
Інформація 

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

Франківську станом на 01.09.2015 року 

Вид комунальної послуги 
Одиниця 

виміру 
Розмір тарифу 

Дата 

введення 

тарифу 

Орган та нормативно-

правовий акт яким введено 

тариф 

Водопостачання грн./м
3 

3,94 

01.05.2015 

Постанова Національної 

комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та комунальних 

послуг № 878 від 26.03.2015р. 

«Про встановлення тарифів на 

централізоване 

водопостачання та 

водовідведення КП «Івано-

Франківськводоекотехпром»  

Водовідведення 

грн./м
3
 5,34 

Централізоване опалення, що 

надається ДМП “Івано-

Франківськтеплокомуненерго» 

Гкал/ 

год 

23 748,51 – 

умовно-постійна 

частин тарифу 

за місяць 

протягом року 

(1,8 грн./м
2
)  

01.05.2015 

Постанова Національної 

Комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері 

енергетики та комунальних 

послуг від 31.05.20145р. 

№1171  

грн./Гкал 

 

499,35 - умовно-

змінна частина 

тарифу для 

абонентів 

житлових 

будинків з 

будинковими та 

квартирними 

приладами 

обліку теплової 

енергії 

грн./м
2 

12,28 – 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 

26250,41 – 

умовно-постійна 

частин тарифу 

за місяць 

протягом року  

(1,95 грн./м
2
) 

01.05.2015 

Постанова Національної 

Комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері 

енергетики та комунальних 

послуг від 31.05.20145р. 

№1171  

грн./Гкал 

 

556,46 - умовно-

змінна частина 

тарифу для 

абонентів 

житлових 

будинків з 

будинковими та 

квартирними 

приладами 

обліку теплової 

енергії 

грн./м
2 

14,52 – умовно-

змінна частина 

тарифу для 

абонентів 



житлових 

будинків без 

будинкових та 

квартирних 

приладів обліку 

теплової енергії 

Централізоване постачання гарячої 

води ДМП «Івано-

Франківськтеплокомуненерго» 

грн./м
3
 

39,88 – за умови 

підключення 

рушникосушиль

ників до систем 

гарячого 

водопостачання 

36,91 – за 

відсутності 

рушникосушиль

ників 

 

01.05.2015 

Постанова Національної 

Комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері 

енергетики та комунальних 

послуг від 31.05.20145р. 

№1171  

Централізоване постачання гарячої 

води ТзОВ «Станіславська 

теплоенергетична компанія» 

грн./м
3
 

47,14 – за умови 

підключення 

рушникосушиль

ників до систем 

гарячого 

водопостачання 

43,57 – за 

відсутності 

рушникосушиль

ників 

 

01.07.2014 

Постанова Національної 

Комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері 

комунальних послуг від 

13.06.2014р. №664 «Про 

внесення змін до постанови 

Національної 

комісії, що здійснює державне 

регулювання 

у сфері комунальних послуг, 

від 06 червня 2014 року № 650 

Утримання будинків та 

прибудинкових територій 

 

 

 

 

 

 

 

 

грн./м
2
 

діють 

побудинкові 

тарифи, 

граничні тарифи 

визначені в 

додатку 2  до 

рішення 

виконавчого 

комітету міської 

ради від 

27.12.2011 року  

№ 842 
 

01.08.2012 

рішення виконавчого комітету 

міської ради від 27.12.2011 

року  

№ 842 з урахуванням змін 

внесених рішеннями 

виконавчого комітету  

від 05.09.2013р.  № 479 та від 

27.03.2015р.  № 169 

Вивезення 

твердих 

побутових 

відходів 

для 

перевізника 

ПрАТ "АТП-

0928"  

грн. з 

одного 

мешканця 

в місяць 

9,51 07.05.2015 

рішення виконавчого комітету 

від 28.04.2015 р. №212 

для 

перевізника ДП 

«Автоколона 

2222» на 

території 

колишнього 

ЖЕО № 2 

грн. з 

одного 

мешканця 

в місяць 

5,30 19.07.2013 

рішення виконавчого комітету 

від 10.07.2013 р. 



для 

перевізника ДП 

«Автоколона 

2222» на 

території 

колишнього 

ЖЕО № 5 

5,85 19.04.2012 

рішення виконавчого комітету 

від 19.04.2012 р. № 251 

Електроенергія 

грн./кВт* 

год з ПДВ 

45,60 (за обсяг, 

спожитий до 100 

кВт∙год 

електроенергії 

на місяць 

(включно) 

З 

01.09.2015 

по 

29.02.2016 

Постанова Національної 

Комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері 

енергетики та комунальних 

послуг від 26.02.2015 № 220 

 

грн./кВт* 

год з ПДВ 

78,9 (за обсяг, 

спожитий понад 

100 кВт∙год до 

600 кВт∙год 

електроенергії 

на місяць 

(включно) 

грн./кВт* 

год з ПДВ 

147,9 (за обсяг, 

спожитий понад 

600 кВт∙год 

електроенергії 

на місяць) 

грн./кВт* 

год з ПДВ 

45,60 (для 

багатодітних, 

прийомних 

сімей та дитячих 

будинків 

сімейного типу 

незалежно від 

обсягів 

споживання 

електроенергії) 

Природний 

газ 

у період з 01 жовтня 

по 30 квітня 

(включно): 

за обсяг, спожитий до 

200 м
3
 природного 

газу на місяць 

(включно) 

 

за обсяг, спожитий 

понад 200 м
3
 

природного газу на 

місяц 

грн./куб. м 

 

 

 

 

3,60 

 

 

7,188 

 
01.04.2015 

Постанова Національної 

Комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері 

енергетики та комунальних 

послуг  від 03.03.2015 № 583  
"Про встановлення роздрібних 

цін на природний газ, що 

використовується для потреб 

населення" 

у період з 01 травня 

по 30 вересня 

(включно) 

грн./куб. м 7,188 

 

http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=14359
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=14329


Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

від 27.12.2011 р. №842 

( в редакції з урахуванням змін,  

внесених рішеням виконавчого комітету  

від 27.03.2015р.  № 169) 

 

Граничні тарифи на послуги з утримання будинків 

і прибудинкових територій 

 

Послуга Граничний  

тариф, 

грн./м.кв. 

1. Прибирання прибудинкової території 0,50 

2. Прибирання сходових кліток 0,35 

3. Утримання спортивних та дитячих майданчиків  0,05 

4. Благоустрій будинку і споруди та прибудинкової 

території  

1,00 

 

 

Гранична місячна вартість послуг з утримання будинків  

і прибудинкових територій, що включається за фактом надання 

 

Послуга Гранична  

вартість, грн./м.кв. 

1.3. Поточний ремонт внутрішньобудинкових системи холодного 

водопостачання, гарячого водопостачання, водовідведення, 

теплопостачання та зливової каналізації 

5,00 

1.4. Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних 

пристроїв будинку та елементів зовнішнього благоустрою 

5,00 

3.1. Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівлі 2,00 

3.5. Експлуатація номерних знаків на будинках 2,00 

4.1. Капітальний ремонт будинку 5,00 

 

 


