
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 8  

від 03 грудня 2015 року 

м. Заставна 

 

 

Про розгляд та затвердження тарифів на послуги  

централізованого теплопостачання   

підприємства «НАДПРЕДТЕПЛОСЕРВІС»  

        в м. Заставна  

 

 

Розглянувши клопотання приватного підприємства «Надпредтеплосервіс» 

№93 від 02.12.2015 року про затвердження тарифів на послуги централізованого 

теплопостачання, керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування», статтями 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. Затвердити норми витрат тепла на 1 кв. м. опалювальної площі Г/кал, в 

місяць: 

- населення 0,01364 Г/кал на 1 кв. м. в місяць 

- бюджетні установи 0,01628 Г/кал на 1 кв. м. в місяць 

- інші споживачі 0,01628 Г/кал на 1 кв. м. в місяць 

2. Затвердити тарифи на послуги централізованого теплопостачання за 1 

Г/кал та 1 кв. м. опалювальної площі в місяць опалювального сезону: 

- для населення тарифи: 

за 1 Г/кал – 980,57 грн. (з ПДВ) 

за 1 кв. м. загальної площі в місяць опалювального сезону – 13,38 грн. (з 

ПДВ) 



 

- для бюджетних установ та інших споживачів тарифи: 

за 1 Г/кал – 2000 грн. (з ПДВ) 

за 1 кв. м. загальної площі в місяць опалювального сезону – 32,57 грн. (з 

ПДВ) 

3. Відповідно до технічного аудиту та гідравлічних випробувань затвердити 

втрати в межах 19,1 %. 

4. 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 та пункт 6 рішення 

виконавчого комітету Заставнівської міської ради № 2 від 01 грудня 2015 

року «Про розгляд та затвердження тарифів на послуги централізованого 

теплопостачання підприємства «НАДПРЕД ЕПЛОСЕРВІС» в м. Заставна». 

5. Тарифи, затверджені даним рішенням, будуть діяти з 15 жовтня 2015 року 

до затвердження нових тарифів. 

6. Апарату міської ради забезпечити оприлюднення даного рішення в засобах 

масової інформації. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

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

 

 

 
 


