
Рівень тарифів на комунальні та транспортні послуги в м. Кривому Розі 

   станом на 01.08.2020 

  
Одиниця  

виміру 

Діючі 

тарифи  

Нормативний  

документ 

Дата 

введення  

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ 

ДПП "Кривбаспромводопостачання" 
- споживачам, які є суб’єктами 

господарювання у сфері централізованого 

водопостачання та водовідведення 

 

грн./м3 (без ПДВ) 1,95 

Постанова НКРЕКП від 

16.06.2016 №1141 (із змінами 

від 07.07.2016 №1238) 
02.08.2016 з ПДВ 2,34 

- споживачам, які не є суб’єктами 

господарювання у сфері централізованого      

водопостачання та водовідведення 

грн./м3 (без ПДВ) 2,8 

з ПДВ 3,36 

КП "Кривбасводоканал" 

-- споживачам, які не є суб’єктами 

господарювання у сфері централізованого      

водопостачання та водовідведення – 

грн./м3 (без ПДВ)    11,100 

Постанова НКРЕКП від 

16.06.2016 №1141( зі змінами 

від 04.02.2020 № 283) 
05.02.2020 

з ПДВ 13,32 

- споживачам, які є суб’єктами 

господарювання у сфері централізованого 

водопостачання та водовідведення 

грн./м3 (без ПДВ) 5,03 

з ПДВ 6,036 

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

КП "Кривбасводоканал" 

- споживачам, які не є суб’єктами 

господарювання у сфері централізованого      

водопостачання та водовідведення 

грн./м3 (без ПДВ) 9,92 

Постанова НКРЕКП від 

16.06.2016 №1141( зі змінами 

від 04.02.2020 № 283) 
05.02.2020 

з ПДВ 11,904 

- споживачам, які є суб’єктами 

господарювання у сфері централізованого 

водопостачання та водовідведення 

грн./м3 (без ПДВ) 3,13 

з ПДВ 3,756 

ТЕПЛОВА ЕНЕРГІЯ 

АТ "Криворізька теплоцентраль" 

Населення 

Тариф на теплову енергію,   в т.ч.: 
грн./Гкал без ПДВ 1406,971 

Рішення виконавчого 

комітету Криворізької 

міської ради від 22.01.2019 

№51 

24.01.2019 

з ПДВ 1688,365 

-     виробництво теплової енергії 
грн./Гкал без ПДВ 1290,581 

з ПДВ 1548,697 

-     транспортування теплової енергії 
грн./Гкал без ПДВ 108,026 

з ПДВ 129,631 

-     постачання теплової енергії 
грн./Гкал без ПДВ 8,364 

з ПДВ 10,037 

Бюджетні установи: 

Тариф на теплову енергію,   в т.ч.: 
грн./Гкал без ПДВ 1490,851 

Рішення виконавчого 

комітету Криворізької 

міської ради від 22.01.2019 

№51 

24.01.2019 

з ПДВ 1789,021 

-     виробництво теплової енергії 
грн./Гкал без ПДВ 1374,461 

з ПДВ 1649,353 

-     транспортування теплової енергії 
грн./Гкал без ПДВ 108,026 

з ПДВ 129,631 

-     постачання теплової енергії 
грн./Гкал без ПДВ 8,364 

з ПДВ 10,037 

     



Інші споживачі: 

Тариф на теплову енергію,  в т.ч.: 
грн./Гкал без ПДВ 1429,291 

Рішення виконавчого 

комітету Криворізької 

міської ради від 22.01.2019 

№51 

24.01.2019 

з ПДВ 1715,149 

-     виробництво теплової енергії 
грн./Гкал без ПДВ 1312,901 

з ПДВ 1575,481 

-     транспортування теплової енергії 
грн./Гкал без ПДВ 108,026 

з ПДВ 129,631 

-     постачання теплової енергії 
грн./Гкал без ПДВ 8,364 

з ПДВ 10,037 

КПТМ "Криворіжтепломережа" 

Населення 

Тариф на теплову енергію,  в т.ч.: 
грн./Гкал без ПДВ 1406,97 

Постанова НКРЕКП від 

10.12.2018 №1714 
01.01.2019 

з ПДВ 1688,36 

-     виробництво теплової енергії 
грн./Гкал без ПДВ 1303,17 

з ПДВ 1563,80 

-     транспортування теплової енергії 
грн./Гкал без ПДВ 99,35 

з ПДВ 119,22 

-     постачання теплової енергії 
грн./Гкал без ПДВ 4,45 

з ПДВ 5,34 

Бюджетні установи:  

Тариф на теплову енергію,   в т.ч.: 
грн./Гкал без ПДВ 1490,85 

Постанова НКРЕКП 

10.12.2018 №1715  
01.01.2019 

з ПДВ 1789,02 

-     виробництво теплової енергії 
грн./Гкал без ПДВ 1387,05 

з ПДВ 1664,46 

-     транспортування теплової енергії 
грн./Гкал без ПДВ 99,35 

з ПДВ 119,22 

-     постачання теплової енергії 
грн./Гкал без ПДВ 4,45 

з ПДВ 5,34 

Інші споживачі:  

Тариф на теплову енергію,  в т.ч.: 
грн./Гкал без ПДВ 1429,29 

Постанова НКРЕКП від 

10.12.2018 № 1715 
01.01.2019 

з ПДВ 1715,15 

-     виробництво теплової енергії 
грн./Гкал без ПДВ 1325,49 

з ПДВ 1590,588 

-     транспортування теплової енергії 
грн./Гкал без ПДВ 99,35 

з ПДВ 119,22 

-     постачання теплової енергії 
грн./Гкал без ПДВ 4,45 

з ПДВ 5,34 

ТОВ "Дніпровське управління регіонального будівництва" 

Населення 

Тариф на теплову енергію, в т. ч.: 

 

грн./Гкал без ПДВ 1350,23 

Рішення виконавчого 

комітету від 09.01.2019 №36 
15.01.2019 

з ПДВ 1620,28 

- виробництво теплової енергії 
грн./Гкал без ПДВ 1271,49 

з ПДВ 1525,79 

- транспортування теплової енергії 
грн./Гкал без ПДВ 70,8 

з ПДВ 84,96 

- постачання теплової енергії 
грн./Гкал без ПДВ 7,94 

з ПДВ 9,53 



Бюджетні установи 

Тариф на теплову енергію, в т.ч.: 
грн./Гкал без ПДВ 1537,908 

Рішення виконавчого 

комітету Криворізької 

міської ради від 13.11.2018 

№530 

 

15.11.2018 

з ПДВ 1845,49 

- виробництво теплової енергії 
грн./Гкал без ПДВ 1448,23 

з ПДВ 1737,87 

- транспортування теплової енергії 
грн./Гкал без ПДВ 80,64 

з ПДВ 96,77 

- постачання теплової енергії 
грн./Гкал без ПДВ 9,04 

з ПДВ 10,85 

Інші споживачі 

Тариф на теплову енергію, в т.ч.: 
грн./Гкал без ПДВ 1537,908 

Рішення виконавчого 

комітету Криворізької 

міської ради від 13.11.2018 

№530 

 

15.11.2018 

з ПДВ 1845,49 

- виробництво теплової енергії 
грн./Гкал без ПДВ 1448,23 

з ПДВ 1737,87 

- транспортування теплової енергії 
грн./Гкал без ПДВ 80,64 

з ПДВ 96,77 

- постачання теплової енергії 
грн./Гкал без ПДВ 9,04 

з ПДВ 10,85 

ТОВ "Криворіжтепло" 

Бюджетні установи 

Тариф на теплову енергію, в т. ч.: грн./Гкал  1814,62 
Рішення виконавчого 

комітету Криворізької 

міської ради від 

15.05.2019 № 230 

01.07.2019 - виробництво теплової енергії грн./Гкал  1810,11 

- постачання теплової енергії грн./Гкал 4,51 

 

КП "Кривбастеплоенерго" КМР 

Бюджетні установи 

Тариф на теплову енергію, в т. ч.: 
грн./Гкал без ПДВ 1697,80 

Рішення виконавчого 

комітету Криворізької 

міської ради від 

22.01.2020 № 23 

 

28.01.2020 

з ПДВ 2037,36 

-    виробництво теплової енергії 
грн./Гкал без ПДВ 1676,59 

з ПДВ 2011,91 

-    постачання теплової енергії 
грн./Гкал без ПДВ 21,21 

з ПДВ 25,45 

ПОСЛУГИ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ОПАЛЕННЯ 

АТ "Криворізька теплоцентраль" 

- при наявності приладів обліку  грн./Гкал з ПДВ 1701,675 Рішення виконавчого 

комітету Криворізької 

міської ради від 22.01.2019 

№51  

08.02.2019 
- при відсутності приладів обліку  грн./м2 з ПДВ 63,932 

КПТМ "Криворіжтепломережа" 

- при наявності приладів обліку  грн./Гкал з ПДВ 1701,19 
Постанова НКРЕКП від 

10.12.2018 №1752  
01.01.2019 

- при відсутності приладів обліку  грн./м2 з ПДВ 80,04 

ТОВ "Дніпровське управління регіонального будівництва" 

- при наявності приладів обліку  грн./Гкал з ПДВ 1620,50 
Рішення виконавчого 

комітету від 09.01.2019 №36 
30.01.2019 

- при відсутності приладів обліку грн./м2 з ПДВ 44,62 

     



ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ МІСЬКИМ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТОМ 

КП "Міський тролейбус" 

грн./1 пас  

2,5 
Рішення виконкому 

міської ради від 

14.12.2016 №514 

16.12.2016 
КП "Швидкісний 

трамвай" 

Міський трамвай 2,5 

Швидкісний 

трамвай 
2,5 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ 

Населення  

- до 100 кВт·год включно грн./кВт·год з 

ПДВ  

0,9 Постанова НКРЕКП від 

26.02.2015 №220 
01.03.2017 

- понад 100 кВт·год  1,68 

Інші споживачі  

- постачання (ТОВ "Дніпровські 

енергетичні послуги")* 

грн/МВт.год без 

ПДВ 
64,75 

Постанова НКРЕКП від 

10.12.2019 № 2703 
01.01.2020 

грн/МВт.год з 

ПДВ 
77,7 

- розподіл (АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі"):* 

- І клас напруги 

грн/МВт.год без 

ПДВ 
83,13 

 

Постанова НКРЕКП від 

10.12.2019 № 2672 

 

01.01.2020 
з ПДВ 99,76 

- ІІ клас напруги 

 

грн/МВт.год без 

ПДВ 
535,60 

з ПДВ 642,72 

ПРИРОДНИЙ ГАЗ 

Населення 

- роздрібна ціна  

для побутових споживачів  

грн./м3  

з ПДВ  

 

2,97495 

 

Постанова КМУ від 19.10.2018 № 867 (зі 

змінами), Постанова НКРЕКП від 

24.12.2019 № 3013, 

наказ ТОВ "Дніпропетровськгаз збут" від 

22.07.2020 №01Но-2-0520 

01.07.2020 

Бюджетні установи  
1) 1) Надавач послуги:                    

ТОВ "Дніпропетровськгаз 

збут" 

2) - Газопостачання для установ та 

організацій,що фінансуються з 

державного та місцевих 

бюджетів 

(вартість природного газу 

+вартість доступу до 

потужності) 

 

грн./1000м3 

без ПДВ 

 

4053,242 

Наказ ТОВ "Дніпропетровськгаз збут"               

від 26.05.2020 №01Но-2-0520 
01.06.2020 

з ПДВ 4863,890 

 

*З тарифами інших постачальників та надавачів послуг розподілу  можна ознайомитись на 

сайті НКРЕКП http://www.nerc.gov.ua/?id=37481   та http://www.nerc.gov.ua/?id=37483  

 

 

http://www.nerc.gov.ua/?id=37481
http://www.nerc.gov.ua/?id=37483

