
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від __________________________________________________ № __________________  

Про встановлення ЛМКП 
“Львівтеплоенерго“ тарифів на 
теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання, 
послуг з постачання теплової 
енергії та гарячої води 
 
 
 Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в 
Україні“, “Про житлово-комунальні послуги“, “Про теплопостачання“, 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 
“Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні 
послуги“, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 № 239 “Про 
затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування 
розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування 
та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, 
поданих для їх встановлення“, ухвали міської ради від 08.07.2021 № 1081 
“Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської 
міської ради“, беручи до уваги заяву Львівського міського комунального 
підприємства “Львівтеплоенерго“ від 19.10.2021 № 06-11478 
(зареєстровану у Львівській міській раді 19.10.2021 за № 4-2506-38337), 
виконавчий комітет вирішив:  
 1. Встановити:  
 1.1. Тарифи на виробництво теплової енергії для Львівського 
міського комунального підприємства “Львівтеплоенерго“ згідно з додатком 
1. 
 1.2. Тарифи на транспортування теплової енергії для Львівського 
міського комунального підприємства “Львівтеплоенерго“ згідно з 
додатком 2. 
 1.3. Тарифи на постачання теплової енергії для Львівського міського 
комунального підприємства “Львівтеплоенерго“ згідно з додатком 3. 
 1.4. Тарифи на теплову енергію для Львівського міського 
комунального підприємства “Львівтеплоенерго“ згідно з додатком 4. 
 1.5. Тарифи на послугу з постачання теплової енергії для Львівського 
міського комунального підприємства “Львівтеплоенерго“ згідно з 
додатком 5. 

 



 1.6. Тарифи на послуги з постачання гарячої води для Львівського 
міського комунального підприємства “Львівтеплоенерго“ згідно з 
додатком 6. 
 2. Львівському міському комунальному підприємству 
“Львівтеплоенерго“ з моменту набрання чинності цього рішення та до 
завершення опалювального періоду 2021-2022 років нарахування плати 
за послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, 
наданих для потреб населення, здійснювати за тарифами (на умовах їх 
дії), які діяли протягом опалювального періоду 2020-2021 років: 
 2.1. Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на послугу з 
постачання теплової енергії – 1468,11 грн./Гкал (з ПДВ). 
 2.2. Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на послугу з 
постачання теплової енергії (місячна абонентська плата за одиницю 
теплового навантаження) – 23913,23 грн./Гкал/год. (з ПДВ). 
 2.3. Тариф на послугу з постачання гарячої води – 95,26 грн. за                            
1 куб. м (з ПДВ). 
      Відповідальний: директор ЛМКП 
      “Львівтеплоенерго“. 
 3. Департаменту житлового господарства та інфраструктури: 
 3.1. Повідомити Львівське міське комунальне підприємство 
“Львівтеплоенерго“ про необхідність попередження споживачів щодо 
зміни тарифів у строк, який не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію з 
посиланням на це рішення.  
 3.2. Подати на розгляд міської ради проект ухвали про затвердження 
Програми відшкодування різниці у тарифах за послуги з постачання 
теплової енергії та постачання гарячої води, які надаються для потреб 
населення. 
      Відповідальний: департамент житлового 
      господарства та інфраструктури. 
 4. Це рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань житлово-комунального господарства. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Додаток 1 
 
                      Встановлено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ №_____ 

 
 

ТАРИФИ 
на виробництво теплової енергії для Львівського міського 

комунального підприємства “Львівтеплоенерго“ 
 
 

 
 
 
 
Керуючий справами 
виконкому        Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 
 Віза: 
В. о. начальника управління 
економіки підприємств     Роман БАРАБАШ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Категорія споживачів Тариф за 1 Гкал (без ПДВ), грн. 

Населення 1402,78 

Бюджетні установи 2445,06 

Інші споживачі 2808,51 

Релігійні організації 2366,27 



 
          Додаток 2 
 
                      Встановлено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ №_____ 

 
 

ТАРИФИ 
на транспортування теплової енергії для Львівського міського 

комунального підприємства “Львівтеплоенерго“ 
 

 

Категорія 
споживачів 

Тариф за 1 Гкал (без ПДВ), грн. 

З врахуванням 
витрат на 
утримання 

центральних 
теплових пунктів 

Без врахування 
витрат на 
утримання 

центральних 
теплових пунктів 

Транспортування 
теплової енергії 
іншим суб’єктам 
господарювання 

Населення 797,18 672,19 - 

Бюджетні 
установи 

902,89 768,43 528,16 

Інші 
споживачі 

1056,42 924,93 - 

Релігійні 
організації 

1159,20 1013,86 - 

 
 
 
 

Керуючий справами 
виконкому        Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 
 Віза: 
В. о. начальника управління 
економіки підприємств     Роман БАРАБАШ 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Додаток 3 
 
                      Встановлено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ №_____ 

 
 

ТАРИФИ 
на постачання теплової енергії для Львівського міського 

комунального підприємства “Львівтеплоенерго“ 
 
 

Категорія 
споживачів 

Тарифи за 1 Гкал (без ПДВ), грн. 

Без врахування 
витрат на 
утримання 

індивідуальних 
теплових пунктів, 
без врахування 

витрат на 
оснащення будівель 

вузлами 
комерційного обліку 

З врахуванням витрат на 
утримання 

індивідуальних теплових 
пунктів, без врахування 
витрат на оснащення 

будівель вузлами 
комерційного обліку 

Населення 14,87 121,49 

Бюджетні установи 15,53 123,03 

Інші споживачі 16,51 155,00 

Релігійні організації 21,20 - 

 
 
 
 
Керуючий справами 
виконкому        Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 
 Віза: 
В. о. начальника управління 
економіки підприємств     Роман БАРАБАШ 
 
 
 
 
 
 
 



          Додаток 4 
 
                      Встановлено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ №_____ 
 
 

ТАРИФИ 
на теплову енергію для Львівського міського комунального 

підприємства “Львівтеплоенерго“ 
 
 

Категорія 
споживачів 

Тарифи за 1 Гкал (без ПДВ), грн. 

З врахуванням 
витрат на 
утримання 

центральних 
теплових пунктів 

та без врахування 
витрат на 
утримання 

індивідуальних 
теплових пунктів 

Без врахування 
витрат на 
утримання 

центральних 
теплових пунктів та 

з врахуванням 
витрат на 
утримання 

індивідуальних 
теплових пунктів 

Без врахування 
витрат на 
утримання 

центральних 
теплових пунктів 

та без врахування 
витрат на 
утримання 

індивідуальних 
теплових пунктів 

1 2 3 4 

Без врахування витрат на оснащення будівель вузлами  
комерційного обліку 

Для підігріву гарячої води та функціонування внутрішньобудинкової 
системи гарячого водопостачання грн./Гкал (без ПДВ) 

Населення 2214,82 2196,46 2089,83 

Бюджетні 
установи 

3363,49 3336,52 3229,03 

Інші 
споживачі  

3881,44 3888,44 3749,95 

Релігійні 
організації 

3546,68 3380,14 3401,34 

Для опалення та функціонування внутрішньобудинкової  
системи опалення 

Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію 
грн./Гкал (без ПДВ) 

Населення 1424,83 

Бюджетні 
установи 

2426,01 

Інші 
споживачі  

2960,37 

Релігійні 2608,56 



організації 
 
 

1 2 3 4 

Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію 
(місячна абонентська плата за одиницю теплового навантаження) 

грн./Гкал/год. (без ПДВ) 

 

З врахуванням 
витрат на 
утримання 

центральних 
теплових пунктів 
без врахування 

витрат на 
утримання 

індивідуальних 
теплових пунктів 

Без врахування 
витрат на 
утримання 

центральних 
теплових пунктів з 

врахуванням 
витрат на 
утримання 

індивідуальних 
теплових пунктів 

Без врахування 
витрат на 
утримання 

центральних 
теплових пунктів 
без врахування 

витрат на 
утримання 

індивідуальних 
теплових пунктів 

 

Населення 130972,92 127602,67 109563,67   

Бюджетні 
установи 

147139,80 145936,15 127810,24 

Інші 
споживачі  

140646,73 134523,70 116864,41 

Релігійні 
організації 

121292,22 88749,58 91208,72 

 
 
 
 
Керуючий справами 
виконкому        Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 
 Віза: 
В. о. начальника управління 
економіки підприємств     Роман БАРАБАШ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Додаток 5 
 
                      Встановлено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ №_____ 
 

ТАРИФИ 
на послугу з постачання теплової енергії для Львівського міського 

комунального підприємства “Львівтеплоенерго“ 
 

Категорія 
споживачів 

Тарифи за 1 Гкал (з ПДВ), грн. 

З врахуванням 
витрат на 
утримання 

центральних 
теплових пунктів 

та без врахування 
витрат на 
утримання 

індивідуальних 
теплових пунктів 

Без врахування 
витрат на 
утримання 

центральних 
теплових пунктів 
та з врахуванням 

витрат на 
утримання 

індивідуальних 
теплових пунктів 

Без врахування 
витрат на 
утримання 

центральних 
теплових пунктів 

та без 
врахування 
витрат на 
утримання 

індивідуальних 
теплових пунктів 

Без врахування витрат на оснащення будівель вузлами комерційного 
обліку 

Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на послугу з 
постачання теплової енергії, грн./Гкал (з ПДВ) 

Населення 1709,80 

Бюджетні 
установи 

2911,21 

Інші 
споживачі  

3552,45 

Релігійні 
організації 

3130,28 

Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на послугу з 
постачання теплової енергії (місячна абонентська плата за одиницю 

теплового навантаження), грн./Гкал (з ПДВ) 

Населення 157167,51 153123,20 131476,41    

Бюджетні 
установи 

176567,76  175123,38 153372,28 

Інші 
споживачі  

168776,08  161428,44 140237,30 

Релігійні 
організації 

145550,67 106499,49 109450,46 

 
 



Керуючий справами 
виконкому        Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 Віза: 
В. о. начальника управління 
економіки підприємств     Роман БАРАБАШ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Додаток 6 
 
                      Встановлено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ №_____ 
 
 

ТАРИФИ 
на послугу з постачання гарячої води для Львівського міського 

комунального підприємства “Львівтеплоенерго“ 
 
 

Категорія 
споживачів 

Тарифи за 1 м3 (з ПДВ), грн. 

З врахуванням витрат 
на утримання 

центральних теплових 
пунктів та без 

врахування витрат на 
утримання 

індивідуальних 
теплових пунктів 

Без врахування витрат 
на утримання 

центральних теплових 
пунктів та з 

врахуванням витрат на 
утримання 

індивідуальних 
теплових пунктів 

Населення 143,54 147,41 

Бюджетні 
установи 

200,28 205,68 

Інші споживачі  228,38 237,13 

 
 
 
 
Керуючий справами 
виконкому        Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 
 Віза: 
В. о. начальника управління 
економіки підприємств     Роман БАРАБАШ 
 


	Виконавчий комітет
	РІШЕННЯ

