
 

 

 

 

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 2022-2023рр. без права застосування. 

 

 

 

ОБГРУНТУВАННЯ 

необхідності встановлення тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання 

по КП «Дрогобичтеплоенерго» ДМР 

в опалювальному сезоні 2022-2023рр. 

 

 

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 27.10.2021 № 339 та від 27.10.2021 

№360 і діють з жовтня  2021 року. Для населення продовжують діяти тарифи 

на послугу з постачання теплової енергії ще з грудня 2018 року відповідно до 

рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради від 13.11.2018 

№253.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2022р. № 812 

затверджено Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів 

ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у 

процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей 

постачання природного газу виробникам теплової енергії, що діятиме з 

01.09.2022 до 31.03.2023. 

Згідно з Положенням постачальник газу ТОВ «Нафтогаз Трейдинг» на 

опалювальний сезон 2022-2023рр. визначив  фіксований обсяг газу І за ціною 

7 420,00 грн за 1 тис. м³  газу (з ПДВ) для населення, фіксований обсяг ІІІ за 

ціною 16 390,00 грн за 1 тис. м³  газу (з ПДВ) для бюджетних установ та 

організацій та обсяг ІІ для інших споживачів за ціною 38 325,50 грн за 

1тис.м³  газу (з ПДВ). 

Відповідно до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової 



енергії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 

2011р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на 

комунальні послуги» підприємство здійснило розрахунки тарифів на теплову 

енергію з метою їх встановлення на рівні  економічно-обгрунтованих. 

Законом України № 2479 «Про особливості регулювання відносин на 

ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану 

та подальшого відновлення їх функціонування» запроваджено мораторій на 

підвищення цін (тарифів) у сфері теплопостачання. 

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 

№502 «Деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у 

зв'язку з введенням в Україні воєнного стану» тарифи на теплопостачання 

застосовуються на рівні тарифів, що були чинними станом на 24 лютого 2022 

року: 

 

 
Назва Одиниця 

виміру 
Встановлений 

економічно-

обгрунтований (без 

права застосування) 

Встановлений до 

застосування  

Вартість1Гкал (зПДВ):    
-населення грн./Гкал 2970,36 2917,34 
-бюджет грн./Гкал 4454,36 4050,00 

-інші грн./Гкал 8083,39 4532,22 
-релігія грн./Гкал 4454,36 4532,22 
Послуга на постачання 

телової енергії для населення 

грн./Гкал 2970,36 1988,18 

 

 

 

   

 

Пропозиції та зауваження приймаються КП «Дрогобичтеплоенерго» ДМР    

на протязі 7-ми календарних днів з 26 вересня по 2 жовтня  включно, 

тел. 41-73-53 

 

 

 

 

Адміністрація КП «Дрогобичтеплоенерго» ДМР     


