
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 74 

від 12 грудня 2018 року 

м. Заставна 

 

 

Про розгляд та затвердження тарифів на послуги  

приватного підприємства «НадПредТеплосервіс» 

        з централізованого теплопостачання в м. Заставна  

 

 

Розглянувши клопотання приватного підприємства «НадПредТеплосервіс» 

№ 558-ю від 05.12.2018 року про затвердження тарифів на послуги з 

централізованого теплопостачання, керуючись статтями 28, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування», статтею 13 Закону України «Про 

теплопостачання», статтями 7, 31 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, Наказом Міністерства регіонального розвитку 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 року 

№ 390, враховуючи підвищення мінімальної заробітної плати, тарифів на газ та 

електроенергію, виходячи з розрахунків тарифу на послуги з централізованого 

теплопостачання, виконавчий комітет міської ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити тариф на послуги централізованого теплопостачання за 1 Г/кал 

та 1 кв. м. опалювальної площі в місяць опалювального сезону для всіх 

категорій споживачів: 

1.1) за 1 Г/кал – 2381,12 грн. (з єдиним податком); 

1.2) за 1 кв. м. загальної площі в місяць опалювального сезону – 36,47 грн. (з 

єдиним податком). 

2. Тариф, затверджений даним рішенням, вступає в дію з 13 грудня 2018 року 

і діє до затвердження нового тарифу. 

3. Апарату міської ради забезпечити оприлюднення даного рішення в засобах 

масової інформації. 

4. Встановити, що повну відповідальність за правильність та достовірність 

поданих калькуляцій розрахунку економічно обґрунтованих планових 



витрат, які включаються до тарифів на послуги з централізованого 

теплопостачання, несе дирекція ПП «НадПредТеплосервіс». 

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

Заставнівської міської ради № 131 від 26.10.2016 року «Про розгляд та 

затвердження тарифів на послуги централізованого теплопостачання 

підприємства «НадПредТеплосервіс» в м.Заставна». 

6. Звернути увагу дирекції ПП «НадПредТеплосервіс» на те, що рішенням 

виконавчого комітету від 28.08.2018 року №25 встановлена зона 

відповідальності підприємства по забезпеченню безперебійного 

постачання та безаварійного транспортування теплоносія аж до входу 

теплових мереж до будівель і споруд споживачів цієї теплоенергії. 

7. З метою запобігання необґрунтованих витрат на виробництво теплової 

енергії, що приводить до зростання тарифів, зобов’язати дирекцію ПП 

«НадПредТеплосервіс» здійснювати заміну та капітальний ремонт вузлів 

та агрегатів міської котельні тільки за попереднім погодженням з 

виконавчим комітетом міської ради. 

8. Визнати незадовільною підготовку ПП «НадПредТеплосервіс» теплових 

мереж до роботи в опалювальний сезон, що призводить до значних втрат 

тепла та економічно необґрунтованого зростання тарифів на 

теплопостачання і зобов’язати вжити термінових заходів для ізоляції 

колодязів з’єднання та інших частин теплових мереж.  

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Романець Н.І. 

 

 

 

 
 


