
Інформація про намір провести коригування тарифів на теплову  енергію  її  
виробництво,  транспортування  та  постачання  для бюджетних установ та 

інших споживачів 
 

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» інформує про намір скоригувати 
розрахунки тарифів на теплову енергію її виробництво, транспортування та 
постачання для населення, що були подані на розгляд Виконавчому комітету 

Вінницької міської ради із заявами 20.09.2021 року а також про намір 
скоригувати тарифи на теплову енергію її виробництво, транспортування та 

постачання встановлені рішенням Виконавчого комітету Вінницької міської 
ради від 23.09.2021 р. № 2271 (зі змінами) для бюджетних установ та інших 

споживачів на теплову  енергію  її  виробництво та  постачання.  

Розрахунок тарифів на теплову  енергію  її  виробництво, 

транспортування та постачання для всіх категорій споживачів та їх коригування 
проведено відповідно до вимог Порядку формування тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання 
теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 1 червня 2011 року № 869. 

1. Розрахунки коригування тарифів на теплову  енергію  її  виробництво,  
транспортування та постачання для цих категорій споживачів подано на 

розгляд до Вінницької міської ради 06.12.2021 р. Розміри проектів тарифів 
наведені у таблиці нижче: 

 

Тарифи комунального підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» 

      

№ 

з/п 
Тарифи 

Одиниця 

виміру 
Населення 

Бюджетні 

установи і 

організації 

Інші 

споживачі 

(крім 

населення) 

1. 

Одноставкові тарифи на теплову енергію  без урахування 

витрат на  утримання та ремонт центральних теплових 

пунктів з урахуванням витрат на утримання індивідуальних 

теплових пунктів за такими складовими:  

грн/Гкал 2 067,51 3 337,90 5 404,56 

1.1 - виробництво теплової енергії, без ПДВ грн/Гкал 1 340,98 2 472,54 4 252,43 

1.2 
- транспортування теплової енергії без урахування витрат на 
утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без ПДВ 

грн/Гкал 502,39 641,21 927,99 

1.3 
- постачання теплової енергії з урахуванням витрат на 

утримання індивідуальних теплових пунктів, без ПДВ 
грн/Гкал 224,14 224,14 224,14 

  

Двоставкові тарифи на теплову енергію без урахування 

витрат на  утримання та ремонт центральних теплових 

пунктів з урахуванням витрат на утримання індивідуальних 
теплових пунктів за такими складовими:  

        

1.4 
- умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову 
енергію, без ПДВ 

грн/Гкал 1 161,99 2 420,10 4 483,81 

1.5 

- умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову 

енергію (місячна абонентська плата на одиницю теплового 
навантаження), без ПДВ  

грн/Гкал/

год 
141 831,59 135 673,91 125 183,76 



2. 

Одноставкові тарифи на теплову енергію  з урахуванням 

витрат на  утримання та ремонт центральних теплових 

пунктів без урахування витрат на утримання індивідуальних 
теплових пунктів за такими складовими:  

грн/Гкал 1 957,12 3 227,50 5 294,17 

2.1 - виробництво теплової енергії, без ПДВ грн/Гкал 1 340,98 2 472,54 4 252,43 

2.2 
- транспортування теплової енергії з урахуванням витрат на 

утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без ПДВ 
грн/Гкал 598,57 737,39 1 024,17 

2.3 
- постачання теплової енергії без урахування витрат на 

утримання індивідуальних теплових пунктів, без ПДВ 
грн/Гкал 17,57 17,57 17,57 

  

Двоставкові тарифи на теплову енергію з урахуванням витрат 

на  утримання та ремонт центральних теплових пунктів без 
урахування витрат на утримання індивідуальних теплових 

пунктів за такими складовими:  

        

2.4 
- умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову 

енергію, без ПДВ 
грн/Гкал 1 180,86 2 438,97 4 502,67 

2.5 

- умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову 

енергію (місячна абонентська плата на одиницю теплового 

навантаження), без ПДВ  

грн/Гкал/

год 
121 585,63 116 565,92 107 609,95 

3. 

Одноставкові тарифи на теплову енергію без урахування 

витрат на  утримання та ремонт центральних теплових 

пунктів без урахування витрат на утримання індивідуальних 

теплових пунктів за такими складовими:  

грн/Гкал 1 860,93 3 131,32 5 197,99 

3.1 - виробництво теплової енергії, без ПДВ грн/Гкал 1 340,98 2 472,54 4 252,43 

3.2 
- транспортування теплової енергії без урахування витрат на 
утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без ПДВ 

грн/Гкал 502,39 641,21 927,99 

3.3 
- постачання теплової енергії без урахування витрат на 

утримання індивідуальних теплових пунктів, без ПДВ 
грн/Гкал 17,57 17,57 17,57 

  

Двоставкові тарифи на теплову енергію без урахування 

витрат на  утримання та ремонт центральних теплових 

пунктів без урахування витрат на утримання індивідуальних 
теплових пунктів за такими складовими:  

        

3.4 
- умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову 
енергію, без ПДВ 

грн/Гкал 1 161,99 2 420,10 4 483,81 

3.5 

- умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову 

енергію (місячна абонентська плата на одиницю теплового 
навантаження), без ПДВ  

грн/Гкал/

год 
109 475,76 105 136,71 97 098,39 

4. 
Одноставкові тарифи на теплову енергію по САТ, що 
знаходиться на вул.Стрілецька, 1 за такими складовими: 

грн/Гкал 1 394,59 0,00 3 768,91 

4.1 - виробництво теплової енергії, без ПДВ грн/Гкал 1 377,02 0,00 3 751,34 

4.2 
- транспортування теплової енергії без урахування витрат на 

утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без ПДВ 
грн/Гкал 0,00 0,00 0,00 

4.3 
- постачання теплової енергії без урахування витрат на 
утримання індивідуальних теплових пунктів, без ПДВ 

грн/Гкал 17,57 0,00 17,57 

  
Двоставкові тарифи на теплову енергію по САТ, що 

знаходиться на вул.Стрілецька, 1 за такими складовими:  
        

4.4 
- умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову 

енергію, без ПДВ 
грн/Гкал 859,25 0 3 193,31 

4.5 

- умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову 

енергію (місячна абонентська плата на одиницю теплового 

навантаження), без ПДВ  

грн/Гкал/

год 
82 514,51 0 85 154,11 

5. 
Одноставкові тарифи на теплову енергію по САТ, що 

знаходиться на вул.Стрілецька, 16а за такими складовими:  
грн/Гкал 1 644,53 0,00 0,00 

5.1 - виробництво теплової енергії, без ПДВ грн/Гкал 1 626,96 0,00 0,00 

5.2 
- транспортування теплової енергії без урахування витрат на 

утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без ПДВ 
грн/Гкал 0,00 0,00 0,00 

5.3 
- постачання теплової енергії без урахування витрат на 

утримання індивідуальних теплових пунктів, без ПДВ 
грн/Гкал 17,57 0,00 0,00 

  
Двоставкові тарифи на теплову енергію по САТ, що 
знаходиться на вул.Стрілецька, 16а за такими складовими:  

        



5.4 
- умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову 

енергію, без ПДВ 
грн/Гкал 933,97 0 0 

5.5 

- умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову 

енергію (місячна абонентська плата на одиницю теплового 

навантаження), без ПДВ  

грн/Гкал/

год 
111 171,00 0 0 

6. 
Одноставкові тарифи на теплову енергію по САТ, що 

знаходиться на вул.Ватутіна, 9а за такими складовими:  
грн/Гкал 1 584,82 0,00 0,00 

6.1 - виробництво теплової енергії, без ПДВ грн/Гкал 1 567,25 0,00 0,00 

6.2 
- транспортування теплової енергії без урахування витрат на 

утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без ПДВ 
грн/Гкал 0,00 0,00 0,00 

6.3 
- постачання теплової енергії без урахування витрат на 

утримання індивідуальних теплових пунктів, без ПДВ 
грн/Гкал 17,57 0,00 0,00 

  
Двоставкові тарифи на теплову енергію по САТ, що 
знаходиться на вул.Ватутіна, 9а за такими складовими:  

        

6.4 
- умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову 

енергію, без ПДВ 
грн/Гкал 920,68 0 0 

6.5 

- умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову 

енергію (місячна абонентська плата на одиницю теплового 

навантаження), без ПДВ  

грн/Гкал/

год 
98 237,58 0 0 

7. 
Одноставкові тарифи на теплову енергію по САТ, що 

знаходиться на вул.Антонова, 27 за такими складовими: 
грн/Гкал 1 656,94 0,00 0,00 

7.1 - виробництво теплової енергії, без ПДВ грн/Гкал 1 639,37 0,00 0,00 

7.2 
- транспортування теплової енергії без урахування витрат на 
утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без ПДВ 

грн/Гкал 0,00 0,00 0,00 

7.3 
- постачання теплової енергії без урахування витрат на 

утримання індивідуальних теплових пунктів, без ПДВ 
грн/Гкал 17,57 0,00 0,00 

  
Двоставкові тарифи на теплову енергію по САТ, що 

знаходиться на вул.Антонова, 27 за такими складовими:  
        

7.4 
- умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову 
енергію, без ПДВ 

грн/Гкал 940,87 0 0 

7.5 

- умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову 

енергію (місячна абонентська плата на одиницю теплового 
навантаження), без ПДВ  

грн/Гкал/

год 
113 366,15 0 0 

 

2. Структури поданих тарифів на теплову  енергію  її  виробництво,  
транспортування та постачання для цих категорій споживачів наведені за 

посиланням. 

3. Обґрунтування причин перегляду тарифів 

На коригування тарифів на теплову  енергію  її  виробництво,  
транспортування та постачання для всіх категорій споживачів вплинули такі 

чинники: 

Паливо: 

 
Для категорії «інші споживачі» застосовано вартість природного газу, 

відповідно до Додаткової угоди від 16.11.2021 року до Договору постачання 

природного газу від 01.06.2021 р. №5513-НГТ-1 з ТВО «Газопостачальна 
компанія «Нафтогаз Трейдинг», з ціною для Обсягу ІІ. Вартість природного 

газу з врахуванням транспортування складе – 24 254,986 грн. за тис. куб. м. без 
ПДВ.  

 
 

https://vmte.vn.ua/uploads/files/public_tall/2021/07122021/structur071221.pdf


Теплова енергія ТЕЦ та КГУ: 
 

До розрахунку тарифу на виробництво теплової енергії включено 
вартість виробництва теплової енергії на ТЕЦ та КГУ відповідно до постанови 

НКРЕКП від 24.11.2021 №2315 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 
22.09.2021 року № 1597». 

ТЕЦ: 

- бюджетні установи – 2 381,34 грн/Гкал без ПДВ; 
- інші споживачі – 3 871,01 грн/Гкал без ПДВ 

КГУ: 
- бюджетні установи – 2 909,14 грн/Гкал без ПДВ; 

- інші споживачі – 4 565,02 грн/Гкал без ПДВ. 
 

Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи: 
 

Збільшення витрат на оплату праці вплинуло на необхідність 
коригування тарифів для всіх категорій споживачів, що було зумовлено : 

- зміною мінімальної тарифної ставки робітника І розряду з 160% на 
180 % розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно до п. 
3.1.2. Змін і  доповнень до Галузевої угоди між Міністерством регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 
Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація 

роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом 
профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої 

промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2021 
роки від 22.04.2021 року (ріст 12,5%); 

- зміною прожиткового мінімуму на одну працездатну особу в 
розрахунку на місяць відповідно до Закону України   №1082-ІХ "Про 

Державний бюджет України на 2021 рік" (ріст 4,3%) з 2 379 грн. на 2 481 грн.;   
- збільшенням розміру доплат та надбавок до заробітної плати, 

враховуючи зміни посадових окладів та тарифних ставок працівників (0,4%). 
З збільшенням витрат на оплату праці збільшились витрати на 

відрахування на соціальні заходи. 

 

 


