
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

Від 09.01.2020 р. №11 

     м. Вінниця 

 

 

Про зміну розміру нарахувань 

за теплову енергію, послуги 

з централізованого опалення,  

централізованого постачання 

гарячої води 
 

З метою забезпечення інтересів мешканців міста Вінниці, враховуючи 

норми Європейської хартії місцевого самоврядування, Статуту територіальної 

громади міста Вінниці, відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 

21 липня 2005р. №630 «Про затвердження Правил надання послуг з 

централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і 

водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого 

опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» та від                   

24 грудня 2019р. №1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за 

теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого 

постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного 

газу», керуючись пунктом 1 частини 2 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»: 

1.1. Провести зміни розміру нарахувань за теплову енергію та послуги з 

централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води 

споживачам категорії «населення», «бюджетні установи», «інші споживачі» за 

грудень 2019 року у зв’язку із зміною ціни природного газу  протягом 

опалювального періоду 2019-2020 років (без врахування зміни тарифів на 

послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки 

(націнки) постачальника) відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

від 24 грудня 2019р. №1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за 

теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого 

постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного 

газу». 



1.2. Відповідні зміни відобразити у платіжних документах споживачів за 

грудень 2019 року, надісланих у січні 2020 року. 

1.3. Про зміну розміру нарахувань за теплову енергію, послуги з 

централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води 

інформувати споживачів через розміщення інформаційного повідомлення (з 

наведенням відповідних обґрунтувань) на офіційному веб-сайті підприємства та 

у Єдиному рахунку. 

1.4. Невідкладно звернутись до Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з метою встановлення 

для КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» обґрунтованого тарифу на теплову 

енергію та послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води.          

Відповідальний: Генеральний директор КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови М. Форманюка. 

 

 

 

Міський голова                                                                             С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент енергетики, транспорту та зв’язку міської ради  

 

Розборський Ігор Олегович 

 

Головний спеціаліст відділу енергетики 

 


