
 

 

 

 

Відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 № 130 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДРОГОБИЧТЕПЛОЕНЕРГО» 

ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ інформує споживачів теплової енергії про 

намір зміни тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 

постачання та надання послуги з постачання теплової енергії з 

обґрунтуванням такої необхідності шляхом затвердження нових тарифів в 

опалювальному сезоні 2021-2022рр. 

 

 

 

ОБГРУНТУВАННЯ 

необхідності встановлення тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання 

по КП «Дрогобичтеплоенерго» ДМР 

в опалювальному сезоні 2021-2022рр. 

 

 

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. 

Чинні тарифи на теплову енергію затверджені рішенням виконавчого 

комітету Дрогобицької міської ради від 26.01.2021 року № 23 і діють з 

лютого  2021 року. Для населення продовжують діяти тарифи на послугу з 

централізованого опалення ще з грудня 2018 року відповідно до рішення 

виконавчого комітету Дрогобицької міської ради від 13.11.2018 № 253.  

З початку опалювального сезону 2021-2022рр. постачальник газу ТзОВ 

«Нафтогаз Трейдинг» визначив  фіксовані обсяги газу за ціною 6183,33 грн за 

1 тис. м³  газу (без ПДВ) та помісячні комерційні ціни для решти обсягів газу, 

що в вересні 2021 року відповідно становитиме 14250,19 грн за 1 тис. м³  газу 

(без ПДВ). 

На сьогоднішній день чинні тарифи не покривають витрат на 

виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.  

З метою відшкодування затрат на виробництво теплової енергії, 

керуючись  постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 

«Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-

комунальні послуги», підприємство провело розрахунки економічно 

обґрунтованих тарифів на теплову енергію: 

 

 

 



Назва Одиниця 

виміру 

Чинний 

тариф 

Проект Зростання 

грн % 

Вартість1Гкал (зПДВ):      

-населення грн./Гкал 2655,67 3115,25 459,68 17,3 

-бюджет, інші, релігійні 

організації 

 

грн./Гкал 

 

2655,67 

 

4716,64 

 

2060,97 

 

77,6 

Довідково:      

Вартість фіксованого газу (без 

транспортування) (без ПДВ) 

грн/тис.м³ 6103,10 6183,33 80,23 1,3 

Вартість решти газу (без 

транспортування) (без ПДВ) 

грн/тис.м³ 6103,10 14250,19 8147,09 133,5 

Електроенергія грн/кВт 2,82103 2,970698 0,149668 5,3 

 

 

 

Пропозиції та зауваження приймаються КП «Дрогобичтеплоенерго» ДМР    

на протязі 7-ми календарних днів з 6 вересня по 12 вересня  включно, 

тел. 41-73-53 

 

 

 

 

Адміністрація КП «Дрогобичтеплоенерго» ДМР 


