УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
СЬОМЕ

СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26 квітня 2018 року
м. Бурштин

№ 02/51-18

Про встановлення тарифів на теплову енергію,
послуги з централізованого постачання гарячої води
та послуги з централізованого опалення
Розглянувши заяву та подані розрахунки Відокремленого підрозділу
«Бурштинська теплова електрична станція» ПАТ «ДТЕК Західенерго» (вих. лист від
23.01.2018 № 25/136), відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№ 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово комунальні послуги», керуючись ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,
врахувавши рекомендації комісії з питань будівництва, архітектури та житлово комунального господарства, міська рада
вирішила:
1. Встановити КП «Житловик» з 01.06.2018 тариф на транспортування теплової
енергії у розмірі 141,60 грн./Гкал (з ПДВ);
2. Встановити Відокремленому підрозділу «Бурштинська теплова електрична
станція» ПАТ «ДТЕК Західенерго» з 01.06.2018 наступні тарифи:
2.1. на теплову енергію у розмірі 465,00 грн./Гкал. (з ПДВ)та за складовими:
- тариф на виробництво теплової енергії у розмірі 309,80 грн./Гкал (з ПДВ);
- тариф на транспортування теплової енергії у розмірі 141,60 грн./Гкал (з ПДВ);
- тариф на постачання теплової енергії споживачам у розмірі 13,60 грн./Гкал
(з ПДВ);
2.2. на послуги з централізованого постачання гарячої води для всіх
категорій споживачів у розмірі 25,57 грн. за 1 м. куб. (з ПДВ);
2.3. на послуги з централізованого опалення для всіх категорій споживачів
у розмірі:
- 465,00 грн./Гкал (з ПДВ);
- 13,67 грн. за 1 м. кв. опалювальної площі (з ПДВ).

3. Довести до відома споживачів дане рішення, шляхом його оприлюднення на
офіційному веб-сайті Бурштинської міської ради в мережі Інтернет.
4. Рішення набуває чинності з 01.06.2018.
5. Погодити річні плани з виробництва, транспортування та постачання
теплової енергії на 2018 рік згідно з Додатком.
6. Рішення міської ради від 22.07.2016 № 08/15-16 «Про встановлення тарифів
на постачання теплової енергії та послуги централізованого опалення і гарячого
водопостачання» вважати таким, що втратило чинність з 01.06.2018.
7. 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
до рішення Бурштинської міської ради
від 26.04.2018 №02/51-18

Річний план ліцензованої діяльності
з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії
на 2018 рік
Вид ліцензованої діяльності
1
2
3

Виробництво теплової енергії,
ДТЕК Бурштинська ТЕС
Транспортування теплової енергії,
КП «Житловик»
Постачання теплової енергії,
ДТЕК Бурштинська ТЕС

Секретар міської ради

Обсяг,
тис. Гкал.
70,220
62,825
61,538

Богдан Рибчук

