
 

 

                                                                                      
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 06 червня  2016 року        №  01 /13-16 

м.Бурштин 

 

Про проект про встановлення тарифів 

на постачання теплової енергії та послуги 

централізованого опалення і гарячого водопостачання  

 

            Розглянувши матеріали КП “Житлових” щодо коригування тарифів на постачання 

теплової енергії, послуги з централізованого опалення і гарячого водопостачання у зв’язкуіз 

дією Постанови НКРЕКП від 22.10.2015р № 2635, керуючись п.2 ст. 28 ЗУ “Про місцеве 

самоврядування в Україні” та ст.31 ЗУ “Про житлово-комунальні послуги”,                                                            

міська рада     

вирішила: 

 

1 .Встановити шляхом коригування з _________2016р. тарифи в розмірах: 

 

Постачання теплової енергії: 

для населення – 382,39 грн. за 1 Гкал 

для бюджетних - 390,04 грн. за 1 Гкал 

для інших споживачів - 410,24 грн. за 1 Гкал 

для КП «Житловик» - 382,39 грн. за 1 Гкал 

 

Гаряче водопостачання та опалення: 

для населення – 18,30 грн. за 1 м. куб. гарячої води 

для населення – 10,58 грн. за 1 м. кв. опалювальної площі. 

 

2.Погодити річний план ліцензованої діяльності з постачання теплової енергії  (Додаток №1). 

 

3.Затвердити річну норму витрат теплоенергіі на опалення і гаряче водопостачання (Додаток 

№2). 

 

4.Внести зміни в інвестиційну програму шляхом зменшення інвестиційної складової  

(рентабельність 0 % для населення, 2 % для бюджетних споживачів, 7,28 % для юридичних 

споживачів). 

 

5.Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету № 1 від 25.01.2012р.. 

 



6.З метою отримання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 

опублікувати даний проект рішення на офіційному сайті міської ради,  в місцевій газеті 

«Бурштинський вісник» та розмістити на інформаційному стенді у приміщенні виконкому. 

        Усі зауваження і пропозиції щодо проекту даного рішення приймаються на протязі 

одного місяця з дня його опублікування на офіційному сайті міської ради  у приміщенні КП 

«Житловик» в м. Бурштин по вул. В. Стуса, 2 (тел. 44-681, 44-374). 

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії  ради 

зпитань будівництва, архітектури та ЖКГ Т. Попика та першого заступника міського голови 

В. Гулика. 

 

                

 

 

 

Міський голова                                                             Роксолана Джура 

 

 

 

 


