
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДРОГОБИЧТЕПЛОЕНЕРГО» 

ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
                                                 Код ЄДРПОУ 05445563 

 

       Н А К А З 

 

21.10.2021р.              Дрогобич                                              № 84 

 

Про застосування   

тарифів на теплову енергію 

 

 

На виконання рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської 

ради від 15.10.2021 № 339 «Про тарифи на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, послугу з постачання теплової енергії КП 

«Дрогобичтеплоенерго» ДМР», 

 

н  а  к  а  з  у  ю: 

 

З 15.10.2021 для розрахунків зі споживачами теплової енергії 

застосовувати наступні тарифи: 

 

1. За теплову енергію: 

 

1.1. Для потреб бюджетних установ – 4414,00 грн (з ПДВ) за 1 Гкал; 

1.2. Для потреб інших споживачів – 4532,22 грн (з ПДВ) за 1 Гкал; 

1.3. Для потреб релігійних організацій (крім обсягів, що 

використовуються для провадження виробничо-комерційної 

діяльності) – 4532,22 грн (з ПДВ) за 1 Гкал; 

1.4. Для категорії споживачів «бюджетні установи», «релігійні 

організації» та «інші споживачі» в частині споживачів 

«населення» - 2917,34 грн (з ПДВ) за 1 Гкал згідно показів 

приладів обліку теплової енергії або відповідно до умов договору 

на теплопостачання з врахуванням теплового навантаження (при 

відсутності обліку). 

 

2. За теплову енергію, вироблену з використанням альтернативних 

джерел енергії: 

 

2.1.    Для потреб бюджетних установ – 3972,60 грн (з ПДВ) за 1 Гкал; 

2.2. Для потреб інших споживачів – 4079,00 грн (з ПДВ) за 1 Гкал; 

2.3. Для потреб релігійних організацій (крім обсягів, що 

використовуються для провадження виробничо-комерційної 

діяльності) – 4079,00 грн (з ПДВ) за 1 Гкал; 

2.4. Для категорії споживачів «бюджетні установи», «релігійні 

організації» та «інші споживачі» в частині споживачів 

«населення» - 2625,61 грн (з ПДВ) за 1 Гкал згідно показів 



приладів обліку теплової енергії або відповідно до умов договору 

на теплопостачання з врахуванням теплового навантаження (при 

відсутності обліку). 

 

     3.    З 15 жовтня 2021 року наказ від 01.02.2021 № 11 втратив чинність, 

крім п.2., абз.1, абз.2 щодо надання послуги з централізованого опалення 

для населення, який продовжує діяти до запровадження публічних 

(індивідуальних) договорів з населенням про надання послуги з 

постачання теплової енергії.  

 

 

4.  Відповідальність за виконання даного наказу покласти на начальника 

відділу збуту та обліку теплової енергії Ярецького О. 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника ПЕВ 

Тимкович М. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Директор                Ігор ХОМЯК 


