкал (з ПДВ). 

13. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 

постачання та на послугу з постачання теплової енергії для котельні системи автономного 

опалення (теплопостачання) за адресою м. Біла Церква, вул. Павліченко, 34 пр. 129 на рівні: 

13.1. для потреб населення: 

тариф на теплову енергію – 1 604,00 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 1 592,68 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії – 11,32 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на послугу з постачання теплової енергії – 1 924,80 грн/Гкал (з ПДВ). 

13.2. для потреб інших споживачів: 

тариф на теплову енергію – 5 233,82 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 5 222,50 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії – 11,32 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на послугу з постачання теплової енергії – 6 280,58  грн/Гкал (з ПДВ). 

14. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 

постачання та на послугу з постачання теплової енергії для котельні системи автономного 

опалення (теплопостачання) за адресою м. Біла Церква, вул. Павліченко, 38 пр. 109 на рівні: 

14.1. для потреб населення: 

тариф на теплову енергію – 1 590,97 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 1 579,65 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії – 11,32 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на послугу з постачання теплової енергії – 1 909,16 грн/Гкал (з ПДВ). 

15. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 

постачання та на послугу з постачання теплової енергії для котельні системи автономного 

опалення (теплопостачання) за адресою м. Біла Церква, вул. Павліченко, 44 пр. 173 на рівні: 

15.1. для потреб населення: 

тариф на теплову енергію – 1 656,79 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 1 645,47 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії – 11,32 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на послугу з постачання теплової енергії – 1 988,15 грн/Гкал (з ПДВ). 
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16. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 

постачання та на послугу з постачання теплової енергії для котельні системи автономного 

опалення (теплопостачання) за адресою м. Біла Церква, вул. Лазаретна, 86 пр. 108 на рівні: 

16.1. для потреб населення: 

тариф на теплову енергію – 1 703,17 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 1 691,85 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії – 11,32 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на послугу з постачання теплової енергії – 2 043,80 грн/Гкал (з ПДВ). 

17. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 

постачання та на послугу з постачання теплової енергії для котельні системи автономного 

опалення (теплопостачання) за адресою м. Біла Церква, вул. Павліченко, 40 пр. 133 на рівні: 

17.1. для потреб населення: 

тариф на теплову енергію – 1 744,95 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 1 733,63 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії – 11,32 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на послугу з постачання теплової енергії – 2 093,94 грн/Гкал (з ПДВ). 

18. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 

постачання та на послугу з постачання теплової енергії для котельні системи автономного 

опалення (теплопостачання) за адресою м. Біла Церква, вул. Павліченко, 40 пр. 134 на рівні: 

18.1. для потреб населення: 

тариф на теплову енергію – 1785,11 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 1 773,79 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії – 11,32 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на послугу з постачання теплової енергії – 2 142,13 грн/Гкал (з ПДВ). 

19. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 

постачання та на послугу з постачання теплової енергії для котельні системи автономного 

опалення (теплопостачання) за адресою м. Біла Церква, вул. Київська, 56 пр. 51 на рівні: 

19.1. для потреб населення: 

тариф на теплову енергію – 1 726,04 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 1 714,72 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії – 11,32 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на послугу з постачання теплової енергії – 2 071,25 грн/Гкал (з ПДВ). 

20. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 

постачання та на послугу з постачання теплової енергії для котельні системи автономного 

опалення (теплопостачання) за адресою м. Біла Церква, вул. Симоненка, 4 пр. 234 на рівні: 

20.1. для потреб населення: 

тариф на теплову енергію – 1 693,26 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 1 681,94 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії – 11,32 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на послугу з постачання теплової енергії – 2 031,91 грн/Гкал (з ПДВ). 

21. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 
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постачання та на послугу з постачання теплової енергії для котельні системи автономного 

опалення (теплопостачання) за адресою м. Біла Церква, вул. Симоненка, 4 пр. 236 на рівні: 

21.1. для потреб населення: 

тариф на теплову енергію – 1 676,12 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 1 664,80 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії – 11,32 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на послугу з постачання теплової енергії – 2 011,34 грн/Гкал (з ПДВ). 

22. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 

постачання та на послугу з постачання теплової енергії для котельні системи автономного 

опалення (теплопостачання) за адресою м. Біла Церква, вул. Павліченко,20б на рівні: 

22.1. для потреб населення: 

тариф на теплову енергію – 1 557,95 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 1 546,63 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії – 11,32 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на послугу з постачання теплової енергії – 1 869,54 грн/Гкал (з ПДВ). 

23. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 

постачання та на послугу з постачання теплової енергії для котельні системи автономного 

опалення (теплопостачання) за адресою м. Біла Церква, вул. Зелена,28 пр. 180 на рівні: 

23.1. для потреб населення: 

тариф на теплову енергію – 1 626,39 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 1 615,07 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії – 11,32 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на послугу з постачання теплової енергії – 1 951,67 грн/Гкал (з ПДВ). 

23.2. для потреб інших споживачів: 

тариф на теплову енергію – 5 296,29 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 5 284,97 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії – 11,32 грн/Гкал (без ПДВ).  

тариф на послугу з постачання теплової енергії – 6 355,55 грн/Гкал (з ПДВ). 

24. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 

постачання та на послугу з постачання теплової енергії для котельні системи автономного 

опалення (теплопостачання) за адресою м. Біла Церква, вул. Зелена,30 пр. 153 на рівні: 

24.1. для потреб населення: 

тариф на теплову енергію – 1 619,47 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 1 608,15 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії – 11,32 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на послугу з постачання теплової енергії – 1 943,36 грн/Гкал (з ПДВ). 

25. Затвердити структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 

постачання, послугу з постачання теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ, 

інших споживачів, релігійних організацій та послугу з постачання гарячої води для потреб 

бюджетних установ комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа», згідно з додатками 1-5. 

26. Затвердити структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, постачання, 

послугу з постачання теплової енергії для потреб населення, інших споживачі для котелень 

системи автономного опалення (теплопостачання) м. Біла Церква за адресами:  

26.1 вул. Декабристів 81, пр. 118, згідно з додатком 6. 

26.2 бул. Олександрійський, 99 пр. 127, згідно з додатком 7. 



7 
 

26.3 вул. В. Стуса, 76 пр.107, згідно з додатком 8. 

26.4 вул. В. Стуса, 21 пр.143, згідно з додатком 9.  

26.5 вул. Фастівська, 2 пр.104, згідно з додатком 10 

26.6 вул. Карбишева, 22, пр. 144, згідно з додатком 11. 

26.7 вул. Павліченко, 20 пр. 193, згідно з додатком 12. 

26.8 вул. Павліченко, 22 пр. 109, згідно з додатком 13. 

26.9 вул. Павліченко, 28 пр. 227, згідно з додатком 14. 

26.10 вул. Павліченко, 34 пр.129, згідно з додатком 15. 

26.11 вул. Павліченко, 38 пр.109, згідно з додатком 16. 

26.12 вул. Павліченко,44 пр. 173, згідно з додатком 17. 

26.13 вул. Лазаретна, 86 пр. 108, згідно з додатком 18 

26.14 вул. Павліченко, 40 пр. 133, згідно з додатком 19 

26.15 вул. Павліченко, 40 пр. 134, згідно з додатком 20. 

26.16 вул. Київська, 56 пр. 51, згідно з додатком 21. 

26.17 вул. В. Симоненка, 4 пр.234, згідно з додатком 22. 

26.18 вул. В. Симоненка, 4 пр.236, згідно з додатком 23. 

26.19 вул. Павліченко,20б, згідно з додатком 24.  

26.20 вул. Зелена,28 пр. 180, згідно з додатком 25. 

26.21 вул. Зелена,30 пр. 153, згідно з додатком 26. 

27. Тариф на послугу з постачання теплової енергії для населення згідно підпункту 1.1 

пункту 1 та підпункту 2.1 п.2 рішення ввести в дію за окремим рішенням виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради. 

28. Тариф на послугу з постачання теплової енергії для потреб населення застосовувати 

відповідно до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 28 грудня 2021 

року № 908 «Про застосування комунальним підприємством Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» тарифу на послугу з постачання теплової енергії для населення в 

опалювальний період 2021-2022 рр.». 

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

ради надати рішення для оприлюднення в засоби масової інформації.  

30. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                Геннадій ДИКИЙ 


