
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

19 січня 2023 року                   № 17 
 
Про коригування тарифу на виробництво теплової енергії, яка 
виробляється на установках з використанням альтернативних джерел 
енергії 

  
Розглянувши заяву про встановлення тарифу на виробництво теплової 

енергії, яка виробляється на установках з використанням альтернативних джерел 
енергії Товариства з обмеженою відповідальністю «КИЇВ ГРІН ЕНЕРДЖІ» від 
28.12.2022 № 22/12-28, керуючись п/п 2 п. «а»  ст. 28, ч. 6 ст. 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
теплопостачання», Законом України «Про особливості регулювання відносин на 
ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та 
подальшого відновлення їх функціонування», Порядком формування тарифів на 
теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з 
постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 10.06.2020 № 467, Порядком 
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, затверджений 
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 12.09.2018 № 239, Порядком 
інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з 
обґрунтуванням такої необхідності, затвердженим наказом Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 
05.06.2018 № 130, постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 р. 
№ 502 «Деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у 
зв’язку із введенням в Україні воєнного стану», постановою Кабінету Міністрів 
України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до 
формування тарифів на житлово-комунальні послуги», частиною 3 статті 4, 
статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,. виконавчий 
комітет Гірської сільської ради,  

ВИРІШИВ: 
  

1. Керуючись Законом України № 2479 від 29 липня 2022 року «Про 
особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері 
теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх 
функціонування» встановити Товариству з обмеженою відповідальністю «КИЇВ 



ГРІН ЕНЕРДЖІ»з 01.01.2023 економічно обґрунтований тариф на виробництво 
теплової енергії, що виробляється на установках з використанням 
альтернативних джерел енергії: 

- тариф на виробництво теплової енергії, яка виробляється на установках з 
використанням альтернативних джерел енергії – 2 726,58 грн./ за 1 Гкал без ПДВ; 

2. Товариству з обмеженою відповідальністю «КИЇВ ГРІН ЕНЕРДЖІ» у 
строк, що не перевищує 15 днів з дати введення у дію тарифу на теплову енергію, 
повідомити споживачів про прийняте це рішення. 

3. Рішення набирає чинності з дати його прийняття, але не раніше дня його 
оприлюднення на офіційному сайті Гірської сільської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань комунальної власності, житлової політики комунального господарства, 
транспорту, енергозбереження та благоустрою. 

 
  
Сільський голова        Роман ДМИТРІВ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


