
ОБГРУНТУВАННЯ 

необхідності коригування тарифів 

на теплову енергію та послугу з централізованого опалення для населення 

по КП «Дрогобичтеплоенерго» ДМР 

 

Комунальне підприємство «Дрогобичтеплоенерго» Дрогобицької 

міської ради Львівської області  здійснює свою діяльність відповідно до 

Ліцензії від 05.07.2017 № 71 «Виробництво, транспортування, постачання 

теплової енергії», виданої Львівською обласною державною адміністрацією. 

Відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 

22.03.2017 № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності у сфері теплопостачання» та інших нормативних 

документів, тарифи на теплову енергію на 2017-2018рр. для                          

КП «Дрогобичтеплоенерго» ДМР затверджені рішенням виконавчого 

комітету Дрогобицької міської ради від 14.09.2017 № 211 (зі змінами від 

28.12.2017 № 299).  

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 № 867 

встановлена єдина вартість природного газу для виробництва теплової 

енергії, що в свою чергу призвело до зростання вартості газу в частині 

виробництва теплової енергії для населення та релігійних організацій і 

зменшення в частині виробництва для бюджетних та інших споживачів. 

Крім того, протягом терміну дії чинних тарифів, незалежно від 

підприємства, змінились інші статті витрат: електроенергія, вода, заробітна 

плата, ЄСВ. 

З метою відшкодування затрат на виробництво теплової енергії, 

керуючись п.8 постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 

«Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-

комунальні послуги», підприємство провело коригування тарифу за 

окремими статтями витрат (див.табл.) 

           Таблиця 

Назва Одиниця 

виміру 

В чинному 

тарифі 

Коригування % росту (+), 

зменшення(-) 
1 2 3 4 5 

Паливо (газ) 
(без транспортування) 

(без ПДВ) 

    

-населення грн/тис.м³ 4942,00 6235,51  26,17 

-бюджет, інші грн/тис.м³ 7907,20 6235,51 -21,14 

-релігійні орг. грн/тис.м³ 2471,00 6235,51  152,35 

     

Ел/енергія грн./кВтгод 1,91452 2,23825 16,9 

     

Вода грн/м³ 14,92 16,10 7,9 

     

Сер. зарплата 

в тарифі 

грн 5936 7584 27,76 



 

Пропонується проект економічно-обгрунтованих тарифів: 

 

  Чинний тариф Скоригований % зростання 

(+), зменшення 

(-) 

Населення 

(послуга) 

Собівартість 1355,31 1656,82 22,2 

Рентабельність (0) - -  

Вартість 1Гкал (з 

ПДВ) 

1626,37 1988,18 22,2 

Бюджет, 

інші 

Собівартість 1807,66 1634,13 -9,6 

Рентабельність(3,3%) 59,66 53,93  

Вартість 1Гкал (без 

ПДВ) 

1867,32 1688,06 -9,6 

релігійні 

організації 

Собівартість 943,44 1634,13 73,2 

Рентабельність(3,3%) 31,13 53,93  

Вартість 1Гкал (без 

ПДВ) 

974,57 1688,06 73,2 
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