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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 бюджетних споживачів ззнижується 

на 0,26%, для інших споживачів зростає на 48,94% та для релігійних організацій знижується на 

10,32% ), на теплову енергію, яка надається без АСО, ІТП з урахуванням утримання ЦТП (для 

бюджетних споживачів знижується на 0,01%, для інших споживачів зростає на 48,22% та для 

релігійних організацій знижується на 9,91% ). 

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», Наказу генерального директора КП 

«Вінницяоблтеплоенерго» «Про приймання передачу майна» від 22.03.2022 р. № 72 та рішення 

25 сесії 8 скликання Вінницької обласної Ради №377 від 27.05.2022 р. «Про дочірнє 

підприємство «Альтернативна теплова енергія» комунального підприємства 

«Вінницяоблтеплоенерго»; 

- зміною обсягів виробництва та реалізації теплової енергії відповідно до рішення 15 сесії 

8 скликання Вінницької обласної Ради №321 від 24.12.2021 р. «Про передачу майна в 

господарське відання комунальному підприємству «Вінницяоблтеплоенерго»», яким 

підприємству передано котельні 22 закладів обласного бюджету; 

- зростанням вартості твердого палива (дрова, тріска, пелети, брикети); 

- зростання вартості паливно-мастильних матеріалів; 

- зростання чисельності працівників в результаті передачі об’єктів генерації теплової 

енергії; 

- збільшення 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 бюджетних споживачів – 3 788,52 грн/Гкал з ПДВ; 

- для інших споживачів – 6 254,88 грн/Гкал з ПДВ; 

- для релігійних організацій – 3 797,52 грн/Гкал з ПДВ; 

- в тому числі транспортування теплової енергії – 636,69 грн/Гкал з ПДВ. 

 

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

- для бюджетних споживачів – 3 879,18 грн/Гкал з ПДВ; 

- для інших споживачів – 6 345,54 грн/Гкал з ПДВ; 

- для релігійних організацій – 3 888,18 грн/Гкал з ПДВ; 

- в тому числі транспортування теплової енергії – 727,35 грн/Гкал з ПДВ. 

 

Тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, послуги з 

постачання теплової енергії та постачання гарячої води для населення  залишаються на рівні 

минулого опалювального періоду, відповідно до рішення 45 сесії Вінницької обласної ради 7 

скликання №986 від 24.09.2020 р



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

об’єднань, приймаються на протязі 7 календарних днів з дня опублікування матеріалів на сайті 

www.kpvote.com.ua,  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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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 гарячої води без ЦТП та ІТП (для бюджетних установ зростає на 

0,11%; для інших споживачів зростає на 45,63%); 

- на послугу з постачання гарячої води без ІТП з ЦТП (для бюджетних установ зростає на 0,33%; 

для інших споживачів зростає на 45,03%); 

Необхідність зміни тарифів на послуги з постачання гарячої води обумовлені 

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», Наказу генерального директора КП 

«Вінницяоблтеплоенерго» «Про приймання передачу майна» від 22.03.2022 р. № 72 та рішення 

25 сесії 8 скликання Вінницької обласної Ради №377 від 27.05.2022 р. «Про дочірнє 

підприємство «Альтернативна теплова енергія» комунального підприємства 

«Вінницяоблтеплоенерго»; 

- зміною обсягів виробництва та реалізації теплової енергії відповідно до рішення 15 сесії 

8 скликання Вінницької обласної Ради №321 від 24.12.2021 р. «Про передачу майна в 

господарське відання комунальному підприємству «Вінницяоблтеплоенерго»», яким 

підприємству передано котельні 22 закладів обласного бюджету; 

- зростанням вартості твердого палива (дрова, тріска, пелети, брикети); 

- зростання вартості паливно-мастильних матеріалів; 

- зростання чисельності працівників в результаті передачі об’єктів генерації теплової 

енергії; 

- збільшення мінімальних гарантій в оплаті праці для визначення окладів та тарифних 

ставок працівників підприємства. 

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

     - для бюджетних установ – 186,23 грн/м3 з ПДВ; 

     - для інших споживачів – 297,21 грн/м3 з ПДВ; 

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

     - для бюджетних установ – 190,31 грн/м3 з ПДВ; 

     - для інших споживачів – 301,29 грн/м3 з ПДВ; 

 
 

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

об’єднань, приймаються на протязі 7 календарних днів з дня опублікування матеріалів на сайті 

www.kpvote.com.ua,  у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: КП 

«Вінницяоблтеплоенерго», вул..Вишнева, 24, м.Вінниця, 21037; 

http://www.kpvote.com.ua/

