
  
    

  
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 
3 сесія VIIІ скликання 

 
РІШЕННЯ 

 
24 грудня 2020 року                                                                       №14- 3- VIIІ  

с. Петропавлівська Борщагівка 
 
Про встановлення відкоригованих тарифів 
ТОВ «Керуюча компанія  «РЕФОРМА» (код 43063891) 
на послуги з виробництва  теплової енергії, її транспортування та 
постачання з урахуванням коригування споживачам на території 
села Чайки Бучанського району Київської області по вулиці 
Лобановського Валерія» 
 
    Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Керуюча компанія «РЕФОРМА», ідентифікаційний код 43063891 (далі – 
Товариство) та додані до неї документи щодо встановлення 
відкоригованих тарифів на послуги з постачання теплової енергії, що 
надаються споживачам на території села Чайки Києво-Святошинського 
району Київської області по вулиці Лобановського Валерія, враховуючи 
висновок постійної комісії з питань житлово-комунального 
господарства, наявність публікації проекту рішення на офіційному веб-
сайті www.pbrada.gov.ua Борщагівської сільської ради Бучанського 
району Київської області, керуючись Законом України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 
11.09.2003 р. № 1160-ІV, Законом України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» від 21.05.2004 р. № 280/97-ВР, Законом України «Про 
житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017р. № 2189, враховуючи 
роз’яснення Департаменту економіки систем життєзабезпечення 
Міністерства розвитку громад України, сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Встановити відкоригований тариф ТОВ «Керуюча компанія 
«РЕФОРМА» на послуги з виробництва теплової енергії, її 
транспортування та постачання для споживачів на території села Чайки 
Бучанського району Київської області по вулиці Лобановського Валерія 
та іншим споживачам, а саме: 
-  для споживачів/населення житлових будинків, розташованих по 
вулиці Лобановського Валерія в селі Чайки Києво-Святошинського 
району Київської області – 1588,66 грн./1 Гкал; 

http://www.pbrada.gov.ua/


- для бюджетних установ/організацій та інших споживачів на території 
села Чайки Києво-Святошинського району Київської області по вулиці 
Лобановського Валерія – 1634,5 грн./1 Гкал.        

2. Застосування даного тарифу може бути введено в дію після 
переходу на нові договірні відносини між виконавцем комунальної 
послуги та споживачами, що відповідатимуть типовим договорам про 
надання послуги з постачання теплової енергії, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №830.  

3. Дане рішення оприлюднити в засобах масової інформації 
відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності». 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної 
комісії з питань житлово-комунального господарства – Федоренка А.М. 
 
 
Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 


