
Обґрунтування щодо встановлення нових двоставкових тарифів на виробництво, 

транспортування та постачання теплової енергії, послуг з постачання теплової 

енергії, послуг з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів   

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» 

 

Тарифи на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, КП 

ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» встановлюються у відповідності до Постанов 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг України від 25.06.2019 №1174 «Про затвердження Порядку 

формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання», від 31.03.2016 № 528 «Про затвердження Процедури встановлення 

тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання», від 

30.06.2017 року № 866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого 

обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг». 

На необхідність встановлення нових тарифів вплинули наступні чинники: 

1. Зміна обсягів реалізації теплової енергії. 

2. Зміна тарифів на природний газ відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 19.10.2018 №867. 

3. Зміна тарифів на виробництво теплової енергії на ТЕЦ та КГУ. 

4. Зростання витрат на оплату праці в зв’язку із зростанням прожиткового 

мінімуму на одну працездатну особу у розрахунку на місяць відповідно до Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», прийняттям змін до Галузевої 

угоди на 2019 рік, ростом фактичної середньомісячної заробітної плати по 

промисловості. 

5. Збільшення вартості електроенергії. 

6. Збільшення вартості водопостачання та водовідведення. 

7. Збільшення витрат на по статті «внески на регулювання» у зв’язку із 

збільшенням витрат на теплопостачання. 

8. Збільшення інших витрат у зв’язку із інфляційними процесами. 

9. Врахування індексу цін виробників промислової продукції на 2019 рік 

відповідно до Постанови КМУ від 11.07.2018 №546 «Про схвалення Прогнозу 

економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки». 

10. У зв’язку із необхідністю дотримання регуляторних процедур визначених 

постановою НКРЕКП від 30.06.2017 №866 у листопаді-грудні 2018 року до складу 

тарифів включаються витрати на покриття збитків (втрат) підприємства, що виникли у  

зв’язку із зміною вартості газу у цей період, а також залишок витрат на покриття втрат, 

що не був відшкодований у складі діючих тарифів. 

11. До складу тарифів включаються кошти на відрахування до резервного 

капіталу, обігових коштів у розмірі 2 % від повної планової собівартості теплової 

енергії (без урахування витрат на покриття втрат та коригування витрат). 

Встановлення нових економічно обґрунтованих тарифів забезпечить надійність та 

безперебійність надання якісних комунальних послуг.   


