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Повідомлення споживачам КП «Вінницяоблтеплоенерго» 

 Відповідно до п.2 та п.3 Розділу ІІ (Механізм інформування споживачів про намір зміни 

цін/тарифів на комунальні послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з 

постачання та розподілу електричної енергії) з обґрунтуваннями такої необхідності) Порядку 

інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуваннями  такої 

необхідності, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України №130 від 05.06.2018 р., КП «Вінницяоблтеплоенерго» повідомляє 

споживачів про намір змінити розмір тарифів: на теплову енергію, яка надається без АСО, ЦТП та ІТП 

(для населення зростає на 39,80%, для бюджетних споживачів зростає на 24,82%, для інших споживачів 

зростає на 18,27%, для релігійних організацій зростає на 15,7% ), на теплову енергію, яка надається без 

АСО, ІТП з урахуванням утримання ЦТП (для населення зростає на 40,46%, для бюджетних споживачів 

зростає на 25,47%, для інших споживачів зростає на 18,97%, для релігійних організацій зростає на 

16,43% ), на теплову енергію, яка надається без АСО, ЦТП з урахуванням утримання ІТП зростає на 

33,17%, на теплову енергію для АСО м.Хмільник, вул.Муравського, 11 зростає на 57,98% та  на теплову 

енергію для АСО м.Гайсин, вул.Жовтнева,2 зростає на 69,49%.  

Необхідність зміни тарифів на теплову енергію обумовлена наступними причинами: 

- Зміною обсягів виробництва та реалізації теплової енергії у зв’язку із закінченням дії договорів 

«користування майном на праві господарського відання»№ 03-11-17 ДП від 27.11.2017 р., № 01-

11/17 від 06.11.2017 р. та договорів «користування транспортним засобом на праві 

господарського відання» № 1 від 01.11.2018 р. із Дочірнім підприємством «Альтернативна 

теплова енергія» та Наказу генерального директора КП «Вінницяоблтеплоенерго» «Про 

приймання передачу майна» від 28.12.2020 р. № 270; 

- Зростанням вартості постачання природного газу з 2897 грн/1000 м3 для населення та 6103,10 

грн/1000 м3 для бюджетних та інших споживачів до 6261,11 грн/1000 м3 (середньоарифметичний 

показник опалювального періоду 2020-2021 р.р.); 

- Зростання вартості електроенергії. Вартість 1 кВт-год. активної електроенергії визначалась на 

підставі середньої вартості постачання активної електроенергії за останні шість місяців до місяця 

в якому подаються тарифи у розмірі 1,87164 грн. /кВт-год без ПДВ та тарифу на розподіл 

електричної енергії діючого у травні 2021 року у відповідності постанови НКРЕКП № 2362 від 

09.12.2020 р. у розмірі 1,15040 грн/кВт-год без ПДВ. Загальна вартість електроенергії 

застосована при формуванні тарифів складає 3,02204 грн/кВт-год без ПДВ 

- Зміна мінімальних гарантій в оплаті праці для визначення окладів та тарифних ставок 

працівників підприємства. 

Планові тарифи на теплову енергію без АСО, ЦТП та ІТП складуть: 

- для потреб населення – 2 547,84 грн/Гкал з ПДВ; 

- для бюджетних споживачів – 2 764,45 грн/Гкал з ПДВ; 

- для інших споживачів – 2 872,51 грн/Гкал з ПДВ; 

- для релігійних організацій – 2 889,82 грн/Гкал з ПДВ; 

- в тому числі транспортування теплової енергії – 532,34 грн/Гкал з ПДВ; 

 

Планові тарифи на теплову енергію з АСО: 

- для АСО м.Хмільник, вул.Муравського, 11 – 2 367,33 грн/Гкал з ПДВ; 

- для АСО м.Гайсин, вул.Жовтнева, 2 – 2 074,32 грн/Гкал з ПДВ; 

 

Планові тарифи на теплову енергію без АСО, ІТП з урахуванням утримання ЦТП: 

- для потреб населення – 2 614,05 грн/Гкал з ПДВ; 

- для бюджетних споживачів – 2 830,66 грн/Гкал з ПДВ; 

- для інших споживачів – 2 938,72 грн/Гкал з ПДВ; 

- для релігійних організацій – 2 956,03 грн/Гкал з ПДВ; 

- в тому числі транспортування теплової енергії – 598,56 грн/Гкал з ПДВ; 

 

Плановий тариф на теплову енергію без АСО, ЦТП з урахуванням утримання ІТП – 2 708,91 

грн/Гкал з ПДВ. 



Повідомлення споживачам КП «Вінницяоблтеплоенерго» 

 Відповідно до п.2 та п.3 Розділу ІІ (Механізм інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів 

на комунальні послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу 

електричної енергії) з обґрунтуваннями такої необхідності) Порядку інформування споживачів про намір 

зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуваннями  такої необхідності, затвердженого Наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №130 

від 05.06.2018 р., КП «Вінницяоблтеплоенерго» повідомляє споживачів про намір змінити розмір тарифів: 

-  на послугу з постачання теплової енергії без АСО, ЦТП та ІТП (для населення зростає на 39,80%); 

- на послугу з постачання теплової енергії без АСО, ІТП, з ЦТП (для населення зростає на 40,46%); 

- на послугу з постачання теплової енергії без АСО, ЦТП з ІТП (для населення зростає на 41,50%); 

- на послугу з постачання теплової енергії для АСО м.Хмільник, вул.Муравського, 11 зростає на 57,98%; 

- на послугу з постачання теплової енергії для АСО м.Гайсин, вул.Жовтнева,2 зростає на 69,49%; 

- на послугу з постачання гарячої води без ЦТП та ІТП (для населення: з рушникосушками зростає на 

35,16%, без рушникосушок зростає на 34,46%; для бюджетних установ зростає на 21,5%; для інших 

споживачів зростає на 16,05%); 

- на послугу з постачання гарячої води без ІТП з ЦТП (для населення: з рушникосушками зростає на 35,82%, 

без рушникосушок зростає на 35,12%; для бюджетних установ зростає на 22,17%; для інших споживачів 

зростає на 16,70%); 

- на послугу з постачання гарячої води з ІТП (для населення: з рушникосушками зростає на 36,84%, без 

рушникосушок зростає на 36,13%), 

Необхідність зміни тарифів на послугу з постачання теплової енергії та гарячої води обумовлена 

наступними причинами: 

- Зміною обсягів виробництва та реалізації теплової енергії у зв’язку із закінченням дії договорів 

«користування майном на праві господарського відання»№ 03-11-17 ДП від 27.11.2017 р., № 01-11/17 від 

06.11.2017 р. та договорів «користування транспортним засобом на праві господарського відання» № 1 від 

01.11.2018 р. із Дочірнім підприємством «Альтернативна теплова енергія» та Наказу генерального 

директора КП «Вінницяоблтеплоенерго» «Про приймання передачу майна» від 28.12.2020 р. № 270; 

- Зростанням вартості постачання природного газу з 2897 грн/1000 м3 для населення та 6103,10 

грн/1000 м3 для бюджетних та інших споживачів до 6261,11 грн/1000 м3 (середньоарифметичний показник 

опалювального періоду 2020-2021 р.р.); 

- Зростання вартості електроенергії. Вартість 1 кВт-год. активної електроенергії визначалась на 

підставі середньої вартості постачання активної електроенергії за останні шість місяців до місяця в якому 

подаються тарифи у розмірі 1,87164 грн. /кВт-год без ПДВ та тарифу на розподіл електричної енергії 

діючого у травні 2021 року у відповідності постанови НКРЕКП № 2362 від 09.12.2020 р. у розмірі 1,15040 

грн/кВт-год без ПДВ. Загальна вартість електроенергії застосована при формуванні тарифів складає 3,02204 

грн/кВт-год без ПДВ 

- Зміна мінімальних гарантій в оплаті праці для визначення окладів та тарифних ставок працівників 

підприємства. 

Планові тарифи на послугу з постачання теплової енергії без АСО, ЦТП та ІТП складуть: 

- для потреб населення – 2 547,84 грн/Гкал з ПДВ; 

Планові тарифи на послугу з постачання теплової енергії без АСО, ІТП з ЦТП складуть: 

- для потреб населення – 2 614,05 грн/Гкал з ПДВ; 

Планові тарифи на послугу з постачання теплової енергії без АСО, ЦТП з ІТП складуть: 

- для потреб населення – 2 708,91 грн/Гкал з ПДВ; 

Планові тарифи на послугу з постачання теплової енергії для АСО складуть: 

- для АСО м.Хмільник, вул.Муравського, 11 – 2 367,33 грн/Гкал з ПДВ; 

- для АСО м.Гайсин, вул.Жовтнева, 2 – 2 074,32 грн/Гкал з ПДВ; 

 

 

Планові тарифи на послугу з постачання гарячої води без ЦТП та ІТП складуть: 

- для потреб населення : 

- з рушникосушками – 150,13 грн/м3 з ПДВ; 

- без рушникосушок – 129,75 грн/м3 з ПДВ; 

     - для бюджетних установ – 139,50 грн/м3 з ПДВ; 

     - для інших споживачів – 114,36 грн/м3 з ПДВ; 

Планові тарифи на послугу з постачання гарячої води з ЦТП без ІТП складуть: 

- для потреб населення : 

- з рушникосушками – 153,64 грн/м3 з ПДВ; 

- без рушникосушок – 132,73 грн/м3 з ПДВ; 



     - для бюджетних установ – 142,48 грн/м3 з ПДВ; 

     - для інших споживачів – 147,34 грн/м3 з ПДВ; 

Планові тарифи на послугу з постачання гарячої води без ЦТП з ІТП складуть: 

- для потреб населення : 

- з рушникосушками – 158,67 грн/м3 з ПДВ; 

- без рушникосушок – 137,00 грн/м3 з ПДВ;     

 



  

 

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

приймаються протягом 7 календарних днів з дня опублікування матеріалів в газеті,  у письмовому та/або 

електронному вигляді за адресою: КП «Вінницяоблтеплоенерго», вул..Вишнева, 24, м.Вінниця, 21037, 

e-mail: vinheatnet@ukr.net. 


