
 
 

Проєкт рішення 

Виконавчий комітет 

Білоцерківська міська рада 

Київської області 

 

від __ ______ 20__р.                                            м. Біла Церква                                  № ______ 

 

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 (котельні по бульвару Олександрійський, 109, 

бульвару Олександрійський, 54 в/ч А2167 – в/м № 1, вулиці П. Коновальця в/ч 

А1232 – в/м № 3 м. Біла Церква), та для потреб населення гуртожитків в/ч А1232 

по вул. П. Коновальця (3/1, 3/4), в/ч А2167 по бульвару Олександрійський, 54 м. 

Біла Церква 

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради  від 25 листопада  2021 р. № 3016, відповідно до 

частин 4, 5 статті 20 Закону України «Про теплопостачання», підпункту 2 пункту «а» статті 

28, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 

альтернативні види палива», 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 року № 118-01/175-18 та від 19.09.2018 року № 144-01/17/5-18, лист 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та 

комунальних  послуг  (НКРЕКП)  від 05.09.2018 року № 8013/17.4/7-18 «Щодо регулювання 

діяльності з виробництва теплової енергії», Середньозважені тарифи на теплову енергію, 

вироблену з використанням природного газу, для потреб населення, установ та організацій, 

що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також тарифи на транспортування 

та постачання теплової енергії від 24 вересня 2021 року, виконавчий комітет міської ради 

вирішив: 

 

1. Встановити  тариф на  теплову енергію з використанням альтернативних джерел енергії 

ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА  КОМПАНІЯ ТЕПЛОІНВЕСТ» для  потреб установ та 

організацій, що фінансуються з державного  чи місцевого бюджету, на рівні 90 

відсотків середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням 

природного газу, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи 

місцевого бюджету, а саме,  для  котелень по бульвару Олександрійський, 109, бульвару 

Олександрійський, 54 в/ч А2167 – в/м № 1, вулиці П. Коновальця в/ч А1232 – в/м № 3 

м. Біла Церква,   у розмірі: 

1.1.Всього на теплову енергію: 

- 1694,42 грн./Гкал (без ПДВ);  

- 2033,30  грн./Гкал з ПДВ; 

2. Встановити  тариф на  теплову енергію з використанням альтернативних джерел енергії 

ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА  КОМПАНІЯ ТЕПЛОІНВЕСТ» для потреб населення, на рівні 
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90 відсотків середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з 

використанням природного газу, для потреб населення, а саме, для населення 

гуртожитків в/ч А1232 по вул. П. Коновальця (3/1, 3/4) та в/ч А2167 по бульвару 

Олександрійський, 54  м. Біла Церква у розмірі: 

2.1.Всього на теплову енергію: 

- 1324,05 грн./Гкал (без ПДВ); 

- 1588,86  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 даного рішення покласти на заступника міського голови 

згідно з розподілом обов’язків. 

  Міський голова                                                                  Геннадій  ДИКИЙ 


