
ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИ К О Н А ВЧ И Й  К О М ІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішень виконавчого 
комітету від 14.09.2017 №211 
та від 31.10.2017 №*240

У зв’язку з виключенням зі структури тарифу на теплопостачання 
інвестиційної складової, відповідно до постанови Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
(НКРЕКП) №308 від 22.03.2017 р. «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання», Наказу 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 14.12.2012 р. № 630, п. 12 ч. 2 ст. З Закону України 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», керуючись пп.2 п. а ст. 28, ст. І та 17 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Дрогобицької міської ради 
вирішив:

1. Внести зміни до рішення 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», виклавши його у наступній редакції:

1.1. «Встановити Комунальному підприємству «Дрогобичтеплоенерго» 
Дрогобицької міської ради з 01.10.2017 р. наступний тариф на теплову енергію:

1.1.1. Тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 
постачання для потреб населення на рівні -  1336,27 грн./Гкал (без ПДВ) за 
такими складовими:

-тариф на виробництво теплової енергії -1 219,27 грн./Гкал (без ПДВ);
- тариф на транспортування теплової енергії - 100,74 грн./Гкал (без ПДВ);
- тариф на постачання теплової енергії -  16,26 грн./Г кал (без ПДВ).
1.1.2. Структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання для потреб населення згідно з додатком № 1.
1.1.3. Тарифи на послугу з централізованого опалення, що надається 

населенню:



- для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними 
приладами обліку теплової енергії -  1626,37 грн/Гкал(з податком на додану 
вартість);

- для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних 
приладів обліку теплової енергії — 44,10 грн. за 1 м" за місяць протягом 
опалювального періоду (з податком на додану вартість).

1.1.4. Структуру тарифів на послугу з централізованого опалення, що 
надається населенню згідно з додатком № 2.

1.1.5. Тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 
постачання для потреб бюджетних установ на рівні -  1867,32 грн./Гкал (без 
ПДВ) за такими складовими:

- тариф на виробництво теплової енергії- 1745,95 грн./Гкал (без ПДВ);
-тариф на транспортування теплової енергії-104,06 грн./Гкал (без ПДВ);
- тариф на постачання теплової енергії- 17,30 грн./Г кал (без ПДВ).
1.1.6. Структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання для потреб бюджетних установ згідно з 
додатком №1.

1.1.7. Тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 
постачання для потреб релігійних організацій (крім обсягів що 
використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності) на 
рівні -  974,57 грн./Г кал (без ПДВ) за такими складовими:

-тариф на виробництво теплової енергії- 853,21 грн./Гкал (без ПДВ);
-тариф на транспортування теплової енергії — 104,06 грн./Гкал (без

ПДВ);
- тариф на постачання теплової енергії- 17,30 грн./Г кал (без ПДВ).
1.1.8. Структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання для потреб релігійних організацій згідно з 
додатком №1.

1.1.9. Тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 
постачання для потреб інших споживачів на рівні -  1867,32 грн./Гкал (без ПДВ) 
за такими складовими:

- тариф на виробництво теплової енергії -  1745,95 грн./Гкал(без ПДВ);
- тариф на транспортування теплової енергії -  104,06 грн./Г кал (без ПДВ);
- тариф на постачання теплової енергії -  17,30 грн./Гкал(без ПДВ).
1.1.10. Структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання для потреб інших споживачів згідно з 
додатком №1.

2. Внести зміни до рішення виконавчого комітету 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:

«Встановити Комунальному підприємству «Дрогобичтеплоенерго» 
Дрогобицької міської ради з 01.10.2017 р. 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 1202,64 грн./Гкал (без ПДВ);
- для потреб бюджетних установ на рівні 1680,59 грн./Гкал (без ПДВ);
- для потреб інших споживачів на рівні 1680,59 грн./Гкал (без ПДВ);
- для потреб релігійних організацій на рівні 877,11 грн./Гкал (без ПДВ)».
3. Керівнику Комунального підприємства «Дрогобичтеплоенерго»

Дрогобицької міської ради І. Хомяку здійснити перерахунок сум переплат для 
кожного окремого споживача за всіма їх категоріями з початку опалювального 
сезону та відшкодувати їх, зарахувавши в рахунок платежу за надання послуги 
теплопостачання наступного періоду.

4. Виконання даного рішення покласти на Комунальне підприємство 
«Дрогобичтеплоенерго» (І. Хомяк).




