
Дата оприлюднення 01.09.2017 

Повідомлення споживачам КП «Вінницяоблтеплоенерго» 

Відповідно до п 2.2 та п.2.3 Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-

комунальних послуг, структур цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної 

позиції територіальних громад, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 р. №390, КП «Вінницяоблтеплоенерго» 

повідомляє споживачів про намір збільшити розмір тарифів на теплову енергію: для населення на 7,57 %, для 

бюджетних споживачів на 20,17%, для інших (крім населення) споживачів на 7,39%,  для релігійних 

організацій на 11,89 % у зв’язку із збільшенням суми витрат: 

- на придбання палива (у зв’язку із збільшенням ціни палива) для бюджетних споживачів та інших 

(крім населення) споживачів; 

- на оплату праці ( у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зростання 

коефіцієнта співвідношень мінімальної тарифної ставки робітника І розряду за підгалузями, видами робіт та 

окремими професіями до встановленої Галузевою угодою мінімальної тарифної ставки робітника І розряду); 

- на амортизаційні відрахування (у зв’язку з передачею на баланс  основних засобів); 

- на інші витрати собівартості (у зв’язку із збільшенням цін на матеріали, запчастини, паливно-

мастильні матеріали, які у діючому тарифі закладені на рівні 2009 року) . 

Планові тарифи на теплову енергію: 

- для потреб населення – 1 586,66 грн/Гкал з ПДВ; 

- для бюджетних споживачів – 1 868,05 грн/Гкал з ПДВ; 

- для інших (крім населення) споживачів – 2 106,89 грн/Гкал з ПДВ; 

- для релігійних організацій – 1 124,26 грн/Гкал з ПДВ. 

 

 
 Зауваження та пропозиції до оприлюднених матеріалів від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 

приймаються на протязі 15 календарних днів з дня опублікування матеріалів в засобах масової інформації у 

письмовому та/або електронному вигляді за адресою: КП «Вінницяоблтеплоенерго», вул..Вишнева, 24, 

м.Вінниця, 21037; e-mail: vinheatnet@ukr.net. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Повна собівартість, у т.ч.: 1 215,63 1 322,22 8,77 1 218,74 1 556,71 27,73 1 558,21 1 755,74 12,68 837,30 936,88 11,89

1.1 витрати на паливо 896,82 881,74 -1,68 896,82 1 047,49 16,80 1 236,28 1 311,28 6,07 515,38 498,44 -3,29

1.2 витрати на покупну теплову енергію 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3

собівартість виробництва теплової енергії власних 

ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4

витрати на електроенергію  без потреб власних 

ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 55,43 55,62 0,35 58,55 55,62 -5,00 58,55 55,62 -5,00 58,55 55,62 -5,00

1.5

транспортуванння теплової енергії мережами 

інших підприємств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6

витрати на оплату праці з відрахуваннями на 

соціальні заходи без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, 

АЕС, КГУ 233,70 300,68 28,66 233,70 360,86 54,41 233,70 304,16 30,15 233,70 298,90 27,90

1.7

амортизаційні відрахування без потреб власних 

ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 10,17 11,67 14,75 10,17 11,86 16,62 10,17 11,68 14,86 10,17 11,67 14,69

1.8

інші витрати собівартості без потреб власних 

ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 19,51 72,50 271,66 19,51 80,88 314,62 19,51 72,99 274,13 19,51 72,25 270,37

2 Витрати на покриття втрат 6,56 0,00 -100,00 69,65 0,00 -100,00 69,65 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00

3 Розрахунковий прибуток, у т.ч.: 7,01 0,00 -100,00 7,01 0,00 -100,00 7,01 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00

3.1 податок на прибуток 1,26 0,00 -100,00 1,26 0,00 -100,00 1,26 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00

3.2 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 5,75 0,00 -100,00 5,75 0,00 -100,00 5,75 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00

3.3

інше використання прибутку (прибуток у тарифах 

на виробництво ТЕЦ, ТЕС, КГУ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Вартість теплової енергії за відповідними 

тарифами 1 229,19 1 322,22 7,57 1 295,40 1 556,71 20,17 1 634,87 1 755,74 7,39 837,30 936,88 11,89

5 Тариф на теплову енергію без ПДВ 1 229,19 1 322,22 7,57 1 295,40 1 556,71 20,17 1 634,87 1 755,74 7,39 837,30 936,88 11,89

6 Податок на додану вартість 245,84 264,44 7,57 259,08 311,34 20,17 326,97 351,15 7,39 167,46 187,38 11,89

7 Тариф на теплову енергію з ПДВ 1 475,03 1 586,66 7,57 1 554,48 1 868,05 20,17 1 961,84 2 106,89 7,39 1 004,76 1 124,26 11,89

8 Рівень рентабельності 0,58 0,00 -100,00 0,58 0,00 -100,00 0,45 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00

9

Відсоток відшкодування затвердженим тарифом 

собівартості, % 92,43
х х

79,83
х х

92,61
х х

88,11
х х

Населення Бюджетні споживачі
Інші (крім населення) 

споживачі
Релігійні організації

Теплова енергія
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Дата оприлюднення  01.09.2017  

Повідомлення споживачам КП «Вінницяоблтеплоенерго» 

 Відповідно до п 2.2 та п.2.3 Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-

комунальних послуг, структур цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної 

позиції територіальних громад, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 р. №390, КП «Вінницяоблтеплоенерго» 

повідомляє споживачів про намір збільшити розмір тарифів на послугу з централізованого постачання гарячої 

води:  для населення -  за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання на 

10,35% та за умови відсутності рушникосушильників на 11,09 %, для бюджетних споживачів на15,36%, для 

інших (крім населення) споживачів на 3,83%,  для релігійних організацій на 4,70%, для управителів 

багатоквартирних будинків на 7,51%, а також про намір збільшити розмір тарифу на послугу з 

централізованого опалення, що надаються населенню (для абонентів житлових будинків з будинковими та 

квартирними приладами обліку теплової енергії) на 8,43% у зв’язку із збільшенням суми витрат, а саме: 

- витрат у  собівартості власної теплової енергії врахованих у планових тарифах на теплову енергію, у 

тому числі: 

 - на придбання палива (у зв’язку із збільшенням ціни палива) для бюджетних споживачів та 

інших (крім населення) споживачів; 

- на оплату праці ( у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

зростання коефіцієнта співвідношень мінімальної тарифної ставки робітника І розряду за підгалузями, видами 

робіт та окремими професіями до встановленої Галузевою угодою мінімальної тарифної ставки робітника І 

розряду); 

- на амортизаційні відрахування (у зв’язку з передачею на баланс  основних засобів); 

- на інші витрати собівартості (у зв’язку із збільшенням цін на матеріали, запчастини, паливно-

мастильні матеріали, які у діючому тарифі закладені на рівні 2009 року); 

 - витрат на придбання води для послуги з гарячого водопостачання (у зв’язку із зміною тарифів на 

централізоване водопостачання КП «Вінницяоблводоканал», відповідно до Постанови НКРЕКП №310 від 

22.03.2017 р.); 

 - витрат на утримання абонентської служби, а саме оплати праці ( у зв’язку із збільшенням 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зростання коефіцієнта співвідношень мінімальної тарифної 

ставки робітника І розряду за підгалузями, видами робіт та окремими професіями до встановленої Галузевою 

угодою мінімальної тарифної ставки робітника І розряду) для населення; 

 - витрат на проведення періодичної повірки квартирних засобів обліку для населення; 

 - витрат на послуги обслуговуючого банку для населення; 

 Планові тарифи на послугу з централізованого постачання гарячої води: 

- для потреб населення: 

- за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання -93,39 грн/м
3 
з ПДВ; 

- за умови відсутності рушникосушильників – 86,33 грн/м
3
 з ПДВ; 

- для бюджетних споживачів – 95,16 грн/м
3
 з ПДВ; 

- для інших (крім населення) споживачів – 106,38 грн/м
3
 з ПДВ; 

- для релігійних організацій – 60,19 грн/м
3
 з ПДВ; 

- для управителів багатоквартирних будинків – 81,92 грн/м
3
 з ПДВ; 

 

 Планові тарифи на послугу з централізованого опалення для населення: 

- для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії – 

1 620,27 грн/Гкал з ПДВ; 

- для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії – 

31,53 грн/м
2
  з ПДВ за місяць протягом опалювального періоду. 
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№1101)
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льників до 

системи 

гарячого 

водопостачан

ня 

Відсоток 

зростання 

(+)/ 

зниження 

(-)

Діючий тариф 

за умови 

відсутності 

рушникосуши

льників 

(Постанова від 

09.06.2016 

№1101)

Плановий 

тариф за 

умови 

відсутності 

рушникосу

шильників

Відсоток 

зростання 

(+)/ 

зниження 

(-)

грн/м
3

грн/м
3 % грн/м

3
грн/м

3 %

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Собівартість власної теплової енергії та витрат 

на покриття втрат, враховані у встановлених 

тарифах на теплову енергію для потреб 

населення 65,56 69,15 5,48 59,94 63,47 5,89

2

Витрати на утримання абонентської служби, 

усього, у тому числі: 0,53 0,77 45,28 0,48 0,70 45,83

2.1

витрати на оплату праці з відрахуваннями на 

соціальні заходи 0,53 0,77 45,28 0,48 0,70 45,83

2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Витрати з проведення періодичної повірки, 

обслуговування і ремонту квартирних засобів 

обліку, у тому числі їх демонтажу, 

транспортування та монтажу після повірки 0,44 1,01 129,55 0,41 0,93 126,83

4

Витрати на придбання води на послугу з 

централізованого постачання гарячої води 3,24 6,13 89,20 3,24 6,13 89,20

5 Решта витрат, крім послуг банка 0,01 0,00 -100,00 0,01 0,00 -100,00

6

Собівартість послуг без урахування послуг 

банку 69,78 77,06 10,43 64,08 71,23 11,16

7 Послуги банку 0,37 0,77 108,27 0,34 0,71 109,50

8

Повна планова собівартість послуг з 

урахуванням послуг банку 70,15 77,83 10,95 64,42 71,94 11,68

9 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,38 0,00 -100,00 0,34 0,00 -100,00

9.1 чистий прибуток 0,31 0,00 -100,00 0,28 0,00 -100,00

9.2 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,07 0,00 -100,00 0,06 0,00 -100,00

10 Планові тарифи на послуги без ПДВ 70,53 77,83 10,35 64,76 71,94 11,09

11 Податок на додану вартість 14,10 15,56 10,35 12,95 14,39 11,09

12 Планові тарифи на послуги з ПДВ 84,63 93,39 10,35 77,71 86,33 11,09

13

Відсоток відшкодування затвердженим тарифом 

собівартості, % 89,65
х х

88,91
х х

Послуга з централізованого постачання гарячої води для населення

Найменування показника№ з/п

Діючий 

тариф 

(Постанов

а НКРЕКП 

від 

29.12.2016 

№2440), 

грн/м
3

Плановий 

тариф,грн/

м3

Відсоток 

зростання 

(+)/ 

зниження (-

), %

Діючий 

тариф 

(Постанов

а НКРЕКП 

від 

01.02.2017 

№152), 

грн/м
3

Плановий 

тариф,грн/

м3

Відсоток 

зростання 

(+)/ 

зниження (-

), %

Діючий 

тариф 

(Постанов

а НКРЕКП 

від 

02.12.2016 

№2127), 

грн/м
3

Плановий 

тариф,грн/

м3

Відсоток 

зростання 

(+)/ 

зниження (-

), %

Діючий 

тариф 

(Постанов

а НКРЕКП 

від 

09.06.2016 

№1102), 

грн/м
3

Плановий 

тариф,грн/

м3

Відсоток 

зростання 

(+)/ 

зниження (-

), %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Собівартість власної теплової енергії, 

врахована у встановлених тарифах на 

теплову енергію 63,16 73,17 15,85 79,80 82,52 3,41 41,05 44,03 7,26 59,92 62,14 3,70

2

Витрати на придбання води для послуги з 

гарячого водопостачання 5,23 6,13 17,21 5,23 6,13 17,21 6,86 6,13 -10,64 3,24 6,13 89,20

3 Розрахунковий прибуток, усього у т.ч.: 0,34 0,00 -100,00 0,34 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0 -100,00

3.1 чистий прибуток 0,28 0,00 -100,00 0,28 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0 -100,00

3.2

на розвиток виробництва (виробничі 

інвестиції) 0,06 0,00 -100,00 0,06 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0 -100,00

4

Тариф на послугу з централізованого 

постачання гарячої води без ПДВ 68,74 79,30 15,36 85,38 88,65 3,83 47,91 50,16 4,70 63,50 68,27 7,51

5 Податок на додану вартість 13,75 15,86 15,36 17,08 17,73 3,83 9,58 10,03 4,70 12,70 13,65 7,51

6

Тариф на послугу з централізованого 

постачання гарячої води з ПДВ 82,49 95,16 15,36 102,46 106,38 3,83 57,49 60,19 4,70 76,20 81,92 7,51

7

Відсоток відшкодування затвердженим 

тарифом собівартості, % 84,64
х х

96,17
х х

95,30
х х

92,49
х х

Послуга з централізованого постачання гарячої води

Найменування показників№ з/п

Для потреб бюджетних 

установ
Для потреб інших (крім 

населення) споживачів

Для потреб релігійних 

організацій

Для потреб управителів 

багатоквартирних 

будинків



 
 

 Зауваження та пропозиції до оприлюднених матеріалів від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 

приймаються на протязі 15 календарних днів з дня опублікування матеріалів в засобах масової інформації у 

письмовому та/або електронному вигляді за адресою: КП «Вінницяоблтеплоенерго», вул..Вишнева, 24, 

м.Вінниця, 21037; e-mail: vinheatnet@ukr.net. 

Діючий тариф 

для абонентів 

житлових 

будинків з 

будинковими та 

квартирними 

приладами 

обліку теплової 

енергії 

(Постанова від 

09.06.2016 

№1101)

Плановий 

тариф для 

абонентів 

житлових 

будинків з 

будинковими 

та 

квартирними 

приладами 

обліку теплової 

енергії 

Відсото

к 

зростан

ня (+)/ 

знижен

ня (-)

Діючий тариф 

для абонентів 

житлових 

будинків без 

будинкових та 

квартирних 

приладів обліку 

теплової енергії 

(Постанова від 

09.06.2016 

№1101)

Плановий 

тариф для 

абонентів 

житлових 

будинків без 

будинкових 

та 

квартирних 

приладів 

обліку 

теплової 

енергії 

Відсоток 

зростання 

(+)/ 

зниження (-)

грн/Гкал грн/Гкал % грн/м
2
 на рік грн/м

2
 на рік %

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Собівартість власної теплової енергії та 

витрат на покриття втрат, враховані у 

встановлених тарифах на теплову енергію 

для потреб населення 1 222,18 1322,22 8,19 192,39 160,58 -16,53

2

Витрати на утримання абонентської 

служби, усього, у тому числі: 9,34 14,64 56,75 1,47 1,78 21,09

2.1

витрати на оплату праці з відрахуваннями 

на соціальні заходи 9,34 14,64 56,75 1,47 1,78 21,09

2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0 0,00 0 0 0,00

3 Решта витрат, крім послуг банка 0,15 0 -100,00 0,02 0 -100,00

4

Собівартість послуг без урахування послуг 

банку 1 231,67 1 336,86 8,54 193,88 162,36 -16,26

5 Послуги банку 6,57 13,37 103,48 1,03 1,62 57,63

6

Повна планова собівартість послуг з 

урахуванням послуг банку 1 238,24 1 350,23 9,04 194,91 163,98 -15,87

7

Розрахунковий прибуток, усього, у тому 

числі: 7,01 0,00 -100,00 1,11 0,00 -100,00

7.1 чистий прибуток 5,75 0 -100,00 0,91 0 -100,00

7.2

на розвиток виробництва (виробничі 

інвестиції) 1,26 0 -100,00 0,2 0 -100,00

8 Планові тарифи на послуги без ПДВ 1 245,25 1 350,23 8,43 196,02 163,98 -16,34

9 Податок на додану вартість 249,05 270,05 8,43 39,20 32,80 -16,34

10 Планові тарифи на послуги з ПДВ 1 494,30 1 620,27 8,43 235,22 196,78 -16,34

11

Плановий тариф на послугу з 

централізованого опалення, грн/м
2
 за 

місяць протягом опалювального періоду, з 

ПДВ

х х х

39,15 31,53 -19,46

12

Відсоток відшкодування затвердженим 

тарифом собівартості, % 91,57
х х

91,57
х х

Послуга з централізованого опалення для населення

Найменування показника№ з/п


