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ВШНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 270

26 листопада 2021 р. сесія 8 сюїикання

Про внесення змін до рішення 12 сесії обласної Ради 8 скликання від 
24 вересня 2021 року № 205 «Про встановлення тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування, постачання, послуги з 
постачання теплової енергії та постачання гарячої води для 

населення, бюджетних установ та організацій, госпрозрахункових 
споживачів та релігійних організацій комунальним підприємством 

«Вінницяоблтеплоенерго» та дочірнім підприємством 
«Альтернативна теплова енергія» комунального підприємства

«Вінницяоблтеплоенерго»

Відповідно до пункту 37 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 13 Закону України «Про теплопостачання», 
враховуючи висновок постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення 12 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 
вересня 2021 року № 205 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування, постачання, послуги з постачання теплової 
енергії та постачання гарячої води для населення, бюджетних установ та 
організацій, госпрозрахункових споживачів та релігійних організацій 
комунальним підприємством «Вінницяоблтеплоенерго» та дочірнім 
підприємством «Альтернативна теплова енергія» комунального підприємства 
«Вінницяоблтеплоенерго», а саме:

1.1 У підпункті З рішення слово «встановити» замінити словом 
«застосовувати».

1.2 У підпунктах 4.1 та 4.2 рішення після слів «...природного газу...» 
доповнити словами «та електричної енергії...».

1.3 Додаток 13 до рішення викласти в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань будівництва,/ комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури (Терещук ^

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток
до рішення 14 сесії обласної Ради 8 скликання 

від «26» листопада 2021 р. № 270

Додаток 13
до рішення 12 сесії обласної Ради 8 скликання 

від «24» вересня 2021 р. № 205

Порядок
визначення розміру коригуючого коефіцієнта для врахування 

фактичної ціни природного газу та електричної енергії

І. Для визначення розміру коригуючого коефіцієнту для врахування 
фактичної ціни природного газу та електричної енергії КП 
«Вінницяоблтеплоенерго»:

1) визначає у відповідному місяці середньозважену вартість природного 
газу (з зфахуванням зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу 
природного газу, торгівельної надбавки (націнки) постачальника) для кожної 
групи споживачів в залежності від використаних для них обсягів І, II та III 
згідно довгострокового контракту з постачальником природного газу;

2) визначає у відповідному місяці вартість постачання електричної енергії, 
але не вище середньозваженої ціни внутрішір>ого добового ринку (ВДР) 
об’єднаної енергетичної системи України за відповідний місяць;

3) перераховує вартість теплової енергії для відповідної категорії 
споживачів та кожного виду тарифу (АСО, ЦТП, ІТП), та вартість 
транспортування теплової енергії, з урахуванням коефіцієнта перерахунку (К), 
що визначається за такою формулою:

Вп
К = —

В т,
де Вп - перерахована планована вартість одиниці теплової енергії (з 

урахуванням прибутку) для кожної категорії споживачів та виду тарифу (АСО, 
ЦТП, ІТП), а при умові транспортування теплової енергії іншим суб’єктам 
господарювання, перерахована планова вартість одиниці транспортування 
теплової енергії, що враховує перераховану вартість природного газу 
визначену виходячи із ціни природного газу (з урахуванням, зміни тарифів на 
послуги з транспортування та розподілу природного газу, торгівельної 
надбавки (націнки) постачальника) у відповідному місяці та перераховану 
вартість електричної енергії (з урахуванням вартості розподілу електроенергії) 
визначену виходячи із фактичної ціни постачання електроенергії у 
відповідному місяці, але не вище середньозваженої ціни внутрішнього 
добового ринку (ВДР) об’єднаної енергетичної системи України за відповідний 
місяць та фактичної вартості розподілу електроенергії, за незмінних інших 
складових встановлених тарифів;

Вт - планована вартість одиниці теплової енергії (з урахуванням прибутку) 
для відповідної категорії споживачів та^и д у  тарифу (АСО, ЦТП, ІТП), а при



умові транспортування теплової енергії іншим суб’єктам господарювання, 
планова вартість одиниці транспортування теплової енергії відповідно до 
встановлених уповноваженими органами тарифів.

Сума перерахунку для споживача (С) визначається за такою формулою:

С = ( 1 - К ) х П ,
де К - коефіцієнт перерахунку (заокруглювати до 4 знаків після коми);
П - плата за теплову енергію та/або транспортування теплової енергії для 

споживача, визначена у відповідному місяці згідно з діючими тарифами на 
теплову енергію та транспортування теплової енергії, послуги з постачання 
теплової енергії та постачання гарячої води.

При цьому, якщо К має значення менше одиниці сума перерахунку 
відображує суму зменшення нарахування.

Якщо К має значення більше одиниці сума перерахунку відображує суму 
збільшення нарахування.

Перший заступник
голови обласної Ради В. КІСТІОН



Додаток
до рішення 14 сесії обласної Ради 8 скликання 

від «26» листопада 2021 р. № 270

Зміни до додатка 13 «Порядок визначення розміру коригуючого 
коефіцієнта для врахування фактичної ціни природного газу та 
електричної енергії» затвердженого рішенням 12 сесії обласної 

Ради 8 скликання від «24» вересня 2021 р. № 205»

І. Для визначення розміру коригуючого коефіцієнту для врахування 
фактичної ціни природного газу та електричної енергії КП 
«Вінницяоблтеплоенерго»:

1) визначає у відповідному місяці середньозважену вартість природного 
газу (з урахуванням зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу 
природного газу, торгівельної надбавки (націнки) постачальника) для кожної 
групи споживачів в залежності від використаних для них обсягів І, II та III 
згідно довгострокового контракту з постачальником природного газу;

2) визначає у відповідному місяці вартість постачання електричної енергії, 
але не вище середньозваженої ціни внутрішнього добового ринку (ВДР) 
об’єднаної енергетичної системи України за відповідний місяць;

3) перераховує вартість теплової енергії для відповідної категорії 
споживачів та кожного виду тарифу (АСО, ЦТП, ІТП), та вартість 
транспортування теплової енергії, з урахуванням коефіцієнта перерахунку (К), 
що визначається за такою формулою:

Вп
К = —

В т,
де Вп - перерахована планована вартість одиниці теплової енергії (з 

урахуванням прибутку) для кожної категорії споживачів та виду тарифу (АСО, 
ЦТП, ІТП), а при з^ові транспортування теплової енергії іншим суб’єктам 
господарювання, перерахована планова вартість одиниці транспортування 
теплової енергії, що враховує перераховану вартість природного газу 
визначену виходячи із ціни природного газу (з урахуванням, зміни тарифів на 
послуги з транспортування та розподілу природного газу, торгівельної 
надбавки (націнки) постачальника) у відповідному місяці та перераховану 
вартість електричної енергії (з урахуванням вартості розподілу електроенергії) 
визначену виходячи із фактичної ціни постачання електроенергії у 
відповідному місяці, але не вище середньозваженої ціни внутрішнього 
добового ринку (ВДР) об’єднаної енергетичної системи України за відповідний 
місяць та фактичної вартості розподілу електроенергії, за незмінних інших 
складових встановлених тарифів;

Вт - планована вартість одиниці теплової енергії (з урахуванням прибутку) 
для відповідної категорії споживачів та виду тарифу (АСО, ЦТП, ІТП), а при


