
Інформація 

 про тарифи на житлово-комунальні послуги для населення в  місті Івано-

Франківську станом на 01.11.2018 року 

Вид комунальної послуги 
Одиниця 

виміру 
Розмір тарифу 

Дата 

введення 

тарифу 

Орган та нормативно-

правовий акт, яким 

введено тариф 

Водопостачання грн./м3 

7,02 – без 

використання 

внутрішньобу-

динкових 

систем; 

 

25.01.2018 

Постанова Національної 

комісії, що здійснює 

державне регулювання у 

сферах енергетики та 

комунальних послуг № 1575 

від 28.12.2018р. 

7,19 – з 

використанням 

внутрішньобу-

динкових систем 

25.01.2018 

Постанова Національної 

комісії, що здійснює 

державне регулювання у 

сферах енергетики та 

комунальних послуг № 1576 

від 28.12.2018р. 

Водовідведення грн./м3 

9,7 – без 

використання 

внутрішньобу-

динкових 

систем; 

 

25.01.2018 

Постанова Національної 

комісії, що здійснює 

державне регулювання у 

сферах енергетики та 

комунальних послуг № 1575 

від 28.12.2018р. 

9,91 – з 

використанням 

внутрішньобу-

динкових систем 

25.01.2018 

Постанова Національної 

комісії, що здійснює 

державне регулювання у 

сферах енергетики та 

комунальних послуг № 1576 

від 28.12.2018р. 

Централізоване опалення, що 

надається ДМП “Івано-

Франківськтеплокомуненерго» 

Гкал/ 

год 

25628,32 – 

умовно-постійна 

частина тарифу 

за місяць 

протягом року 

(1,8 грн./м2)  

29.11.2017 

Постанова Національної 

комісії, що здійснює 

державне регулювання у 

сфері енергетики та 

комунальних послуг №1392 

від 09.11.2017р.  

грн./Гкал 

 

1094,26 - 

умовно-змінна 

частина тарифу 

для абонентів 

житлових 

будинків з 

будинковими та 

квартирними 

приладами 

обліку теплової 

енергії 

грн./м2 

26,92 – умовно-

змінна частина 

тарифу для 

абонентів 

житлових 

будинків без 

будинкових та 

квартирних 

приладів обліку 

теплової енергії 

Централізоване опалення, що 

надається ТзОВ «Станіславська 

теплоенергетична компанія» 

Гкал/ 

год 

44697,88– 

умовно-постійна 

частина тарифу 

за місяць 

протягом року  

(3,17 грн./м2) 

01.10.2018 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради № 968 

від 05.09.2018р. 



грн./Гкал 

 

1439,15- умовно-

змінна частина 

тарифу для 

абонентів 

житлових 

будинків з 

будинковими та 

квартирними 

приладами 

обліку теплової 

енергії 

грн./м2 

38,03– умовно-

змінна частина 

тарифу для 

абонентів 

житлових 

будинків без 

будинкових та 

квартирних 

приладів обліку 

теплової енергії 

Централізоване постачання 

гарячої води ДМП «Івано-

Франківськтеплокомуненерго» 

грн./м3 

71,12 – за умови 

підключення 

рушникосушок 

до систем 

гарячого 

водопостачання 

65,55– за 

відсутності 

рушникосушок 

 

29.11.2017 

Постанова Національної 

комісії, що здійснює 

державне регулювання у 

сфері енергетики та 

комунальних послуг №1392 

від 09.11.2017р.  

Централізоване постачання 

гарячої води ТзОВ «Станіславська 

теплоенергетична компанія» 

грн./м3 

114,85– за умови 

підключення 

рушникосушок 

до систем 

гарячого 

водопостачання 

105,91 – за 

відсутності 

рушникосушок 

 

01.10.2018 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради № 968 

від 05.09.2018р. 

Утримання будинків та 

прибудинкових територій  

КП “Муніципальна інвестиційна 

управляюча компанія” 

 

 

 

 

 

 

 

 

грн./м2 

діють 

побудинкові 

тарифи, граничні 

тарифи 

визначені в 

додатку  до 

рішення 

виконавчого 

комітету міської 

ради від 

27.12.2017 року  

№ 1256 

01.01.2018 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради 

№1256  

від 27.12.2017р.  

Утримання будинків та 

прибудинкових територій  

КП “Дирекція замовника” 

 

 

 

 

грн./м2 

діють 

побудинкові 

тарифи, граничні 

тарифи 

визначені в 

додатку  до 

рішення 

01.02.2018 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради № 66 

 від 18.01.2018р. 

 



 

 

 

 

виконавчого 

комітету міської 

ради від 

18.01.2018р. 

 № 66 

Вивезення 

твердих 

побутових 

відходів 

для 

перевізника 

ПрАТ "АТП-

0928"  

грн. з одного 

мешканця в 

місяць 

16,40 01.06.2017 

Рішення виконавчого 

комітету № 356 

від 26.05.2017р.  

для 

перевізника 

ДП «Автоко-

лона 2222»  

грн. з одного 

мешканця в 

місяць 

16,30 01.06.2017 

Рішення виконавчого 

комітету № 357 

від 26.05.2017р.  

      

Електроенергія 

грн./кВт* 

год з ПДВ 

90,00 (за обсяг, 

спожитий до 100 

кВт∙год 

електроенергії 

на місяць 

(включно) 

01.03.2017 

Постанова Національної 

комісії, що здійснює 

державне регулювання у 

сфері енергетики та 

комунальних послуг № 220 

від 26.02.2015р. 
 

грн./кВт* 

год з ПДВ 

168,00 (за обсяг, 

спожитий понад 

100 кВт∙год 

електроенергії 

на місяць 

(включно) 

грн./кВт* 

год з ПДВ 

168,00 (за обсяг, 

спожитий понад 

3000 кВт∙год 

електроенергії 

на місяць) 

*у період з 

01 травня по 

30 вересня 

(включно) 

грн./кВт* 

год з ПДВ 

90,00 (для 

багатодітних, 

прийомних 

сімей та дитячих 

будинків 

сімейного типу 

незалежно від 

обсягів 

споживання 

електроенергії) 

Природний 

газ 
 грн./куб. м 8,55 01.11.2018 

Постанова Кабінету 

Міністрів України № _ 

 від _______.  

 

http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=14359

