
Шановний споживачу! 

Висловлюємо Вам подяку, що протягом минулого року користувалися послугами нашого підприємства, та вважаємо своїм 

обов’язком згідно з постановою НКРЕКП від 30.03.17 № 464 довести до Вашого відома інформацію, а саме: 

Структури діючих одноставкових тарифів з урахуванням податку на додану вартість складають: 
Елементи тарифу  Централізоване опалення 

грн/Гкал доля % грн/м кв. доля % 

Разом, у т. ч.: 976,78 100,00% 28,30 100,00% 

паливна складова 612,92 62,75% 17,76 62,75% 
решта без паливної складової  363,86 37,25% 10,54 37,25% 

Частка витрат у структурі тарифів, яка має бути спрямована на фінансування інвестиційної програми 

 Фінансування ІП 8,44 0,86% 0,24 0,86% 

 

Загальна 
протяжність 

теплових мереж 
(в однотрубному  

вимірі) *, км 

 
 

40,74 

У тому числі 
протяжність теплових 

мереж, що 
експлуатуються понад 
25 років*, км 

 
 

2,0 
 

Рівень необхідних 
інвестицій для заміни 

трубопроводів що 
експлуатуються понад 25 
років*, млн грн 

 
 

5,24 

Термін реалізації заходів по заміні 
трубопроводів, що експлуатуються 

понад 25 років за умови 
фінансування цих заходів на рівні 
передбаченому діючим тарифом*, 
років 

 
 

2017-
2018 
 

 

Вартість послуги з централізованого опалення в порівнянні з іншими країнами з податками, грн/Гкал 

Україна Естонія Латвія Данія Чехія Словаччина 

1330 грн 1933 грн 2064 грн 2252 грн 2564 грн 3258 грн 
Під час порівняння використані статистичні дані офіційного курсу гривні  до іноземної валюти станом на 1.03.2017  року. 
 

Динаміка фактичної тривалості опалювального періоду (ОП) та температури зовнішнього повітря(населений пункт) 

Найменування 

показників 
Січень 

2016 

Лютий 

2016 

Березень  

2016 

Квітень 

2016 

Жовтень 

2016 

Листопад 

2016 

Грудень 

2016 

   Разом 

фактично за 2016рік 
Кількість діб ОП 31 29 31 1 20 30 31 173 
Середня температура 

зовнішнього повітря за 
ОП, °С 

-2,8 4,9 5,0 10,3 6,1 3,0 -0,4 +3,7 

Споживання теплової 
енергії, Гкал 

14121,19 8776,52 8030,32 303,00 4206,97 9405,62 12001,92 56845,54 
 

Стан оснащеності будинковими приладами обліку теплової енергі ї по виконавцю послуг  складає 72%. 

Стан оснащеності будинковими приладами обліку теплової  енергії по Україні складає 63%. 
З планами державного контролю та результатами перевірок ліцензійної діяльності можна ознайомитись на офіційному веб-сайті 

НКРЕКП www.nerc.gov.ua. 
Ключові нормативно-правові акти: 

постанова КМУ від 21.07.2005 № 630 « Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної т а гарячої води і 

водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» (у редакції постанови 

КМУ від 30.10.2015  № 1037);  

постанова КМУ від 30.11.2016 № 865 « Про особливості нарахування плати за надану  послугу з централізованого опалення населенню у разі відсутності у квартирі 

(будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії  в опалювальний сезон 2016/17 року» ;  

постанова КМУ від 19.10.2016 №744 « Про зменшення фінансового навантаження на споживачів щодо оплати послуги з централізованого опалення шляхом 

створення умов для отримання розстрочки на оплату послуги з централізованого опалення» . 

З повагою  КП "Дрогобичтеплоенерго" ДМР 


