
      

Проект рішення виконавчого комітету 

 

 

Від 16.09.2022                                    № 216 

 

 

 

 

Про встановлення тарифу на транспортування  

теплової енергії КП «Житловик» на рівні тарифу,  

що застосовувався станом на 24.02.2022 

 

 

Розглянувши звернення директора КП «Житловик» Зіновія Шафрана (вхід. лист від 

30.08.2022 № 2973/02-27) про встановлення тарифу на транспортування теплової енергії на 

рівні тарифу, що застосовувався до споживачів станом на 24.02.2022, враховуючи рішення 

виконавчого комітету від 30.08.2022 № 158 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, 

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

гарячої води ВП «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО» на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24.02.2022», 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», постанову Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення 

єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги», відповідно до пункту 1 

постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 № 502 «Деякі питання регулювання 

діяльності у сфері комунальних послуг у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану», 

керуючись Законом України «Про теплопостачання», ст. 1 Закону України «Про особливості 

регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії 

воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування», ст. 4, 10 Закону України 

«Про житлово-комунальні послуги», ст. 28 «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Бурштинської міської ради 

вирішив: 
 

1. Встановити КП «Житловик» тариф на транспортування теплової енергії у 

відповідності до структури, зазначеної у додатку 1 до цього рішення, на рівні 141,60 грн/Гкал 

(з ПДВ). 

2. Тариф, встановлений пунктом 1 цього рішення, вводиться в дію з 01.10.2022  та 

діє до 30.09.2023. 

3. Рекомендувати міській раді рішення міської ради від 26.04.2018 № 02/51-18 «Про 

встановлення тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого постачання гарячої 

води та послуги з централізованого опалення» визнати таким, що втратило чинність. 

4. Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Івана Драгуна. 

 

 

Міський голова                                                                                       Василь АНРІЄШИН



Пояснювальна записка 

до проекту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради «Про 

встановлення тарифу на транспортування теплової енергії КП «Житловик» на рівні 

тарифу, що застосовувався станом на 24.02.2022» 

 

1.  Обгрунтування необхідності прийняття рішення. 

Даний проект рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради «Про 

встановлення тарифу на транспортування теплової енергії КП «Житловик» на рівні тарифу, що 

застосовувався станом на 24.02.2022» розроблений на основі звернення директора КП 

«Житловик» Зіновія Шафрана (вхід. лист від 30.08.2022 № 2973/02-27) про встановлення 

тарифу на транспортування теплової енергії на рівні тарифу, що застосовувався до споживачів 

станом на 24.02.2022, враховуючи рішення виконавчого комітету від 30.08.2022 № 158 «Про 

встановлення тарифів на теплову енергію, постачання теплової енергії, послуги з постачання 

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

ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на рівні тарифів, що застосовувалися 

станом на 24.02.2022» та 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». 

2. Мета прийняття проекту рішення. 

Метою прийняття проекту рішення є встановлення тарифу на транспортування 

теплової енергії КП «Житловик» на рівні тарифу, що застосовувався станом на 24.02.2022, 

тобто у розмірі 141,60 грн/Гкал (з ПДВ) на термін з 01.10.2022 по 30.09.2023. 

3. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення. 

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 

«Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» тариф  на 

теплову енергію (виробництво, транспортування, постачання) встановлюється на період з 01 

жовтня поточного року до 30 вересня наступного року. Разом з тим, 29 квітня 2022 р. 

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 502 «Деякі питання регулювання 

діяльності у сфері комунальних послуг у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану». 

Пунктом 1 цієї постанови, що набирала чинності з 1 червня 2022 року, рекомендовано 

органам, уповноваженим встановлювати тарифи, протягом дії воєнного стану в Україні, але не 

раніше завершення поточного опалювального періоду, не підвищувати тарифи на теплову 

енергію (її виробництво, транспортування та постачання), у тому числі тарифи на теплову 

енергію, вироблену з використанням альтернативних джерел енергії, послуги з постачання 

теплової енергії та постачання гарячої води, централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення для населення та застосовувати їх до споживача (населення) 

на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року. 

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення 

єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги», постанова Кабінету 

Міністрів України від 29.04.2022 № 502 «Деякі питання регулювання діяльності у сфері 

комунальних послуг у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану»,  Закон України «Про 

теплопостачання», ст. 1 Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку 

природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого 

відновлення їх функціонування», ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та ст. 4, 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». 

5. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Реалізація даного рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

6. Доповідач: начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна Ірина Герт. 

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                         Ірина ГЕРТ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

Начальник відділу ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                              І. Герт 

_____________2022 

 

Погоджено: 

Заступник міського голови                                                                               І. Драгун 

_____________2022 

 

Юридичний відділ 

_____________2022 

 

Начальник загального відділу                                                                          М. Яцик 

_____________2022 

 

Керуюча справами виконавчого комітету                                                       Н. Кицела 

_____________2022 

 

 


