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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Тариф на послугу з постачання теплової енергії як сума тарифів на виробництво теплової 

енергії, транспортування теплової енергії без урахування витрат на утримання та ремонт 

центральних теплових пунктів, постачання теплової енергії з урахуванням витрат на утримання 

індивідуальних теплових пунктів 1 141,81 103 040,15 1 567,06 135 073,00 425,25 32 032,85 37,2 31,1

Тариф на послугу з постачання теплової енергії як сума тарифів на виробництво теплової 

енергії, транспортування теплової енергії з урахуванням витрат на утримання та ремонт 

центральних теплових пунктів, постачання теплової енергії без урахування витрат на 

утримання індивідуальних теплових пунктів 1 141,81 104 514,64 1 567,06 136 163,00 425,25 31 648,36 37,2 30,3

Тариф на послугу з постачання теплової енергії як сума тарифів на виробництво теплової 

енергії, транспортування теплової енергії без урахування витрат на утримання та ремонт 

центральних теплових пунктів, постачання теплової енергії без урахування витрат на 

утримання індивідуальних теплових пунктів 1 141,81 96 391,08 1 567,06 127 188,00 425,25 30 796,92 37,2 31,9

Тариф на послугу з постачання теплової енергії для  багатоквартирних будинків, 

обладнаних системою автономного опалення (САО), як сума тарифів на виробництво 

теплової енергії, постачання теплової енергії:

вул. Бpоваpна, 47 931,43 121961,39 1 291,63 157643,00 360,20 35 681,61 38,7 29,3

вул. Галицька, 34 948,77 117 682,90 1 314,76 154 447,00 365,99 36 764,10 38,6 31,2

вул. Лозовецька, 20 928,31 124 706,34 1 288,45 157 438,00 360,14 32 731,66 38,8 26,2

вул. Студинського, 15 891,50 126 114,92 1 234,94 154 163,00 343,44 28 048,08 38,5 22,2

вул. Фабрична, 1 954,95 115 693,57 1 323,12 147 264,00 368,17 31 570,43 38,6 27,3

вул. Фабрична, 2 928,18 125 289,46 1 288,12 157 412,00 359,94 32 122,54 38,8 25,6

2
Релігійні 

організації

Тариф на послугу з постачання теплової енергії як сума тарифів на виробництво теплової 

енергії, транспортування теплової енергії без урахування витрат на утримання та ремонт 

центральних теплових пунктів, постачання теплової енергії без урахування витрат на 

утримання індивідуальних теплових пунктів 1 430,41 126 259,00 1 465,78 141 301,00 35,37 15 042,00 2,5 11,9

Тариф на послугу з постачання теплової енергії як сума тарифів на виробництво теплової 

енергії, транспортування теплової енергії без урахування витрат на утримання та ремонт 

центральних теплових пунктів, постачання теплової енергії з урахуванням витрат на утримання 

індивідуальних теплових пунктів 1 278,47 137 299,00 1 308,48 152 999,00 30,01 15 700,00 2,3 11,4

Тариф на послугу з постачання теплової енергії як сума тарифів на виробництво теплової 

енергії, транспортування теплової енергії з урахуванням витрат на утримання та ремонт 

центральних теплових пунктів, постачання теплової енергії без урахування витрат на 

утримання індивідуальних теплових пунктів 1 278,47 131 840,00 1 308,48 147 790,00 30,01 15 950,00 2,3 12,1

Тариф на послугу з постачання теплової енергії як сума тарифів на виробництво теплової 

енергії, транспортування теплової енергії без урахування витрат на утримання та ремонт 

центральних теплових пунктів, постачання теплової енергії без урахування витрат на 

утримання індивідуальних теплових пунктів 1 278,47 124 055,00 1 308,48 139 189,00 30,01 15 134,00 2,3 12,2

Тариф на послугу з постачання теплової енергії як сума тарифів на виробництво теплової 

енергії, транспортування теплової енергії без урахування витрат на утримання та ремонт 

центральних теплових пунктів, постачання теплової енергії з урахуванням витрат на утримання 

індивідуальних теплових пунктів 1 285,34 143 612,00 1 319,06 159 158,00 33,72 15 546,00 2,6 10,8

Тариф на послугу з постачання теплової енергії як сума тарифів на виробництво теплової 

енергії, транспортування теплової енергії з урахуванням витрат на утримання та ремонт 

центральних теплових пунктів, постачання теплової енергії без урахування витрат на 

утримання індивідуальних теплових пунктів 1 285,34 133 310,00 1 319,05 149 171,00 33,71 15 861,00 2,6 11,9

Тариф на послугу з постачання теплової енергії як сума тарифів на виробництво теплової 

енергії, транспортування теплової енергії без урахування витрат на утримання та ремонт 

центральних теплових пунктів, постачання теплової енергії без урахування витрат на 

утримання індивідуальних теплових пунктів 1 285,34 125 569,00 1 319,05 140 618,00 33,71 15 049,00 2,6 12,0

Тариф на послугу з постачання теплової енергії для  багатоквартирних будинків, 

обладнаних системою автономного опалення (САО), як сума тарифів на виробництво 

теплової енергії, постачання теплової енергії:

вул. Фабрична, 2 1 256,18 131 389,00 1 288,12 157 412,00 31,94 26 023,00 2,5 19,8

Адміністрація КП "ТМТКЕ"

4
Інші 

споживачі

Примітка: *Застосовуються для нарахування плати за послуги з постачання гарячої води споживачам, з якими укладено Договори про надання послуги з постачання гарячої води відповідно до вимог Закону України від 9 листопада 2017 року № 2189-VIII 

«Про житлово-комунальні послуги», Правил надання послуги з постачання гарячої води та типових договорів про надання послуги з постачання гарячої води, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1182.                                                                                                                                                                                                                                                        

**Тарифи встановлені рішенням виконавчого комітету міської ради № 127 від 16.12.2020 із змінами, внесеними  рішенням виконавчого комітету від 24.02.2021 № 99

Двоставковий тариф на 

послугу з постачання 

Двоставковий тариф на 

послугу з постачання 

1 Населення*

3
Бюджетні 

установи

Додаток 1

Порівняльна 

таблиця діючих та проєктів тарифів на послугу з постачання теплової енергії по категоріях споживачів КП "Тернопільміськтеплокомуненерго" ТМР

(з ПДВ)

№ з/п
Категорія 

споживачів
Вид тарифу

Діючі тарифи** Проєкт тарифів
Відхилення


