
Карвацький Ігор Зенов’ївич 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

Від 29.06.2017        № 739 

 

«Про визначення суб’єктів  господарської діяльності  

з послуг теплопостачання та транспортування  

теплової енергії для всіх категорій споживачів  

теплової енергії в  м. Бурштин» 

 

Відповідно до ст.,ст.  25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та у 

зв’язку із перерозподілом функцій з надання послуг по постачанню та транспортування 

теплової енергії у м. Бурштин між ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» та КП «Житловик» 

міська рада вирішила: 

1.Визначити: 

1.1 ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» теплогенеруючою та теплопостачальною організацією, а 

також виконавцем послуг з централізованого опалення та централізованого гарячого 

водопостачання для всіх категорій споживачів теплової енергії у місті Бурштин з дати 

введення в дію відповідних тарифів, затверджених регулятором.  

1.2 КП «Житловик» теплотранспортуючою організацією, що здійснює транспортування 

теплової енергії тепловими мережами, що є комунальною власністю територіальної 

громади міста Бурштин. Додати введення в дію тарифів, затверджених регулятором згідно 

підпункту 1.1, визначити КП «Житловик» виконавцем послуг з централізованого опалення 

та централізованого гарячого водопостачання для всіх категорій споживачів теплової 

енергії у місті Бурштин. 

2. Встановити, що відносини між ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», як теплогенеруючою та 

теплопостачальною організацією, а також виконавцем послуг з централізованого опалення 

та централізованого гарячого водопостачання для всіх категорій споживачів теплової 

енергії у м. Бурштин, з дати введення в дію відповідних тарифів, затверджених 

регулятором та КП «Житловик», як тепло транспортуючою організацією, здійснюються 

виключно на договірних засадах.  

3. Встановити, що споживачі-власники, наймачі (орендарі) окремих приміщень 

багатоквартирних житлових будинків користуються послугами з централізованого 

опалення та послуг з централізованого постачання гарячої води виключно на підставі 

укладених договорів з виконавцем відповідних послуг. 

При відмові таких споживачів від послуг централізованого опалення та гарячого 

водопостачання, відключення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої 

води здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством. 



4. Встановити, що власники, наймачі (орендарі) окремих будівель та споруд вправі 

використовувати теплову енергію для потреб опалення, гарячого водопостачання і 

технологічних потреб з приєднанням до існуючих теплових мереж виключно на підставі 

укладених договорів з централізованим постачальником теплової енергії 

(теплопостачальною організацією), або використовувати автономні системи 

теплозабезпечення. 

5. Першому заступнику міського голови Гулику В. Р. до 01.09.2017 р. забезпечити 

координацію дій між ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» та КП «Житловик» в рамках розподілу 

даних суб’єктів у сфері постачання та транспортування теплової енергії у м. Бурштин. 

6. Контроль за виконання даного рішення покласти на  голову постійної комісії ради з 

питань будівництва, архітектури та ЖКГ Т. Попика та голову постійної комісії з питань 

законності та правопорядку Горвата Любомира Івановича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготував:  _________________________________       І. Карвацький 

 

 

 

Перший заступник  

міського голови: _______________________________     В. Гулик 

  

 

 

Начальник юридичного відділу: ___________________  В. Данилюк 

 


