
 

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                      Р І Ш Е Н Н Я                        П Р О Е К Т 

від _______________ 2018 № _____ 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого  

комітету від 28.12.2017 № 299 

 

  

 

 

Розглянувши звернення комунального підприємства 

«Дрогобичтеплоенерго» Дрогобицької міської ради щодо коригування тарифів 

на теплову енергію та послугу з централізованого опалення для населення, 

відповідно до п.8 постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 

«Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-

комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 

№867 про встановлення єдиної вартості природного газу для виробництва 

теплової енергії по всіх групах споживачів, 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», Наказу 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 14.12.2012 № 630, п.12 ч.2 ст.3 Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 

керуючись пп.2 п. а ст. 28, ст. 1 та 17 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Дрогобицької міської ради 

вирішив: 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 28.12.2017 № 299 

«Про внесення змін до рішень виконавчого комітету від 14.09.2017 № 211  

«Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, послугу з централізованого опалення для 

потреб населення, бюджетних установ, релігійних організацій та інших 

споживачів комунального підприємства «Дрогобичтеплоенерго» Дрогобицької 

міської ради» та від 31.10.2017 № 240 «Про встановлення тарифів на теплову 

енергію, вироблену на установках з використанням альтернативних джерел 

енергії, її виробництво, транспортування та постачання, послугу з 

централізованого опалення для потреб населення, бюджетних установ, 

релігійних організацій та інших споживачів комунального підприємства 



«Дрогобичтеплоенерго» Дрогобицької міської ради», виклавши його у 

наступній редакції: 

 

1. Встановити Комунальному підприємству «Дрогобичтеплоенерго» 

Дрогобицької міської ради наступні тарифи на теплову енергію: 

1.1.1.Тарифи на теплову енергію, її виробництво,транспортування та 

постачання для потреб населення на рівні  – 1634,13 грн/Гкал (без ПДВ) за 

такими складовими: 

- тариф на виробництво теплової енергії –1480,48 грн/Гкал (без ПДВ); 

- тариф на транспортування теплової енергії -  119,87 грн/Гкал (без ПДВ); 

- тариф на постачання теплової енергії –  33,78 грн/Гкал(без ПДВ). 

1.1.2.Структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання для потреб населення згідно з додатком 1. 

1.2.1.Тарифи на послугу з централізованого опалення, що надається 

населенню: 

- для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними 

приладами обліку теплової енергії – 1988,18 грн/Гкал (з податком на додану 

вартість); 

- для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів 

обліку теплової енергії –53,83 грн за 1 м2 за місяць протягом опалювального 

періоду (з податком на додану вартість). 

1.2.2. Структуру тарифів на послугу з централізованого опалення, що 

надається населенню згідно з додатком 2  . 

1.3.1. Тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання для потреб бюджетних установ на рівні – 1688,06 грн/Гкал (без 

ПДВ) за такими складовими: 

 - тариф на виробництво теплової енергії – 1529,33 грн/Гкал (без ПДВ); 

 - тариф на транспортування теплової енергії –123,83 грн/Гкал (без ПДВ);  

 - тариф на постачання теплової енергії –  34,90 грн/Гкал (без ПДВ). 

1.3.2. Структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання для потреб бюджетних установ згідно з 

додатком 1 . 

1.4.1.Тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання для потреб релігійних організацій (крім обсягів що 

використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності) на 

рівні – 1688,06 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: 

 - тариф на виробництво теплової енергії –  1529,33 грн/Гкал (без ПДВ); 

 - тариф на транспортування теплової енергії –  123,83 грн/Гкал (без ПДВ);  

 - тариф на постачання теплової енергії –   34,90 грн/Гкал (без ПДВ). 

1.4.2. Структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання для потреб релігійних організацій згідно з 

додатком 1. 

1.5.1. Тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання для потреб інших споживачів на рівні – 1688,06 грн/Гкал (без ПДВ) 

за такими складовими: 

- тариф на виробництво теплової енергії – 1529,33 грн/Гкал(без ПДВ); 

- тариф на транспортування теплової енергії – 123,83 грн/Гкал (без ПДВ); 



- тариф на постачання теплової енергії – 34,90 грн/Гкал(без ПДВ). 

1.5.2. Структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання для потреб інших споживачів згідно з 

додатком1. 

2. Встановити Комунальному підприємству «Дрогобичтеплоенерго» 

Дрогобицької міської ради тариф на теплову енергію, вироблену з 

використанням альтернативних джерел енергії, на рівні 90% від його тарифу на 

теплову енергію, вироблену з використанням природного газу: 

- для потреб населення на рівні 1470,72 грн/Гкал (без ПДВ); 

- для потреб бюджетних установ на рівні 1519,25 грн/Гкал (без ПДВ); 

- для потреб інших споживачів на рівні 1519,25 грн/Гкал (без ПДВ); 

- для потреб релігійних організацій на рівні 1519,25 грн/Гкал (без ПДВ); 

 

3. Виконання даного рішення покласти на Комунальне підприємство 

«Дрогобичтеплоенерго» (І. Хомяк) 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 

першого заступника міського голови І. Германа. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                           Т. Кучма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Візи: 

 

 

Директор КП «Дрогобичтеплоенерго» ДМР                                     І. Хомяк 

 

 Начальник загального відділу                                                           Н. Бермес 

 

Начальник відділу правового забезпечення                                      С. Кулиняк 

 

Начальник відділу економіки                                                              Т. Бачинський 

 

Начальник фінансового управління                                                   О.Савран 

 

Заступник міського голови з питань діяльності  

виконавчих органів, керуючий справами виконкому                       В. Коцюба                                                                                                            

 

Перший заступник міського голови                                                    І. Герман                                     

 

 

 

 

 

 


