
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДРОГОБИЧТЕПЛОЕНЕРГО» 

ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

Н А К А З № 47 

 

15.10.2020р.                            м. Дрогобич 

 

Про тарифи на теплову енергію та 

послугу з постачання теплової енергії 

 

 

На виконання рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської 

ради від 15.09.2020 № 232 «Про затвердження форм розрахунку та тарифів на 

теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послугу з 

постачання теплової енергії», -  

 

н  а  к  а  з  у  ю: 

 

З початку опалювального сезону 2020-2021рр. для розрахунків зі 

споживачами теплової енергії застосовувати наступні тарифи: 

 

1. За теплову енергію відділу збуту та обліку теплової енергії  

(економіст Ших О.Р.): 

 

1.1. 2103,59 грн (з ПДВ) за 1 Гкал – для потреб бюджетних установ; 

1.2. 2103,59 грн (з ПДВ) за 1 Гкал – для потреб інших споживачів; 

1.3. 2103,59 грн (з ПДВ) за 1 Гкал – для потреб релігійних 

організацій (крім обсягів, що використовуються для 

провадження виробничо-комерційної діяльності).  

    

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

споживачі» в частині споживачів «населення»: 

2103,59 грн (з ПДВ) за 1 Гкал теплової енергії в будинках, 

обладнаними приладами обліку теплової енергії; 

в будинках, в яких відсутні прилади обліку теплової енергії, 

розрахунки за теплову енергію проводяться відповідно до умов 

договору на теплопостачання з врахуванням теплового 

навантаження. 

 

Підстава: Рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради 

від 15.09.2020 № 232. 

 

2. За послугу з постачання теплової енергії, що надається 

населенню, абонентському бюро (керівник Гвоздецька Г.С.) (продовжує 

діяти п.1 наказу від 15.11.2018р. № 145): 



 

1988,18 грн (з ПДВ) за 1 Гкал теплової енергії для абонентів житлових 

будинків з будинковими приладами обліку теплової енергії; 

 

53,83 грн (з ПДВ) за 1 м² загальної площі в місяць опалювального сезону 

для абонентів житлових будинків без будинкових приладів обліку 

теплової енергії. 

 

Підстава: Рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради 

від 13.11.2018 № 253. 

 

 

 3. 1893,23 грн (з ПДВ) за 1 Гкал теплової енергії, виробленої з 

використанням  альтернативних джерел енергії, -  для потреб бюджетних 

установ. 

 

Підстава: Рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради 

від 15.09.2020 № 232. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор          І.М.Хомяк 


