
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДРОГОБИЧТЕПЛОЕНЕРГО» 

ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

Н А К А З № 74 

 

21.07.2016р.                            м. Дрогобич 

 

Про тарифи на теплову енергію та 

послугу з централізованого опалення 

 

 

На виконання постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), від 

09.06.2016 № 1101 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 31березня 2015 року № 1171», постанови Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг (НКРЕКП), від 09.06.2016 № 1041 «Про встановлення тарифу на 

теплову енергію для потреб населення КП «Дрогобичтеплоенерго» ДМР»,   

постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), від 30.06.2016 № 1210 

«Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП», -  

 

н  а  к  а  з  у  ю: 

 

З початку опалювального сезону 2016-2017рр. для розрахунків: 

 

1. за послугу з централізованого опалення, що надається 

населенню, абонентському бюро (АБ – керівник Гвоздецька Г.С.) 
застосовувати наступні тарифи: 

 

1 Гкал теплової енергії для абонентів житлових будинків з будинковими 

приладами обліку теплової енергії – 1360,38 грн. (з ПДВ).  

 

1 м² загальної площі в місяць опалювального сезону для абонентів 

житлових будинків без будинкових приладів обліку теплової енергії – 

36,88 грн. (з ПДВ). 

 

1.1. п.3 Наказу від 08.05.2015 № 68 з 01.07.2016 відмінити. 

 

Підстава: Постанова НКРЕКП від 09.06.2016 № 1101. 

 

2. за теплову енергію  відділу збуту та обліку теплової енергії  

(ВЗО – економіст Ших О.Р.) застосовувати наступні тарифи: 
     



2.1. для потреб бюджетних установ – 1350,12 грн. за 1 Гкал (з ПДВ). 

2.2. для потреб інших споживачів (крім населення) – 1350,12 грн. за 

1 Гкал (з ПДВ). 

2.3. для потреб релігійних організацій (крім обсягів, що 

використовуються для провадження виробничо-комерційної 

діяльності) – 866,62 грн. за 1 Гкал (з ПДВ).  

 

2.4. Наказ від 01.06.2016 № 55 з 01.07.2016 відмінити. 

 

Підстава: Постанова НКРЕКП від 30.06.2016 № 1210. 

    

        3. для категорії споживачів «бюджетні установи» та «інші 

споживачі» в частині споживачів «населення: 

1 Гкал теплової енергії в будинках, обладнаними приладами обліку 

теплової енергії – 1350,12 грн. (з ПДВ); 

в будинках, в яких відсутні прилади обліку теплової енергії, 

розрахунки за теплову енергію проводяться відповідно до умов 

договору на теплопостачання з врахуванням теплового навантаження. 

      

      3.1. п. 2 Наказу від 08.05.2015 № 68 з 01.07.2016 відмінити. 

 

Підстава: Постанова НКРЕКП від 09.06.2016 № 1041. 

  

 

        4. З 1 липня 2016 року Наказ по підприємству від 08.05.2015 № 68 

відмінити повністю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор          І.М.Хомяк 


