
Інформація про намір встановити нові тарифи на теплову  енергію  її  
виробництво,  транспортування  та  постачання  для всіх категорій споживачів 

 

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» інформує про намір встановити 

тарифи на теплову енергію її виробництво, транспортування та постачання для 
всіх категорій споживачів; на теплову  енергію  її  виробництво та  постачання  
для багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного 

теплопостачання за адресою вул. Антонова, 27; на теплову  енергію  її  
виробництво та  постачання  для  багатоквартирного будинку, обладнаного 

системою автономного теплопостачання за адресою вул. Стрілецька, 1; на 
теплову  енергію  її  виробництво та  постачання  для  багатоквартирного 

будинку, обладнаного системою автономного теплопостачання за адресою вул. 
Стрілецька, 16 а; на теплову  енергію  її  виробництво та  постачання  для  

багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного 
теплопостачання за адресою вул. Ватутіна, 9 а.  

Розрахунок тарифів на теплову  енергію  її  виробництво, 
транспортування та постачання для всіх категорій споживачів 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 тарифів на теплову  енергію  її  виробництво,  

транспортування та постачання для всіх категорій споживачів подано на 
розгляд до Вінницької міської ради 20.09.2021 р. Розміри проектів тарифів 

наведені у таблиці нижче. 

 

Тарифи комунального підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго»  

      

№ 
з/п 

Тарифи 
Одиниця 
виміру 

населенн
я 

Бюджетні 

установи 
і 

організац

ії 

Інші 

споживач
і (крім 

населенн

я) 

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 2 007,59 2 928,98 3 092,45 

1.1 - виробництво теплової енергії, без ПДВ грн/Гкал 1 315,47 2 149,87 2 302,79 

1.2 
- транспортування теплової енергії без урахування витрат на 

утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без ПДВ 
грн/Гкал 482,87 569,85 580,41 

1.3 
- постачання теплової енергії з урахуванням витрат на утримання 

індивідуальних теплових пунктів, без ПДВ 
грн/Гкал 209,25 209,25 209,25 

  

Двостаставкові 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 2 069,90 2 230,22 



1.5 

- умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову 

енергію (місячна абонентська плата на одиницю теплового 

навантаження), без ПДВ  

грн/Гкал/

год 

132 

446,91 

126 

994,33 

117 

226,28 

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 1 900,57 2 821,95 2 985,43 

2.1 - виробництво теплової енергії, без ПДВ грн/Гкал 1 315,47 2 149,87 2 302,79 

2.2 
- транспортування теплової енергії з урахуванням витрат на 

утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без ПДВ 
грн/Гкал 568,79 655,77 666,32 

2.3 
- постачання теплової енергії без урахування витрат на 

утримання індивідуальних теплових пунктів, без ПДВ 
грн/Гкал 16,31 16,31 16,31 

  

Двостаставкові 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 2 088,77 2 249,09 

2.5 

- умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову 

енергію (місячна абонентська плата на одиницю теплового 

навантаження), без ПДВ  

грн/Гкал/

год 

112 

728,42 

108 

384,17 

100 

110,33 

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 1 814,65 2 736,04 2 899,51 

3.1 - виробництво теплової енергії, без ПДВ грн/Гкал 1 315,47 2 149,87 2 302,79 

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

грн/Гкал 482,87 569,85 580,41 

3.3 
- постачання теплової енергії без урахування витрат на 

утримання індивідуальних теплових пунктів, без ПДВ 
грн/Гкал 16,31 16,31 16,31 

  

Двостаставкові 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 2 069,90 2 230,22 

3.5 

- умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову 

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

грн/Гкал/

год 

102 

226,93 
98 472,93 90 994,87 

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

грн/Гкал 1 349,70 0,00 2 441,49 

4.1 - виробництво теплової енергії, без ПДВ грн/Гкал 1 333,39 0,00 2 425,17 

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 16,31 0,00 16,31 

  
Двостаставкові 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 1 909,09 

4.5 

- умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову 

енергію (місячна абонентська плата на одиницю теплового 

навантаження), без ПДВ  

грн/Гкал/

год 
75 832,97 0 78 761,81 

5. 
Одноставкові тарифи на теплову енергію по САТ, що 

знаходиться на вул.Стрілецька, 16а за такими складовими: 
грн/Гкал 1 634,05 0,00 0,00 

5.1 - виробництво теплової енергії, без ПДВ грн/Гкал 1 617,74 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 16,31 0,00 0,00 



  
Двостаставкові 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 

4.5 

- умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову 

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

грн/Гкал/

год 

109 

532,27 
0 0 

6. 
Одноставкові тарифи на теплову енергію по САТ, що 
знаходиться на вул.Ватутіна, 9а за такими складовими:  

грн/Гкал 1 541,38 0,00 0,00 

6.1 - виробництво теплової енергії, без ПДВ грн/Гкал 1 525,07 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 16,31 0,00 0,00 

  
Двостаставкові 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 
91 812,30 0 0 

7. 
Одноставкові тарифи на теплову енергію по САТ, що 

знаходиться на вул.Антонова, 27 за такими складовими:  
грн/Гкал 1 610,85 0,00 0,00 

7.1 - виробництво теплової енергії, без ПДВ грн/Гкал 1 594,54 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 16,31 0,00 0,00 

  
Двостаставкові 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 

106 

325,91 
0 0 

 

2. Структури поданих тарифів на теплову  енергію  її  виробництво,  

транспортування та постачання для всіх категорій споживачів наведені за 
посиланням. 

3. Обґрунтування причин перегляду тарифів 

На встановлення нових тарифів на теплову  енергію  її  виробництво,  

транспортування та постачання для всіх категорій споживачів вплинули такі 
чинники: 

- збільшення ціни природного газу НАК «Нафтогаз України»; 

- збільшення ціни на електричну енергію; 

-  збільшення витрат на оплату праці - з врахуванням прожиткового 
мінімуму з жовтня 2021 року відповідно до Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2021 рік» та зміни інших гарантій з оплати праці, 
передбачених законодавством, з урахуванням положень Галузевої угоди; 

-   зміна вартості теплової енергії по ТЕЦ та КГУ; 

https://vmte.vn.ua/uploads/files/public_tall/2021/23092021/structura_tar.pdf


-   збільшення вартості водопостачання та водовідведення; 

-   зміна інших складових, що пов’язані з інфляційними процесами. 

 


