
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від __________________________________________________ № __________________  

Про встановлення тарифів на 
теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання, 
послуги з постачання теплової 
енергії та гарячої води для ЛКП 
“Залізничнетеплоенерго“ 
 
 
 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 комунального 
підприємства “Залізничнетеплоенерго“ від 19.10.2021 № 16/1135 
(зареєстровану у Львівській міській раді 19.10.2021 за № 4-2510-38309), 
виконавчий комітет вирішив: 
 1. Встановити:  
 1.1. Тарифи на виробництво теплової енергії для Львівського 
комунального підприємства “Залізничнетеплоенерго“ згідно з додатком 1. 
 1.2. Тарифи на транспортування теплової енергії для Львівського 
комунального підприємства “Залізничнетеплоенерго“ згідно з додатком 2. 
 1.3. Тарифи на постачання теплової енергії для Львівського 
комунального підприємства “Залізничнетеплоенерго“ згідно з додатком 3. 
 1.4. Тарифи на теплову енергію для Львівського комунального 
підприємства “Залізничнетеплоенерго“ згідно з додатком 4. 
 1.5. Тарифи на послугу з постачання теплової енергії для Львівського 
комунального підприємства “Залізничнетеплоенерго“ згідно з додатком 5. 
 1.6. Тарифи на послуги з постачання гарячої води для Львівського 
комунального підприємства “Залізничнетеплоенерго“ згідно з додатком 6. 

 



 2. Львівському комунальному підприємству “Залізничнетеплоенерго“ 
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 – 1417,92 грн./Гкал (з ПДВ). 
 2.2. Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на послугу з 
постачання теплової енергії (місячна абонентська плата за одиницю 
теплового навантаження) – 32607,35 грн./Гкал/год. (з ПДВ). 
 2.3. Тариф на послугу з постачання гарячої води – 94,11 грн. за                  
1 куб. м (з ПДВ). 
      Відповідальний: директор ЛКП 
      “Залізничнетеплоенерго“. 
 3. Департаменту житлового господарства та інфраструктури: 
 3.1. Повідомити Львівське комунальне підприємство 
“Залізничнетеплоенерго“ про необхідність попередження споживачів 
щодо зміни тарифів у строк, який не перевищує 15 днів з дати введення 
його у дію з посиланням на це рішення. 
 3.2. Подати на розгляд міської ради проект ухвали про затвердження 
Програми відшкодування різниці в тарифах за послуги з постачання 
теплової енергії та постачання гарячої води, які надаються для потреб 
населення. 
      Відповідальний: директор департаменту 
      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 комунального 

підприємства “Залізничнетеплоенерго“ 
 
 

 
 
 

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

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

Населення 1420,32 

Бюджетні установи 2537,97 

Інші споживачі 3565,73 

Релігійні організації 2537,94 



 
  Додаток 2 
 
       Встановлено 
рішенням виконкому 
від ___________ № ______ 
 

 
ТАРИФИ 

на транспортування теплової енергії для Львівського 
комунального підприємства “Залізничнетеплоенерго“ 

 

 
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 

Населення 489,25   424,43 

Бюджетні установи 598,39  533,58 

Інші споживачі  727,96  663,15 

Релігійні організації -  523,55 

 
 
 
 
 
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 комунального 
підприємства “Залізничнетеплоенерго“ 

 

 
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 

Населення 15,66 

Бюджетні установи 15,66 

Інші споживачі 15,66 

Релігійні організації 15,66 

 
 
 
 
 
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 комунального підприємства 

“Залізничнетеплоенерго“ 
 
 

 
 

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 без врахування 
витрат на 
утримання 

індивідуальних 
теплових пунктів 

Без врахування витрат на оснащення будівель вузлами  
комерційного обліку 

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

Населення 1925,23 1860,41 

Бюджетні установи 3152,02 3087,21 

Інші споживачі 4309,35 4244,54 

Релігійні організації - 3077,15 

Для опалення та функціонування внутрішньобудинкової  
системи опалення 

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

Населення 1051,87 

Бюджетні установи 2234,40 

Інші споживачі 3339,38 

Релігійні організації 2226,43 
 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Категорія 
споживачів 

Умовно-постійна частина двоставкового 
тарифу на теплову енергію (місячна 

абонентська плата на одиницю теплового 
навантаження), грн./Гкал/год. (без ПДВ) 

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 

без врахування 
витрат 

індивідуальних 
теплових пунктів 

Населення 144043,63 129965,49 

Бюджетні установи 143476,94 132196,59 

Інші споживачі 137840,49 128289,15 

Релігійні організації - 129254,84 



 
      Додаток 5 
       Встановлено 
рішенням виконкому 
від ___________ № ______ 

 
ТАРИФИ 

на послугу з постачання теплової енергії для Львівського 
комунального підприємства “Залізничнетеплоенерго“ 

 

Категорія 
споживачів 

Тарифи за 1 Гкал (з ПДВ), грн. 

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 1262,25  

Бюджетні 
установи 

 2681,29 

Інші споживачі  4007,26 

Релігійні 
організації 

2671,72 

 

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 

без врахування 
витрат на 
утримання 

індивідуальних 
теплових пунктів 

Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на послугу з 
постачання теплової енергії (місячна абонентська плата за 
одиницю теплового навантаження), грн./Гкал/год. (з ПДВ) 

Населення 172852,35 155958,59 

Бюджетні 
установи 

172172,33 158635,91 

Інші споживачі 165408,59 153946,98 

Релігійні 
організації 

- 155105,80 

 
 
 



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 
комунального підприємства “Залізничнетеплоенерго“ 

 
 

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 оснащення будівель вузлами  
комерційного обліку 

Населення 118,15 

Бюджетні установи 183,17 

Інші споживачі 246,58 

Релігійні організації 183,17 

 
 

 
 
 

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


	Виконавчий комітет
	РІШЕННЯ

