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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №528 

20 грудня 2017 р. 27 сесія 7 скликання

Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво та 
постачання для потреб населення, бюджетних установ, інших (крім 
населення) споживачів та послуг з централізованого опалення , що 

надаються населенню Дочірнім підприємством «Альтернативна теплова
енергія» Комунального підприємства «Вінницяоблтеплоенерго»

Відповідно до пункту 37 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», пункту 2 частини 1 статті 7 Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги», статті 13 Закону України «Про 
теплопостачання», постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 
року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на 
житлово-комунальні послуги», враховуючи клопотання обласної державної 
адміністрації, висновки постійних комісій обласної Ради з питань житлово- 
комунального господарства, енергоефективності та енергозбереження; 
бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Встановити Дочірньому підприємству «Альтернативна теплова 
енергія» Комунального підприємства «Вінницяоблтеплоенерго» тарифи на 
теплову енергію, її виробництво, постачання для потреб населення, бюджетних 
установ, інших (крім населення) споживачів та послуги з централізованого 
опалення, що надаються населенню згідно з додатком 1.

2. Встановити Дочірньому підприємству «Альтернативна теплова 
енергія» Комунального підприємства «Вінницяоблтеплоенерго» структуру 
тарифів на теплову енергію, її виробництво, постачання, послуги з 
централізованого опалення згідно з додатками 2, 3, 4, 5.

3. Зобов’язати Дочірнє підприємство «Альтернативна теплова енергія» 
Комунального підприємства «Вінницяоблтеплоенерго» використовувати 
амортизаційні відрахування та врахований у тарифі прибуток на погашення 
коштів, залучених для будівництва та реконструкції котельні за адресою: 
м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе, 128, на строк окупності капіталовкладень у 
створення цього об’єкта теплопостачання.



4. Генеральному директору комунального підприємства 
«Вінницяоблтеплоенерго» забезпечити оприлюднення цього рішення у засобах 
масової інформації та ввести зазначені тарифи не раніше ніж через 15 днів з 
дня повідомлення про це рішення споживачів.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань житлово-комунального господарства, 
енергоефективності та енергозбереженння (Ковальов А.Є.) та постійну комісію 
обласної Ради з питань бюджету, фінанси та обласних програм (Мазур Г.Ф.).

Голова обласної Рад А. ОЛІЙНИК



Додаток 1 
до рішення 27 сесії обласної Ради 

7 скликання 
від 20 грудня 2017 р. № 528

Тарифи дочірнього підприємства «Альтернативна теплова енергія» 
комунального підприємства «Вінницяоблтеплоенерго» на теплову енергію, 

її виробництво, постачання для потреб населення, бюджетних установ, 
інших (крім населення) споживачів та послуги з централізованого 

опалення, що надаються населенню

Категорія тарифу Розмір тарифу з ПДВ
Населення

Тариф на теплову енергію впин. 1222,05 грн/Гкал
- виробництво теплової енергії 1120,10 грн/Г кал
- постачання теплової енергії 6,54 грн/Г кал

Тариф на послугу з централізованого опалення для 
абонентів житлових будинків з будинковими та 
квартирними приладами обліку теплової енергії

1 234,27 грн/Гкал

Бюджетні установи та організації
Тариф на теплову енергію в т,ч. 1 233,39 грн/Гкал

- виробництво теплової енергії 1 131,44 грн/Гкал
- постачання теплової енергії 6,54 грн/Гкал

Інші споживачі
Тариф на теплову енергію впин. 1233,39 грн/Гкал

- виробництво теплової енергії 1 131,44 грн/Гкал
- постачання теплової енергії 6,54 грн/Гкал

Примітка: в тарифах на теплову енергію врахований тариф на транспортування 1 
Гкал теплової енергії, затверджений для КП «Вінницяоблтетіоенерго» в розмірі 95,41 грн. з 
ПДВ.

Заступник голови 
обласної Ради



Додаток 2
до рішення 27 сесії обласної Ради 7 

скликання 
від 20 грудня 2017 року № 528

Структура тарифів на теплову енергію 
по дочірньому підприємству "Альтернативна теплова енергія" комунального підприємства "Вінницяоблтеплоенерго"

_____________________________________________________ ____ ______________________________________________________________ без ПДВ

НИ/п Показники

Структура тарифів на тепову енергію

у т.ч.

Населення Бюджетні споживачі Госпрозрахункові споживачі

Всього витрат 
{на рік), тс. грн.

Витратну 

розрахунку на 1 

Гкал, грн/Гкал

Всього в т р а т  

(на р ік ), тис. гри.

Витратну 

розрахунку на 1 
Гкал,грн/Гкал

Всього витрат (на 
р ік ), тис. грн.

Витратну 

розрахунку на 1 

Гкал, грн/Гкал

1 2

1 Прямі витрати 45,792 733,14 8152,183 742,59
ч' 348,3^$ 

344,167 742,59
1.1 прямі матеріальні витрати, у т.ч .: 40,650 650,82 7248,477 660,27 306,015 660,27

1.1.1 паливо, в т.ч . 37,694 603,49 6728,866 612,94 284,078 612,94

1.1.1.1 природний газ 1,130 18,10 302,253 27,53 12,761 27,53

1.1.1.2 тріска 36,564 585,39 6426,613 585,40 271,317 585,40
1.1.2 електроенергія 2,642 42,29 464,317 42,29 19,602 42,29
1.1.3 покупна теплова енергія * 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

1.13
вода для технологічних потреб та 
водовідведекня

0,172 2,75 30,224 2,75 1,276 2,75

1.1.6
матеріали, запасні частини та інші матеріальні 
ресурси, в т.ч.

0,143 2,28 25,071 2,28 1,058 2,28
1.2 прямі витрати на оплату праці 1,708 27,34 300,151 27,34 12,672 27,34
1.3 інші прямі витрати, у т.ч.: 3,434 54,98 603,555 54,98 25,481 54,98

1.3.1 відрахування на соціальні заходи 0,376 6,02 66,033 6,02 2,788 6,02
1.3.2 амортизаційні відрахування 2,747 43,98 482,866 43,98 20,386 43,98

1.3.3 інші прямі витрати, в т.ч. 0,311 4,98 54,656 4,98 2,307 4,98

2. ЗогальновиробничІ витрати, у т .ч .: 0,565 9,04 99,285 9,04 4,192 9,04

2.1 витрати на оплату праці 0,431 6,89 75,685 6,89 ЗД95 6,89

2.2 відрахування на соціальні заходи 0,095 1,52 16,651 1,52 0,703 1,52

2.3 інші витрати 0,040 0,63 6,949 0,63 0,293 0,63

3 Адміністративні витрати, у т .ч .: 2,528 40,47 444,274 40,47 18,756 40,47
3.1 витрати на оплату праці 2,033 32,56 357,401 32,56 15,089 32,56

3.2 відрахування на соціальні заходи 0,447 7,16 78,628 7,16 3,320 7,16

3.3 інші витрати 0,047 0,75 8,245 0,75 0,348 0,75

4 Інші операційні витрати 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

5 Фінансові витрати 2,492 39,90 438,016 39,90 18,492 39,90

=. П $ ^ І » б І в ^
■ ---ццу:

,.;Г9іззі7$а';: :^«32ДЮ Я;'.^

7.1 податок на прибуток 1,108 17,74 194,788 17,74 8,224 17,74

7.2 дивіденди 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

7.3 резервний фонд (капітал) 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

7.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

7.5 інше використання прибутку 6,157 98,57 1082,158 98,57 45,686 98,57

8
Вартість виробництва та постачання теплової 
енергії

58,642 ЙзІнІЙ]? 10410,704 439,517 ІШШІ
9

Тариф на транспортування теплової енергії для 
КП "Вінницяоблтеплоенерго"

79,51 79,51 79,51

10 Тариф на теплову енергію 1018,38 1027,83 1027,83

11
Реалізація теплової енергії власним 
споживачам

62,460 10 978,080 463,470

Заступник голови обласної Ради І.ХМІЛЬ



Додаток З 
до рішення 27 сесії обласної Ради 7 

скликання 
від 20 грудня 2017 року № 528

Структура тарифів на виробництво теплової енергії 
по дочірньому підприємству "Альтернативна теплова енергія" комунального підприємства "Вінницяоблтеплоенерго"

без ПДВ

Заступник голови обласної Ради



Додаток 4 
до рішення 27 сесії обласної Ради 7 

скликання 
від 20 грудня 2017 року № 528

Структура тарифів на постачання теплової енергії 

по дочірньому підприємству "Альтернативна теплова енергія" комунального підприємства 
"Вінницяоблтеплоенерго" 

 без ПДВ

№з/п Показники

Постачання теплової енергії

Всього витрат (на рік), 
тис. грн.

Витрати у розрахунку на 1 Гкал, 
ірн/Гкал

1 2 3 4

Вйі^Ьбнича

1. Прямі в и т р а т и 58,755 5,11
1.1 прямі м атеріальні в и т р а т и , у т .ч . : 0,000 0,00

1.1.1 паливо, в т.ч. 0,000 0,00
1.1.1.1 природний газ 0,000 0,00
1.1.1.2 тріска 0,000 0,00

1.1.2 електроенергія 0,000 0,00
1.1.3 покупна теплова енергія * 0,000 0,00

1.1.5
вода для  технологічних потреб та 
водовід вед е н ня

0,000 0,00

1.1.6
матеріали, запасні частини та інші матеріальні 
ресурси, в т.ч.

0,000 0,00

1.2 прямі в и т р а т и  на о п л а т у  праці 44,062 3,83
1.3 інші прямі в и т р а т и , у  т .ч .: 14,694 1,28

1.3.1 відрахування на соціальні заходи 9,694 0,84
1.3.2 амортизаційні відрахування 0,000 0,00

1.3.3 інші прямі витрати, в т.ч. 5,000 0,43
2. Загальновиробничі в и т р а т и , у т .ч . : 0,716 0,06

2.1 витрати на оплату лраці 0,546 0,05
2.2 відрахування на соціальні заходи 0,120 0,01

2.3 інші витрати 0,050 0,00
3 А д м ін іс тр а ти в н і в и т р а т и , у  т .ч . : 3,202 0,28

3.1 витрати на оплату праці 2,576 0,22

3.2 відрахування на соціальні заходи 0,567 0,05
3.3 інші витрати 0,059 0,01

4 інші операційні в и т р а т и 0,000 0,00

5 Фінансові в и т р а т и 0,000 0,00

Повна

Розрахуиковийлрибуток^усьйОШ^дШЖїїШ?!:“ Г ' ^

-к•• : £ *и/. ;яГКміШ £1ї‘ 

' ’ 0|00■'

7.1 податок на прибуток 0,000 0,00

7.2 дивіденди 0,000 0,00

7.3 резервний фонд (капітал) 0,000 0,00

7.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,000 0,00

7.5 інше використання прибутку 0,000 0,00

8 Вартість постачання теплової енергії 62,673 5,45

9
Реалізація теплової енергії власним 
споживачам

11 504,010

Заступник голови обласної Ради



Додаток 5 
до  рішення 27 сесії обласної Ради 7 

скликання 

від 20 грудня 2017 року № 528

Структура тарифів на послугу з централізованого опалення для потреб населення 
дочірнього підприємства "Альтернативна теплова енергія1' комунального підприємства

"Вінницяоблтеплоенерго”

№ Найменування показників

Послуга з 

централізованого 

опалення д л я  абонентів 

житлових будинків з 

будинковими та 

квартирними приладами 

обліку теплової енергії
грн/Гкал

1

Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених 

тарифах на теплову енергію для  потреб населення 1018,38

2 Витрати на утримання абонентської служби, усього, в т.ч.: 0,00

В витрати на оплату праці 0,00

4 внески на соціальні заходи 0,00

5 інші витрати абонентської служби 0,00

6 Витрати з проведення періодичної повірки X

7

Витрати на придбання води на послуги з централізованого 

постачання гарячої води X

8 Собівартість послуг без урахування послуг банку 1018,38

9 Послуги банку (1%) 10,18

10 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 1028,56

11 Розрахунковий прибуток, в т.ч. 0,00

12 податок на прибуток 0,00

13 чистий прибуток 0,00

14 Тарифи на послуги без ПДВ 1028,56

15 Податок на додану вартість 205,71

16 Планові тарифи на послуги з ПДВ 1234,27

Заступник голови обласної Ради І.ХМІЛБ


