Обґрунтування
щодо прийняття постанови
«Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії
КП ВМР «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО»
Звернення ліцензіата
Комунальне підприємство Вінницької міської ради «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» (далі – КП «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО») звернулось
до НКРЕКП із заявами від 24.12.2020 вх. № Т-766/20 та вх. № Т-767/20 та
доданими матеріалами щодо встановлення тарифів на виробництво теплової
енергії, що виробляється на теплоелектроцентралі та когенераційних
установках, на 2021 рік відповідно до Методики формування, розрахунку та
встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється
на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних
установках, затвердженою постановою НКРЕКП від 01.08.2017 № 991.
З метою уникнення навантаження на домогосподарства та недопущення
зростання для них вартості послуг з теплопостачання, враховуючи усі ризики
щодо забезпечення стабільного функціонування підприємств теплопостачання
та недопущення збоїв у їх роботі і наданні послуг для споживачів, враховуючи
важливість об’єднання зусиль з метою врегулювання проблемних питань у
сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води
09 лютого 2021 року між Кабінетом Міністрів України в особі Міністра
розвитку громад та територій України та першого заступника Міністра
енергетики України, НКРЕКП, НАК «Нафтогаз України» і Всеукраїнською
асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»
укладено Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних
питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання
гарячої води (далі – Меморандум). Меморандумом передбачено недопущення
застосування до кінцевих споживачів комунальних послуг (населення)
підвищення тарифів на послуги з централізованого опалення, постачання
теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2020/2021
року, також визначено основні напрями роботи та виконання завдань усіма
сторонами цього Меморандуму. Тарифи на виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралі та когенераційних установках є однією із складових
кінцевих тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та
гарячої води, відповідно, на період дії Меморандуму перегляд тарифів на
виробництво теплової енергії не здійснювався.
Виконавчий комітет Вінницької міської ради листом від 08.04.2021 № 0100-002-23429 повідомив НКРЕКП про прийняте рішення від 01.04.2021 №812
«Про закінчення опалювального сезону 2020-2021 років у м. Вінниці»,
відповідно до якого, опалювальний сезон 2020 - 2021 років у м. Вінниця
завершується 07 квітня 2021 року. Із завершенням опалювального сезону,
припиняється дія Меморандуму, в частині стримування приведення тарифів на
теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання теплової
енергії, на послугу з постачання теплової енергії та послугу з постачання
гарячої води до економічно обґрунтованого рівня. Також, у зазначеному листі
Вінницької міської ради висловлене прохання переглянути і привести до

економічно обґрунтованого рівня тарифи на виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралі та когенераційних установках для всіх категорій
споживачів КП «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО».
Відкриті обговорення на місцях
На виконання вимог постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866, 04 грудня
2020 року КП «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» провело відкрите
обговорення (відкрите слухання) щодо необхідності встановлення тарифів на
виробництво теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралі та
когенераційних установках. Результати відкритого обговорення (відкритого
слухання) оформлено протоколом, який оприлюднено на офіційному веб-сайті
та надано до НКРЕКП.
Схвалення проєкту постанови
На засіданні НКРЕКП, що проводилось у формі відкритого слухання,
14 липня 2021 року було схвалено проєкт постанови НКРЕКП щодо
встановлення
тарифів
на
виробництво
теплової
енергії
КП «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО».
Згідно з вимогами чинного законодавства, 14 липня 2021 року на
офіційному вебсайті НКРЕКП оприлюднено схвалений проєкт постанови
НКРЕКП разом із обґрунтовувальними матеріалами, необхідними для
прийняття рішень, з метою отримання зауважень та пропозицій.
Відкриті обговорення в НКРЕКП
На виконання Закону України «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та
Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017
№ 866, за місцезнаходженням центрального апарату НКРЕКП 26 липня
2021 року були проведені відкриті обговорення зауважень та пропозицій до
схваленого проєкту постанови НКРЕКП щодо встановлення тарифів на
виробництво теплової енергії КП «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО», які
надійшли до НКРЕКП протягом визначеного строку для надання зауважень та
пропозицій.
За результатами відкритих обговорень проєкту рішення НКРЕКП щодо
встановлення КП «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» тарифів на виробництво
теплової енергії було складено відповідний протокол. Зазначений протокол
відкритих обговорень було оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП
(https://www.nerc.gov.ua/?news=11783).
Пропозиції до розрахунків тарифів
Розрахунок тарифів на виробництво теплової енергії здійснено відповідно
до Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну
та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових
електростанціях та когенераційних установках (далі – Методика), затвердженої
постановою НКРЕКП від 01.08.2017 № 991.
Обсяги відпуску електричної та виробництва теплової енергії
Обсяги виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралі та на
когенераційних установках враховано відповідно до річного плану виробництва
електричної та теплової енергії КП «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО».

Матеріальні витрати
При формуванні матеріальних витрат НКРЕКП керувалась Методикою та
Галузевими методичними рекомендаціями з формування собівартості
виробництва, передачі та постачання електричної і теплової енергії, що
розроблені АТ «ЛьвівОРГРЕС» та затверджені наказом Міністерства палива та
енергетики України від 20 вересня 2001 року № 447.
У розрахунках тарифів на виробництво теплової енергії враховані
витрати на виконання ремонтів підрядним та господарським способом на рівні
обґрунтованих пропозицій ліцензіата, що забезпечить надійну, ефективну та
безвідмовну роботу генеруючого обладнання та устаткування, підвищить
надійність теплопостачання для споживачів.
Інші економічно обґрунтовані матеріальні витрати, що розраховані на
підставі державних, галузевих нормативів витрат ресурсів, техніко-економічних
розрахунків, кошторисів, з урахуванням ставок податків і зборів, цін на
матеріальні ресурси та послуги у планованому періоді у тарифах на
виробництво теплової енергії враховані на достатньому рівні для забезпечення
стабільної господарської діяльності ліцензіата.
Ціни на паливно-мастильні матеріали, хімреагенти, необхідні
комплектуючі матеріали, запчастини, інші матеріали та послуги прийняті на
підставі цін, які склалися на ринку України, комерційних пропозицій, договорів
та інших підтверджуючих документів.
Паливо
У розрахунках тарифів на виробництво теплової енергії витрати на
паливо та структура використання палива враховані на підставі аналізу
фактичних даних за попередні періоди. Був проведений детальний аналіз
фактичних питомих витрат умовного палива на відпуск електричної та
виробництво теплової енергії за останні 2 роки, тому в розрахунках тарифів на
виробництво теплової енергії пропонується врахувати значення питомих витрат
умовного палива, що не перевищують середньозважені значення фактичних
питомих витрат умовного палива на виробництво теплової енергії
за останні 2 роки.
КП «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» було підписано договір з
ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» щодо постачання природного газу.
Розрахунок тарифів на виробництво теплової енергії здійснено відповідно
до положень Методики, якою визначено, що у розрахунках тарифів на
виробництво теплової енергії вартість природного газу враховується на підставі
моніторингу та аналізу цін на ринку природного газу, який здійснюється
НКРЕКП, та з урахуванням індикативної вартості природного газу, а також з
урахуванням обсягів та умов виконання спеціальних обов’язків, покладених
Кабінетом Міністрів України на суб’єктів ринку природного газу, відповідно до
Закону України «Про ринок природного газу».
У розрахунках тарифів на відпуск електричної енергії та (або)
виробництво теплової енергії ціна природного газу не може бути врахована
вищою за ціну природного газу, визначену на рівні імпортного паритету
на 2 наступних квартали, що йдуть за місяцем кварталу, в якому
встановлюються тарифи.

Умовами договору та відповідними додатковими угодами передбачені
ціни на природний газ:
- Фіксований обсяг (Обсяг І) природного газу, розрахований як
середньо-арифметичне значення обсягу фактичного використання
природного газу Споживачем за останні три роки у відповідному
місяці для потреб виробництва теплової енергії для надання послуг з
опалення та постачання гарячої води населенню – 6 183,33 грн. за
1000 куб. м без ПДВ;
- Обсяг ІІ, розрахований як різниця між загальним замовленим обсягом
газу Споживачем на відповідний розрахунковий період та Обсягом І
(фіксованим) – 12 430,04 грн. за 1000 куб. м без ПДВ.
Зазначені ціни є нижчими за ціну природного газу, визначену на рівні
імпортного паритету та прийняті до розрахунку тарифів на виробництво
теплової енергії.
Вартість транспортування природного газу враховано відповідно до умов
договору з ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг», а саме: тариф на послуги
транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з
газотранспортної системи 124,16 грн за 1000 куб. м. (без ПДВ) та коефіцієнт,
який застосовується при замовленні потужності на добу наперед у
відповідному періоді на рівні 1,10 умовних одиниць.
Вартість розподілу природного газу враховано відповідно до
встановлених НКРЕКП тарифів на послуги з розподілу природного газу.
Витрати на оплату праці
Планування витрат на оплату праці для включення до розрахунку тарифів
здійснено з урахуванням положень чинного законодавства України та на
підставі Порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються у
тарифах на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії
місцевими (локальними) електромережами), постачання електричної енергії за
регульованим тарифом, передачу електричної енергії магістральними та
міждержавними електричними мережами, виробництво теплової та
виробництво електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП
від 26 жовтня 2015 року № 2645, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 13 листопада 2015 року за № 1431/27876, із забезпеченням мінімальної
заробітної плати та інших гарантій з оплати праці, передбачених чинним
законодавством України.
Середня заробітна плата врахована у розрахунку тарифів на виробництво
теплової енергії для КП «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО», що визначена у
відповідності до Порядку визначення витрат на оплату праці та враховані
НКРЕКП у розрахунках тарифів на виробництво теплової енергії, складає
11 292 грн.
Згідно з вимогами чинного законодавства розраховано статтю «єдиний
внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Амортизаційні відрахування
Амортизаційні відрахування основних засобів, інших необоротних
матеріальних і нематеріальних активів розраховані відповідно до положень
Податкового кодексу України.

Прибуток
Відповідно до положень Методики, для стабільної та беззбиткової роботи
пропонується врахувати у тарифах на виробництво теплової енергії обігові
кошти за рахунок нерозподіленого прибутку.
Враховуючи лист КП ВМР «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО»
від 09.09.2021 № 21/2/2690 щодо прохання встановити тарифи на виробництво
теплової енергії на теплоелектроцентралі та когенераційних установках для
категорій споживачів «бюджетні установи» та «інші споживачі», крім категорії
споживачів «населення», Департамент із регулювання відносин у сфері
енергетики пропонує прийняти постанову «Про встановлення тарифів на
виробництво теплової енергії КП ВМР «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО»,
якою планується:
встановити тарифи на виробництво теплової енергії, що
виробляється на теплоелектроцентралі, та використовується:
для забезпечення послугами установ, що фінансуються за рахунок
державного і місцевих бюджетів, – 2206,45 грн/Гкал (без ПДВ);
для забезпечення послугами інших споживачів – 2206,67 грн/Гкал (без
ПДВ).
встановити тарифи на виробництво теплової енергії, що
виробляється на когенераційних установках, та використовується:
для забезпечення послугами установ, що фінансуються за рахунок
державного і місцевих бюджетів, – 2715,12 грн/Гкал (без ПДВ);
для забезпечення послугами інших споживачів – 2717,04 грн/Гкал (без
ПДВ).
встановити структуру тарифів на виробництво теплової енергії, що
виробляється на теплоелектроцентралі.
встановити структуру тарифів на виробництво теплової енергії, що
виробляється на когенераційних установках.

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетики

А. Огньов

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

П О СТ А Н ОВ А
___________________

№ _______________
Київ

Про встановлення тарифів
на виробництво теплової енергії
КП ВМР «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО»
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про
теплопостачання», Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів
на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на
теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних
установках, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 01 серпня 2017 року № 991, Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВІННИЦЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» тарифи на виробництво
теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралі та використовується:
для забезпечення послугами установ, що фінансуються за рахунок
державного і місцевих бюджетів, – 2206,45 грн за 1 Гкал (без ПДВ);
для забезпечення послугами інших споживачів – 2206,67 грн за 1 Гкал (без
ПДВ).
2. Установити КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВІННИЦЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» тарифи на виробництво
теплової енергії, що виробляється на когенераційних установках та
використовується:
для забезпечення послугами установ, що фінансуються за рахунок
державного і місцевих бюджетів, – 2715,12 грн за 1 Гкал (без ПДВ);
для забезпечення послугами інших споживачів – 2717,04 грн за 1 Гкал (без
ПДВ).

2
3. Установити КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВІННИЦЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» структуру тарифів на
виробництво теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралі, згідно
з додатком 1.
4. Установити КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВІННИЦЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» структуру тарифів на
виробництво теплової енергії, що виробляється на когенераційних установках,
згідно з додатком 2.
5. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 11 грудня
2018 року № 1781 «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії
КП ВМР «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» такі зміни:
1) назву постанови викласти в такій редакції:
«Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії
КП ВМР «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО», що використовується для
забезпечення послугами населення»;
2) абзаци третій та четвертий пункту 1 виключити;
3) абзаци третій та четвертий пункту 2 виключити;
4) додатки 1 та 2 до постанови викласти в новій редакції, що додаються.
6. Ця постанова набирає чинності з 01 жовтня 2021 року.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

Додаток 1
до постанови Національної комісії
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
_________________№__________

Структура тарифів на виробництво теплової енергії, що виробляється на
теплоелектроцентралі
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
«ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО»
Найменування показників
Виробнича собiвартiсть, у т. ч.:
виробничі послуги
сировина і допоміжні матеріали
паливо
допоміжні та інші матеріали
витрати на оплату праці
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування
амортизаційні відрахування
інші витрати
Адміністративні витрати, у т. ч.:
матеріальні витрати
витрати на оплату праці
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування
амортизаційні відрахування
інші витрати
Інші операційні витрати, у т. ч.:
на дослідження і розробку
на соціальний розвиток
інші
Усього операційні витрати
відсоток за кредит
Усього витрат
Прибуток
Податок на прибуток
Нерозподілений прибуток, у т. ч.:
виплата дивідендів
резервний капітал
інше використання прибутку
Товарна продукція
Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо)
Товарна продукція з урахуванням зміни
Корисний відпуск енергії, тис. Гкал
Тариф на виробництво теплової енергії, що використовується:
для забезпечення послугами установ, що фінансуються за
рахунок державного і місцевих бюджетів
для забезпечення послугами інших споживачів

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

Без ПДВ
Теплова енергія
тис. грн
грн/Гкал
50 206,0
2 165,15
5 209,0
224,64
94,7
4,08
41 488,4
1 789,20
160,2
6,91
1 968,4
84,89
433,1

18,68

685,7
166,6
637,5
0,0
486,9

29,57
7,19
27,49
0,00
21,00

107,1

4,62

24,7
18,8
12,3
0,0
12,3
0,0
50 855,8
0,0
50 855,8
308,3
55,5
252,8
0,0
0,0
252,8
51 164,2
0,0
51 164,2
23,2

1,06
0,81
0,53
0,00
0,53
0,00
2 193,17
0,00
2 193,17
13,30
2,39
10,90
0,00
0,00
10,90
2 206,47
0,00
2 206,47
х

х

х

х

2206,45

х

2206,67

А. Огньов

Додаток 2
до постанови Національної комісії
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
_________________№__________

Структура тарифів на виробництво теплової енергії, що виробляється на
когенераційних установках
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
«ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО»
Без ПДВ
Найменування показників
Виробнича собiвартiсть, у т. ч.:
виробничі послуги
сировина і допоміжні матеріали
паливо
допоміжні та інші матеріали
витрати на оплату праці
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування
амортизаційні відрахування
інші витрати
Адміністративні витрати, у т. ч.:
матеріальні витрати
витрати на оплату праці
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування
амортизаційні відрахування
інші витрати
Інші операційні витрати, у т. ч.:
на дослідження і розробку
на соціальний розвиток
інші
Усього операційні витрати
відсоток за кредит
Усього витрат
Прибуток
Податок на прибуток
Нерозподілений прибуток, у т. ч.:
виплата дивідендів
резервний капітал
інше використання прибутку
Товарна продукція
Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо)
Товарна продукція з урахуванням зміни
Корисний відпуск енергії, тис. Гкал
Тариф на виробництво теплової енергії, що використовується:
для забезпечення послугами установ, що фінансуються
за рахунок державного і місцевих бюджетів
для забезпечення послугами інших споживачів

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

Теплова енергія
тис. грн
грн/Гкал
1 750,7
2 638,74
209,1
315,14
0,0
0,00
1 317,1
1 985,21
0,0
0,00
51,1
77,03

х

11,2

16,95

12,1
150,0
15,3
0,0
10,7

18,29
226,14
23,13
0,00
16,06

2,3

3,53

1,3
1,0
0,2
0,0
0,2
0,0
1 766,2
0,0
1 766,2
35,3
6,4
29,0
0,0
0,0
29,0
1 801,6
0,0
1 801,6
0,7

2,02
1,52
0,28
0,00
0,28
0,00
2 662,15
0,00
2 662,15
53,24
9,58
43,66
0,00
0,00
43,66
2 715,39
0,00
2 715,39
х
х

х

2715,12

х

2717,04

А. Огньов

Додаток 1
до постанови НКРЕКП
11.12.2018 № 1781
(у редакції постанови НКРЕКП
від ____________ №_________)

Структура тарифів на виробництво теплової енергії, що виробляється на
теплоелектроцентралі,
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
«ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО»
Без ПДВ
Найменування показників
Виробнича собiвартiсть, у т. ч.:
виробничі послуги
сировина і допоміжні матеріали
паливо
допоміжні та інші матеріали
витрати на оплату праці
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування
амортизаційні відрахування
інші витрати
Адміністративні витрати, у т. ч.:
матеріальні витрати
витрати на оплату праці
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування
амортизаційні відрахування
інші витрати
Інші операційні витрати, у т. ч.:
на дослідження і розробку
на соціальний розвиток
інші
Усього операційні витрати
відсоток за кредит
Усього витрат
Прибуток
Податок на прибуток
Нерозподілений прибуток, у т. ч.:
виплата дивідендів
резервний капітал
інше використання прибутку
Товарна продукція
Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо)*
Товарна продукція з урахуванням зміни
Корисний відпуск енергії, тис. Гкал
Тариф на виробництво теплової енергії, що використовується для
забезпечення послугами населення

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

Теплова енергія
тис. грн
68 125,5
8,9
327,5
61 382,3
406,4
4 656,0

грн/Гкал
857,78
0,11
4,12
772,87
5,12
58,62

1 024,3

12,90

153,4
166,6
1 703,9
0,0
1 153,7

1,93
2,10
21,45
0,00
14,53

253,8

3,20

22,4
273,9
69,0
0,0
69,0
0,0
69 898,3
0,0
69 898,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
69 898,3
0,0
69 898,3
79,4

0,28
3,45
0,87
0,00
0,87
0,00
880,10
0,00
880,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
880,10
0,00
880,10

х

х
972,83

А. Огньов

Додаток 2
до постанови НКРЕКП
11.12.2018 № 1781
(у редакції постанови НКРЕКП
від ____________ №_________)

Структура тарифів на виробництво теплової енергії, що виробляється на
когенераційних установках,
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
«ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО»
Без ПДВ
Найменування показників
Виробнича собiвартiсть, у т. ч.:
виробничі послуги
сировина і допоміжні матеріали
паливо
допоміжні та інші матеріали
витрати на оплату праці
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування
амортизаційні відрахування
інші витрати
Адміністративні витрати, у т. ч.:
матеріальні витрати
витрати на оплату праці
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування
амортизаційні відрахування
інші витрати
Інші операційні витрати, у т. ч.:
на дослідження і розробку
на соціальний розвиток
інші
Усього операційні витрати
відсоток за кредит
Усього витрат
Прибуток
Податок на прибуток
Нерозподілений прибуток, у т. ч.:
виплата дивідендів
резервний капітал
інше використання прибутку
Товарна продукція
Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо)*
Товарна продукція з урахуванням зміни
Корисний відпуск енергії, тис. Гкал
Тариф на виробництво теплової енергії, що використовується для
забезпечення послугами населення

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

Теплова енергія
тис. грн
9 231,5
0,7
57,5
7 244,6
0,0
402,2

грн/Гкал
1 062,63
0,08
6,61
833,92
0,00
46,30

88,5

10,19

67,6
1 370,5
218,2
0,0
140,7

7,78
157,75
25,11
0,00
16,20

31,0

3,56

3,5
42,9
8,2
0,0
8,2
0,0
9 457,9
0,0
9 457,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 457,9
0,0
9 457,9
8,7

0,41
4,94
0,94
0,00
0,94
0,00
1 088,69
0,00
1 088,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 088,69
0,00
1 088,69

х

х
1239,93

А. Огньов

