Тариф/ціна, грн. з Одиниця Дата
Підстава
ПДВ
виміру введення
Водопостачання
2,74
куб.м 01.03.2012 Національна комісія регулювання ринку
комунальних послуг України постановою від
10.02.2012р. № 94 «Про встановлення тарифів на
послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення КП « Івано – Франківськводоекотехпром »
Водовідведення
1,79
куб.м 01.03.2012 Національна комісія регулювання ринку
комунальних послуг України постановою від
10.02.2012р.

Гкал
281,66 – одно
ставковий тариф*
Двоставковий
тариф*:

№ 94 «Про встановлення тарифів на послуги з
централізованого водопостачання та водовідведення
КП « Івано – Франківськводоекотехпром »
Теплопостачання
08.02.2011 Рішення виконавчого комітету ІваноФранківської міськради від 08.02.2011р. № 81

кв.м

«Про тарифи на послуги теплопостачання для

Гкал

населення»

1,70 - абонентська
плата ;
161,95 - теплова
енергія;
20,43 - в
опалювальний
період;

Підігрів води***
куб.м 10.02.2011 Рішення виконавчого комітету Івано-Франківської
міської ради від21.10.2008р.
№503 “Про тарифи на послуги теплопостачання та
підігріву води для населення”

12,87 - в між
опалювальний;
Тарифи на послуги з утримання будинків та при будинкових територій.
Діють
кв.м 01.01.2012 Рішення виконавчого комітету Івано-Франківської
побудинкові
міської ради від 27.12.2011р №842 "Про побудникові
тарифи
тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій в м. Івано-Франківську”

Вивезення побутових відходів (залежно від перевізника)
6,41 -ПрАТ ”АТП людина 19.04.2012 Рішення виконавчого комітету Івано0928”
на
Франківської міськради від 19.04.2012 р. №251
місяць
5,85 - ДП
людина 19.04.2012 Рішення виконавчого комітету Івано"Автоколона-

2222" на території
колишнього ЖЕО
№5
5,30 на території
колишнього ЖЕО
№ 2 та ЖЕО № 4

на
місяць

Франківської міськради від 19.04.2012 р. №251

18.07.2013
Рішення виконавчого комітету Івано-

Франківської міськради від 10.07.2013 р.
№ 354
Електроенергія (залежно від обсягу споживання за місяць)
Для міста:
кВт*год 01.06.2014 Постанова НКРЕ від 23.04.2012 № 497„Про
встановлення тарифів на електроенергію, що
відпускається населенню (у редакції постанови
0,3084 - за обсяг
НКРЕ 23.05.2014 № 749)
до 150 кВт*год;
0,4194 - за обсяг
понад 150
кВт*год;
Для села:
0,285 - за обсяг до
150 кВт*год;
0,38,76 - за обсяг
понад 150кВт*год;
В будинках з
електроплитами:
0,237 - за обсяг до
250 кВт*год;
0,3222 - за обсяг
понад 250 кВт∙год
до 800 кВт∙год;
1,3404 - за обсяг
понад 800 кВт∙год

Природний газ
(залежно від
обсягу споживання за рік)

Постанова НКРЕ від 08.04.2014 № 388/25165 „Про
встановлення роздрібних цін на природний газ, що
використовується для потреб населення”

куб.м
У разі використання природного газу для приготування їжі та/або підігріву води у

багатоквартирних будинках (ціна за 1 м3 з ПДВ, грн.):
1,182 - за наявності газових лічильника;
1,299 - без газового лічильника;
За умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 2500 м3 на рік:
1,089 - за наявності лічильника;
1,197 - без газового лічильника
За умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 6000 м3 на рік:
1,788 - за наявності лічильника;
1,965 - без газового лічильника;
За умови, що обсяг споживання природного газу перевищує 6000 м3 на рік:
3,645 - за наявності лічильника;
4,011 - без газового лічильника;

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від 27.12.2011 р. №842
Граничні тарифи на послуги з утримання будинків
і прибудинкових територій
Послуга

Граничний
тариф, грн./м.кв.
0,40
0,281
0,15

1.1. Прибирання прибудинкової території
1.2. Технічне обслуговування ліфтів
1.3. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем
холодного водопостачання, гарячого водопостачання,
водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації
1.4. Технічне обслуговування конструктивних елементів,
0,06
технічних пристроїв будинку та елементів зовнішнього
благоустрою
1.6. Освітлення місць загального користування
0,10
2.1. Прибирання сходових кліток
0,25
2.2. Сервісне обслуговування домофону
0,04
3.1. Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівлі
0,03
3.4. Утримання спортивних та дитячих майданчиків
0,03
3.5. Експлуатація номерних знаків на будинках
0,003
Додатково, для суб’єктів господарювання – власників (орендарів) нежитлових
приміщень у житловому будинку (гуртожитку):
4.2. Благоустрій будинку і споруди та прибудинкової території
1,00

