
УКРАЇНА 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Від 22 липня 2016 року № 08 /15 - 16
м.Бурштин

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 ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні” та ст.31 Закону України “Про житлово-комунальні 
послуги”, міська рада

вирішила:

1 .Встановити шляхом коригування 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 від 25.01.2012 №1 
«Про встановлення тарифів на постачання теплової енергії та послуги з централізованого 
опалення і гарячого водопостачання для всіх груп споживачів».



6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії ради з 
питань будівництва, архітектури та житлово -  комунального господарства Т. Попика та 
першого заступника міського голови В. Гулика.

Міський голова Роксолана Джура



Додаток № 1 
до рішення міської ради 

від 22.07.2016 № 08/15-16

р іч н и й  п л а н

постачання теплоенергії КП «Житловик» на 2016 рік

№п/п Показники Обсяг. Гкал
1. Закупка теплоенергії 72730

2. Втрати теплоенергії 8730

3. Постачання теплоенергії всього 
вт.ч.

64000

населення 48080
бюджетні організації 10220
інші споживачі 4300
КП «Житловик 1400

Секретар міської ради Богдан Рибчук



Додаток № 2 
до рішення міської ради 

від 22.07.2016 № 08/15-16

НОРМИ

питного водопостачання та опалення

1. Норми питного водопостачання для населення :

- Житлові будинки з централізованим гарячим 

водопостачанням всього -  9,3 куб. м

В т. ч. гарячої води - 3,3 куб. м

Холодної - 6,0 куб. м

2. Річна норма витрат на опалення для населення :

Теплоенергія -  0, 166 Гкал

Секретар міської ради Богдан Рибчук


