
Проєкт рішення 

 

Виконавчий комітет 

Білоцерківська міська рада 
Київської області 

 

від «____________ 2021 р.                    м. Біла Церква                                    № ________ 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради 

від 12 листопада 2021 року № 789 «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 24 грудня 2021 року № 3374, 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 від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення 

єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги», 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. Внести зміни в рішення  виконавчого комітету міської ради від 12 листопада 2021 

року № 789 «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», виклавши пункти 1, 2, 3, 25 та 27  

в наступній редакції:  

«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 – 1 952,49 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 1527,97 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на транспортування теплової енергії – 413,13 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 – 3 157,71 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 2 606,72  грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на транспортування теплової енергії – 539,60 грн/Гкал (без ПДВ); 

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

1.3. для потреб інших споживачів (крім населення): 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2918-14
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тариф на теплову енергію – 4 848,43 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 4 114,44 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на транспортування теплової енергії – 722,60 грн/Гкал (без ПДВ);  

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

1.4. для потреб релігійних організацій: 

тариф на теплову енергію – 3 139,12 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 2 599,81 грн/Гкал (без ПДВ);  

тариф на транспортування теплової енергії – 527,92грн/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 – 2342,99  грн/Гкал (з ПДВ); 

2.2. для потреб бюджетних установ – 3789,25 грн/Гкал (з ПДВ); 

2.3. для потреб інших споживачів (крім населення) – 5818,12 грн/Гкал (з ПДВ); 

2.4. для потреб релігійних організацій – 3766,94 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 198,29 грн. за 1 куб. м (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.». 

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

1.1 пункту 1, підпункту 2.1 пункту 2, даного рішення ввести в дію за окремим рішенням 

виконавчого комітету міської ради.». 

 

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

ради надати рішення для оприлюднення  в засоби масової інформації. 

 

    3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

згідно з розподілом обов’язків. 

 

Міський голова                                                                Геннадій ДИКИЙ 


