
Вид послуги одиниця 
виміру Категорія споживачів Дата введення

Централізоване водопостачання грн/куб м 7.70

Централізоване водовідведення грн/куб м 14.16

Всього централізоване 
водопостачання і водовідведення грн/куб м 21.86

Послуга з централізованого 
постачання холодної води грн/куб м 7.92

Послуга з централізованого  
водовідведення грн/куб м 14.58

всього послуга з централізованого 
постачання холодної води і 
водовідведення для 
багатоповерхівок

грн/куб м 22.50

Послуга з централізованого 
постачаня гарячої води

з рушникосушильниками грн/куб.м 107.77
за відсутності 

рушникосушильників грн/куб.м 98.78
Послуга з централізованого 

постачаня гарячої води грн/куб.м 95.81 бюджетні установи та інші 
споживачі

грн/кв.м 
протягом  

опалювально
го сезону

48.40

грн/Гкал за 
показниками 
теп.лічильни

ка

1890.44

грн/Гкал за 
показниками 
теп.лічильни

ка

1988.82 бюджетні установи та інші 
споживачі

Розміри тарифів  на послуги   КП "Прилукитепловодопостачання"
станом на 01.01.2019 року

населення, що проживає в 
приватному секторі, бюджетні 

установи і інші споживачі 
(крім тих, які знаходяться в 
багатоповерхових будинках)

12 липня 2018 
року

населення, бюджетні установи 
та інші споживачі, які 

проживають (знаходяться) в 
багатоповерхових будинках

12 липня 2018 
року

населення 27 грудня 2018р.

Послуга з централізованого 
опалення

населення



Згідно якого документу

Рішення виконкому 
Прилуцької міської ради від 

10.12.2018р. №408 "Про 
встановлення тарифів на 

теплову енергію"

Рішення виконкому 
Прилуцької міської ради від 

25.06.2018р. №228  "Про 
коригування тарифів на 

централізоване 
водопостачання і 
водовідведення"

Рішення виконкому 
Прилуцької міської ради від 

25.06.2018р. №229 "Про 
коригування тарифів на 

централізоване 
водопостачання і 
водовідведення"

Рішення виконкому 
Прилуцької міської ради від 

10.12.2018р. №409 "Про 
встановлення тарифів на 

послуги з централізованого 
опалення і централізованого 

постачання гарячої води"



Вид послуги одиниця 
виміру Категорія споживачів Дата 

введення

Централізоване водопостачання грн/куб м 10.01

Централізоване водовідведення грн/куб м 17.51

Всього централізоване 
водопостачання і водовідведення грн/куб м 27.52

Послуга з централізованого 
постачання холодної води грн/куб м 10.34

Послуга з централізованого  
водовідведення грн/куб м 18.1

всього послуга з централізованого 
постачання холодної води і 
водовідведення для 
багатоповерхівок грн/куб м 28.44

Послуга з централізованого 
постачаня гарячої води

з рушникосушильниками грн/куб.м 107.77
за відсутності 

рушникосушильників грн/куб.м 98.78
Послуга з централізованого 

постачаня гарячої води грн/куб.м 95.81 бюджетні установи та 
інші споживачі

грн/кв.м 
протягом  

опалювально
го сезону

48.40

грн/Гкал за 
показниками 
теп.лічильни

ка

1890.44

грн/Гкал за 
показниками 
теп.лічильни

ка

1988.82 бюджетні установи та 
інші споживачі

населення

27 грудня 
2018р.

Послуга з централізованого 
опалення

населення

Розміри  діючих тарифів  на послуги   КП "Прилукитепловодопостачання"

населення, що 
проживає в приватному 

секторі, бюджетні 
установи і інші 

споживачі (крім тих, 
які знаходяться в 
багатоповерхових 

будинках)

21 січня 2019 
року

населення, бюджетні 
установи та інші 

споживачі, які 
проживають 

(знаходяться) в 
багатоповерхових 

будинках

21 січня 2019 
року



Згідно якого документу

Рішення виконкому 
Прилуцької міської ради 

від 10.12.2018р. №408 
"Про встановлення 
тарифів на теплову 

енергію"

Рішення виконкому 
Прилуцької міської ради 

від 10.12.2018р. №409 
"Про встановлення 

тарифів на послуги з 
централізованого 

опалення і 
централізованого 

постачання гарячої води"

Розміри  діючих тарифів  на послуги   КП "Прилукитепловодопостачання"

Рішення виконкому 
Прилуцької міської ради 

від 29.01.2019р. №28  
"Про коригування 

тарифів на 
централізоване 

водопостачання і 
водовідведення"

Рішення виконкому 
Прилуцької міської ради 

від 29.01.2019р. №29 
"Про коригування 

тарифів на послуги з 
централізованого 

постачання холодної 
води і водовідведення ( з 

використанням 
внутрішньобудинкових 

систем)"



вид послуги одиниця 
виміру

До 1  липня 
2016 року

Після 1 липня  
2016 року

темп росту 
(+%)

Очікувані з 
01 жовтня 
2016 року

централізован
е 
водопостачан
ня

грн/куб 
м з ПДВ 4.68 4.68 0.0 5.39

послуга з 
централізован
ого 
постачання 
холодної 
води

грн/куб 
м з ПДВ 5.01 5.01 0.0 5.71

централізован
е 
водовідведен
ня

грн/куб 
м з ПДВ 7.80 7.80 0.0 9.67

послуга з 
централізован
ого  
водовідведен
ня

грн/куб 
м з ПДВ 8.24 8.24 0.0 10.25

всього 
водопостачан
ня і 
водовідведен
ня для 
приватних грн/куб м

12.48 12.48 0.0 15.06

всього 
послуга з 
централізован
ого 
постачання 
холодної 
води і 
водовідведен
ня для 
багатоповерхі
вок грн/куб м

13.25 13.25 0.0 15.96

гаряча вода

Порівняння розмірів тарифів  для населення до 1 липня, після 1 липня 2016 року та очікуваних з 01 жовтня 2016р.

населення



з 
рушникосушк

ами
грн/куб.м 38.07 69.88 83.6 69.88

без 
рушникосушо

к
грн/куб.м 35.41 64.67 82.6 64.67

опалення
грн/кв.м 
протяго
м  
опалюва
льного 

17.17 34.07 98.4 34.07

грн/Гкал 
за 
показни
ками 
теп.лічи
льника

600.68 1192.07 98.5 1192.07

населення

плата за опалення



темп росту 
(+%)

Дата 
введенення

Згідно якого 
документу

15 01 жовтня 2016 р.

Постанова 
НКРЕКП 
№1501від 

01.09.2016 р.

14 01 жовтня 2016 р.

Постанова 
НКРЕКП 

№1502 від 
01.09.2016 р.

24 01 жовтня 2016 р.

Постанова 
НКРЕКП 
№1501від 

01.09.2016 р.

24 01 жовтня 2016 р.

Постанова 
НКРЕКП 

№1502 від 
01.09.2016 р.

21

20

Порівняння розмірів тарифів  для населення до 1 липня, після 1 липня 2016 року та очікуваних з 01 жовтня 2016р.



0 01 липня 2016 р.

Постанова 
НКРЕКП № 
1101 від 
09.06.2016 

0 01 липня 2016 р.

Постанова 
НКРЕКП № 
1101 від 
09.06.2016 

0 01 липня 2016 р.

Постанова 
НКРЕКП № 
1101 від 
09.06.2016 
року

0 01 липня 2016 р.

Постанова 
НКРЕКП № 
1101 від 
09.06.2016 
року
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