
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від __________________________________________________ № __________________  

Про встановлення КП 
“Жовкватеплоенерго“ тарифів на 
теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання, 
послуги з постачання теплової 
енергії для споживачів м. Дубляни 
Львівської міської територіальної 
громади 
 
 
 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“, наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 № 130 “Про 
затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни 
цін/тарифів на комунальні послуги з обгрунтуванням такої необхідності“ і 
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 
комунального підприємства “Жовкватеплоенерго“ від 07.09.2021 № 341 
(зареєстровану у Львівській міській раді 13.09.2021 за № 2-16516-ШД-25), 
листа департаменту економічного розвитку від 18.10.2021 № 
4-2301-10534, з метою надання послуг з постачання теплової енергії для 
потреб бюджетних установ, організацій, комунальних некомерційних 
підприємств та інших споживачів виконавчий комітет вирішив: 
 1. Встановити тарифи комунальному підприємству 
“Жовкватеплоенерго“ на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання з використанням природного газу, послуги 
з постачання теплової енергії для споживачів м. Дубляни Львівської 
міської територіальної громади згідно з додатком. 
 2. Департаменту житлового господарства та інфраструктури 
повідомити комунальне підприємство “Жовкватеплоенерго“ 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. 
 
      Відповідальний: директор департаменту 
      житлового господарства та 
      інфраструктури. 
 3. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття.  
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань житлово-комунального господарства.  
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          Додаток 
 
                      Встановлено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ №_____ 
 
 

ТАРИФИ 
комунальному підприємству “Жовкватеплоенерго“ на теплову  

енергію, її виробництво, транспортування та постачання з використанням 
природного газу, послуги з постачання теплової енергії для споживачів  

м. Дубляни Львівської міської територіальної громади 
 
 

Категорія 
споживачів 

Тарифи за 1 Гкал (без ПДВ), грн.* 

Теплова 
енергія 

у тому числі: 

виробництво транспортування постачання 

Бюджетні 
установи, 
організації, 
комунальні 
некомерційні 
підприємства 

3038,25 2643,21 364,73 30,31 

Інші 
споживачі 

3044,65 2649,61 364,73 30,31 

 
 Примітка: 
 * У тарифах врахована ціна природного газу за 1000 куб. м без ПДВ: 
для бюджетних установ, організацій, комунальних некомерційних 
підприємств та інших споживачів  - 14 246,62 грн., у тому числі: 
постачання газу     - 12 430,04 грн. 
транспортування газу    - 136,58 грн. 
розподіл газу          - 1 680,00 грн. 
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконкому        Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 
 Віза: 
В. о. начальника управління 
економіки підприємств     Роман БАРАБАШ 
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