
УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

ЗО жовтня 2017 року м. Шепетівка № 292

Про встановлення ТОВ “Шепетівка 
Енергоінвест” тарифів на теплову 
енергію, її виробництво, 
транспортування, постачання та 
послуги з централізованого 
опалення

Розглянувши надані ТОВ “Шепетівка Енергоінвест” розрахунки тарифів на теплой 
енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги з централізованого 
опалення (лист вих. № 953 від 30.10.2017 р.), інформацію ТОВ “Шепетівка Енергоінвест' 
про відсутність зауважень та пропозицій від споживачів до розрахованих тарифів, керуючись 
Порядком формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 
постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого 
постановою КМУ № 869 від 01.06.2011 р., Правилами надання послуг з централізованого 
опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою 
КМУ № 630 від 21.07.2005 р., ст.ст. 13, 20 Закону України “Про теплопостачання”, ст.ст. 7.
3 1 Закону України “Про житлово- комунальні послуги”, ст.ст. 27, 28, 40 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Шепетівської міської ради 
ВИРІШИВ:

і

1. Враховуючи джерела фінансування інвестиційної програми ТОВ “Шепетівка 
Енергоінвест” на 2017 рік (додаток до постанови НКРЕКП від 18.04.2017 р. № 517, 
визначити нульовий рівень рентабельності, який враховується в тарифах ТОВ 
“Шепетівка Енергоінвест” на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 
постачання та послуги з централізованого опалення.

2. Встановити ТОВ “Шепетівка Енергоінвест” економічно обґрунтовані тарифи:

2.1. для населення на послугу з централізованого опалення для абонентів житлових 
будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії -  42,91 гри. за 
1 м2 (з ГІДВ);

2.2. для населення на послугу з централізованого опалення для абонентів житлови 
будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової г-нергії -  1578 ■ > 
грн./Гкал (з ІІДВ);
2.3. для потреб бюджетних установ тариф на теплову енергію -  1864,45 грн./Гк 1.1 

(з 1 ІДВ);

2.4. для потреб інших споживачів -  тариф на теплову енергію -  2285.56 грн./l кал і 
ГІДВ).



3. Врахувати, що:
3.1. тарифи, зазначені у п.2 даного рішення встановлені із врахуванням структури 
тарифів, сформованої ТОВ “Шепетівка Енергоінвест”;

3.2. відповідальність за достовірність наданих розрахунків та інформації для 
встановлення тарифів, зазначених у п.2 даного рішення, покладається на ТОВ 
“Шепетівка Енергоінвест”.

4. Враховуючи те, що в розрахунках тарифів на послуги з централізованого опалення, 
які подавались ТОВ “Шепетівка Енергоінвест” до виконавчого комітету протягом 
липня-жовтня 2017 року, товариство застосовувало різні питомі норми споживання 
теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків, ТОВ “1 ІІепетівка 
Енергоінвест” у термін до 09.11.2017 року надати детальні розрахунки питомих норм 
споживання теплової енергії на централізоване опалення по кожному житловому 
будинку (із зазначенням всіх вихідних даних, які використані для проведення 
розрахунку).

5. ТОВ “Шепетівка Енергоінвест” повідомити споживачів про встановлені тарифи, у 
термін, визначений чинним законодавством.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 
Вихівського В.Б. та начальника управління житлово-комунального господарства та з 
питань регулювання земельних відносин Цвіркуна П.І.

Міський голова М.ІІолодюк


