
      

Проєкт рішення виконавчого комітету 

 

 

Від 09.06.2020 року          №  1238 

 

 

Про встановлення тарифів на теплову енергію,  

її транспортування, постачання та  

послуги з постачання теплової енергії та  

послуги з постачання гарячої води  

ВП «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА  

СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 

 

 

Розглянувши звернення ВП «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА 

СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (вих. лист від 27.12.2019 № 19/2420) щодо 

встановлення тарифів на теплову енергію, її транспортування, постачання та послуги з 

постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води, відповідно до Постанови 

НКРЕКП від 24.12.2019 № 3246 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 22 жовтня 

2015 року № 2635», рішення Бурштинської міської ради від 26.04.2018 № 02/51-18 «Про 

встановлення тарифу на теплову енергію, послуги з централізованого постачання гарячої 

води та послуги з централізованого опалення», наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 № 

239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків 

тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також 

розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення», Постанови 

Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до 

формування тарифів на комунальні послуги» (із змінами), керуючись Законами України 

«Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Бурштинської міської ради 

вирішив: 
 

1. Встановити ВП «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ 

«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» тариф на теплову енергію та тариф на послуги з постачання 

теплової енергії, враховуючи: тариф на виробництво теплової енергії, встановлений 

Постановою НКРЕКП від 24.12.2019 № 3246 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 

22 жовтня 2015 року № 2635»; тариф на транспортування теплової енергії, встановлений 

рішенням Бурштинської міської ради від 26.04.2018 № 02/51-18 «Про встановлення тарифу 

на теплову енергію, послуги з централізованого постачання гарячої води та послуги з 

централізованого опалення» мережами КП «Житловик» для потреб населення, бюджетних 

установ, інших споживачів та релігійних організацій на рівні: 

тариф на теплову енергію - 583,68 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на послугу з постачання теплової енергії - 583,68 грн/Гкал (без ПДВ). 

 

2. Встановити ВП «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ 

«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» тариф на постачання теплової енергії для потреб населення, 

бюджетних установ, інших споживачів та релігійних організацій на рівні: 

тариф на постачання теплової енергії - 20,35 грн/Гкал (без ПДВ).  

 



3. Встановити ВП «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ 

«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» тариф на послуги з постачання гарячої води  для потреб 

населення, бюджетних установ, інших споживачів та релігійних організацій на рівні: 

тариф на послуги з постачання гарячої води - 37,92 грн/куб.м (без ПДВ). 

 

4. Тарифи (пункт 1, 2, 3 цього рішення) вводяться в дію з 01 жовтня 2020 року. 

 

5. Зобов’язати ВП «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ 

«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» проінформувати споживачів про зміну тарифів в термін, що не 

перевищує 15 днів з дати введення їх у дію. 

 

6. Координацію за виконанням даного рішення покласти на сектор житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Бандура). 

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Володимира Гулика. 

 

 

Міський голова                                                                                           Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

 

Підготувала:  

В. о. першого заступника міського голови, 

завідувач сектору ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                    Ірина Бандура 

 

Погоджено:  

 

Юридичний відділ        

 

  

 

 

 

 

 

 

 



       Пояснювальна записка 

до проєкту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради «Про 

встановлення тарифів на теплову енергію, її транспортування, постачання та 

послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води ВП 

«БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ»  

АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»» 

 

Даний проєкт рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради «Про 

встановлення тарифів на теплову енергію, її транспортування, постачання та послуги з 

постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води ВП «БУРШТИНСЬКА 

ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»» розроблений на 

основі звернення ВП «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО» (вих. лист від 27.12.2019 № 19/2420) щодо встановлення тарифів на 

теплову енергію, її транспортування, постачання та послуги з постачання теплової енергії 

та послуги з постачання гарячої води. 

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається вирішити шляхом 

прийняття даного проєкту рішення 

Розмір тарифів на теплову енергію, її транспортування, постачання та послуги з 

постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води повинен відповідати 

економічно обґрунтованим витратам, пов’язаних із провадженням у планованому періоді 

відповідного виду ліцензованої діяльності, наданням послуг з постачання теплової енергії і 

постачання гарячої води. 

Постановою НКРЕКП від 24.12.2019 № 3246 «Про внесення змін до постанови 

НКРЕКП від 22 жовтня 2015 року № 2635» ВП «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА 

ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» встановлено тариф на 

виробництво теплової енергії в розмірі 403,70 грн за 1 Гкал (без ПДВ). 

 

2. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми 
Для врахування інтересів як споживачів так і підприємства – забезпечення надання 

послуг з постачання теплової енергії і постачання гарячої води в повному обсязі і 

відповідної якості та поліпшення фінансового стану підприємства – пропонується прийняти 

рішення «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її транспортування, постачання та 

послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води ВП 

«БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»». 

Проєкт тарифів пропонується наступний:     

грн. без ПДВ 

 
Населення  Бюджетні споживачі 

Інші споживачі та 

релігійні організації 

діючі 

тарифи 
проєкт 

діючі 

тарифи 
проєкт 

діючі 

тарифи 
проєкт 

тариф на 

теплову енергію,  

грн. за 1 Гкал 

387,50 583,68 387,50 583,68 387,50 583,68 

тариф на 

послугу з 

постачання 

теплової енергії,  

грн. за 1 Гкал 

387,50 583,68 387,50 583,68 387,50 583,68 

тариф на 

постачання 

теплової енергії, 

грн. за 1 Гкал 

11,33 20,35 11,33 20,35 11,33 20,35 



тариф на 

послуги з 

постачання 

гарячої води, 

грн. за 1 куб.м 

21,31 37,92 21,31 37,92 21,31 37,92 

 

3.  Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 

Постанова НКРЕКП від 24.12.2019 № 3246 «Про внесення змін до постанови 

НКРЕКП від 22 жовтня 2015 року № 2635», рішення Бурштинської міської ради від 

26.04.2018 № 02/51-18 «Про встановлення тарифу на теплову енергію, послуги з 

централізованого постачання гарячої води та послуги з централізованого опалення», наказ 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 12.09.2018 № 239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого 

самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування 

та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх 

встановлення», Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про 

забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» (із змінами), 

Закони України «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

 

4. Обґрунтування прийняття рішення 

Прийняття рішення «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її 

транспортування, постачання та послуги з постачання теплової енергії та послуги з 

постачання гарячої води ВП «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ 

«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»» дасть можливість підприємству відшкодувати витрати, пов’язані 

із провадженням відповідного виду ліцензованої діяльності, наданням послуг з постачання 

теплової енергії і постачання гарячої води. 

 

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків від прийняття рішення 

Сфера впливу Користь Втрати 

ДТЕК Бурштинська 

ТЕС 

Відшкодування витрат, пов’язаних з 

наданням комунальних послуг. 

Запобігання збитковості 

підприємства. 

 

Збільшення витрат на 

надання послуг. 

Споживачі послуг: 

 

Населення, 

бюджетні 

організації, релігійні 

оргнізації та інші 

споживачі 

Стабільне та безперебійне отримання 

послуг. 

Відповідна якість послуг. 

Збільшення витрат на оплату 

послуг. 

Органи місцевого 

самоврядування 

(Бурштинська 

міська рада) 

Зростання відрахувань до державного 

та місцевого бюджету внаслідок 

прибуткової роботи підприємства. 

Кошти для відшкодування різниці в 

тарифах спрямовуватимуться на інші 

цілі. 

Збільшення витрат на оплату 

послуг. 

 

6. Доповідач: завідувач сектору житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна І. Бандура. 

 

 

Завідувач сектору житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                             І. Бандура                            


