
Проект рішення 

 

Від 13 липня 2020 року                                                                                         № 2109 

 

 

Про звіт  тимчасової контрольної комісії   

з вивчення економічної обґрунтованості 

тарифів на централізоване теплопостачання 

 та централізоване водопостачання  

гарячої води жителям м. Бурштин 

компанією ДТЕК в 2018 – 2020 роках 

 

 Заслухавши звіт  тимчасової контрольної комісії ради з вивчення економічної 

обґрунтованості тарифів на централізоване теплопостачання та централізоване 

водопостачання гарячої води жителям міста  Бурштин компанією ДТЕК в 2018 – 2020 

роках, керуючись ст. ст. 25, 26,48  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та рішенням міської ради від 29 травня 2020 року № 10/95-20,  враховуючи 

рекомендації постійних комісій  ради, міська рада  

вирішила: 

1. Звіт  тимчасової контрольної комісії з вивчення економічної обґрунтованості 

тарифів на централізоване теплопостачання та централізоване водопостачання гарячої 

води жителям м. Бурштин компанією ДТЕК в 2018 – 2020 роках взяти до відома (додаток 

№1). 

2. Для отримання роз’яснень, відносно маніпуляцій компанією ДТЕК, що істотно 

вплинули на тарифи, виконавчому комітету ради направити листи з додатком даного Звіту 

в компанію ДТЕК, НКРЕКП та головне управління Держпродспоживслужби в Івано-

Франківській області. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Роксолану 

Джуру. 

 

Міський голова                                                                                            Роксолана Джура  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту:  

Тимчасова контрольна комісія ради: 

Голова комісії ради                                                                           Ігор Прокопів                                

 

Погоджено: 

Перший заступник міського голови                                               Володимир Гулик 

Начальник юридичного відділу                                                      Марія Михайлишин 

 

Секретар міської ради                                                                       Богдан Рибчук 

  

 

 



Додаток № 1 

Звіт тимчасової контрольної комісії 

        Згідно рішення сесії міської ради № 10/95-20 від 29 травня 2020 року 

була створена тимчасова контрольна комісія з вивчення економічної 

обгрунтованості тарифів на централізоване теплопостачання та 

централізоване водопостачання гарячої води жителям м. Бурштин компанією 

ДТЕК  в 2018 – 2020 роках. 

       Детально вивчивши методику розрахунку компанією ДТЕК тарифу на 

опалення та гаряче водопостачання для жителів м. Бурштина (лист ДТЕК від 

04.03.2019 року – додаток №1), лист КП «Житловик» від 14.05.2019 року – 

додаток №2, інформація Бурштинської міської ради від 09.06.2020 року – 

додаток №3, тимчасова комісія прийшла до наступних висновків: 

1. ОПАЛЕННЯ : 

    Згідно даних та методики розрахунку ДТЕК БуТЕС , (додаток №1)  

вартість 1м²  опалювальної площі на опалювальний сезон для населення 

становить:  

31039,26 Гкал - кількість тепла на опалення житлових приміщень; 

258,17 грн/Гкал – тариф на виробництво теплової енергії; 

118,00 грн/Гкал – тариф на транспортування теплової енергії; 

11.33 грн/Гкал – тариф на постачання теплової енергії споживачам; 

176 023 м² -  загальна опалювальна площа житлових приміщень  

31 039,26 Гкал х (258,17 + 118,00 + 11,33) грн./Гкал = 12 027 713,25 грн. 

12 027 713,25 грн. / 176 023 м² / 6 міс. = 11,375 грн./м² 

11,375 грн./м² х 1,2 = 13,65 грн./м² 

Фактична загальна опалювальна площа житлових приміщень становить 

218 520 м² (додаток №2) 

Таким чином вартість 1 м² опалювальної площі мала б становити: 

31 039,26 Гкал х (258,17 + 118,00 + 11,33) грн./Гкал = 12 027 713,25 грн. 

12 027 713,25 грн. / 218 520 м² / 6 міс. = 9,17 грн./м² 

9,17 грн./м² х 1,2 = 11,00 грн./м² 

Жителі міста платять 13,67 грн. за 1м²  

Різниця становить  2,67 грн./м² 

Перемноживши суму переплати на загальну опалювальну площу житлових 

приміщень та на час опалювального сезону маємо: 

2,67 грн. х 218 520 м² х 6 міс. = 3 500 690 грн. 

Таким чином, жителі міста переплатили компанії ДТЕК  3 500 690 

гривень тільки за один опалювальний сезон. За два сезони – 2018-2019, 

2019-2020 сума переплати становить 7 001 380 грн. 

2.  ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ: 

      Знову ж згідно методики розрахунків і даними ДТЕК БуТЕС - від 

температури гарячої води, яку використовують люди, віднімаємо 



температуру води, що йде на підживлення, переводимо в Гкал на 1 м³ і 

множимо на тариф на гарячу воду: 

55º - 5º = 50º х 10¬³ х 1м³ = 0,05 Гкал х 465 грн. = 23,25 грн./м³ 

Це розрахункова вартість (тариф) 1 м³ гарячої води для населення. Люди ж 

платять 25,57 грн./м³.  Різниця становить 2,32 грн. за 1м³ 

Так як населення споживає (за даними ДТЕК БуТЕС, Додаток №1)  92 193,4 

м³ гарячої води в рік, маємо: 

         2,32 грн. х 92 193,4 м³ = 213 889 грн. 

Таким чином бурштинці переплатили ДТЕК БуТЕС за гарячу воду  

213 889 грн. за один  рік. 

За два останні роки переплата за споживання гарячої води становить 

427 778 грн. 

Таким чином сума переплати компанії ДТЕК жителями міста та 

державним бюджетом (через субсидії) через маніпуляції з цифрами 

компанією становить тільки за два останні роки  7 435 158 грн. 

     Суми втрат Державного бюджету, через завищені тарифи і відповідно 

невірно нараховані субсидії комісії встановити не вдалось, так як з 

інформації, наданої Бурштинською міською радою (додаток №3), це зробити 

неможливо.  

     Комісією, з власної ініціативи, були проаналізовані тарифи на опалення та 

гаряче водопостачання, що мають вводитись з жовтня цього року. До них 

також були запитання. Але так, як це не було предметом розгляду, комісія не 

включила їх в даний звіт. 

     Для отримання роз’яснень, відносно маніпуляцій компанією ДТЕК, що 

істотно вплинули на тарифи, комісія пропонує Виконавчому комітету 

Бурштинської міської ради  направити листи з додатком даного Звіту в 

компанію ДТЕК, НКРЕКП та головне управління Держпродспоживслужби в 

Івано-Франківській області. 

 

          Голова комісії                                                                    І. Прокопів 

 

          Секретар комісії                                                                 І. Харів 

 

          Члени комісії                                                                      І.Карвацький  

 

                  М. Шкарпович 

 

 І. Дулик 

13.07.2020 р. 


