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Про розгляд та затвердження тарифів на послуги  

централізованого теплопостачання   

підприємства «НАДПРЕДТЕПЛОСЕРВІС»  

        в м. Заставна  

 

 

Розглянувши подані ПП «Надпредтеплосервіс» розрахунки, виконавчий 

комітет Заставнівської міської ради відмічає, що підготовлені базові показники 

для встановлення тарифів є неповними та необґрунтованими. Так, планові 

втрати тепла на теплотрасах складають 34,5%, що базуються не на встановлених 

законодавством нормативах, а висновками аудиту. 

Також у витрати включено відшкодування 74,6 тис. грн. на інвестиційну 

програму без наявності такої програми. 

Необґрунтованими є збільшені показники на використання води та 

водовідведення. Наприклад, у порівнянні з фактичними показниками 2014 року 

використання холодної води збільшилося у 3 (три) рази (з 1586 куб.м. у 2014 

році до планових 5150,6 куб.м. у 2015 році). Аналогічно і по показниках на 

водовідведення. Окрім цього, у розрахунках не подані фактичні показники за 

останні 5 років, чим порушено п.2.1 постанови НКРЕ від 17.02.2011 року №242. 

Завищені показники витрат електроенергії на виробництво 1 Гкал., невідомі 

прогнозні показники вартості електроенергії (у додатку №1). 

Такі ж невідомі показники у іншому додатку, що стосуються розрахунку 

витрат палива (рядок 2). 

На підставі викладеного та керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування», ст. 31, 32 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», 

постановою Кабінету Міністрів України № 869 від 01.06 2011 року «Про 

забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 

послуги» із змінами, Постановою Кабінету Міністрів України від 19.12 2007 

року № 1401 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України”, Наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та 



житлово-комунального господарства України від 30.07 2012 року № 390, 

виходячи з розрахунків тарифів на послуги теплопостачання, виконавчий 

комітет міської ради –              

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Відмітити, що підготовка розрахунків ПП «Надпредтеплосервіс» для 

встановлення тарифів на теплопостачання проведена неякісно та 

необґрунтовано. 

2. Визнати необґрунтованими показники щодо втрат тепла, витрат на 

електроенергію, воду та водовідведення, внаслідок яких надані пропозиції 

щодо встановлення тарифів необґрунтовано високі. 

3. Встановити, що законодавством передбачено втрати на теплопостачання не 

більше 13(тринадцяти) відсотків. 

4. Директору ПП «Надпредтеплосервіс» здійснити перерахунки планових 

показників з урахуванням 13 % втрат тепла на теплотрасах та фактичних 

витрат інших складових тарифу за останні 5 років та подати виконкому 

Заставнівської міської ради 2 грудня 2015 року. 

5. У разі неподання розрахунків у зазначений термін, встановити з 15.10.2015 

року тарифи на рівні показника середнього тарифу, встановленого 

Постановами Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) по Чернівецькій 

області у сумі 1096,34 грн., без ПДВ на опалювальний період 2015-2016 

року. 

6. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

Заставнівської міської ради від 06.03.2015 року № 19 «Про затвердження 

тарифів на послуги централізованого теплопостачання підприємства 

«НАДПРЕД ТЕПЛОСЕРВІС» в м. Заставна» зі змінами. 

7. Тарифи, затверджені даним рішенням, будуть діяти до періоду затвердження 

нових тарифів. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Леваніна Р.В. 

 

 
 


