
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РІШЕННЯ 
 
 

 “   ”                           2020 року                   м. Шепетівка                              № _____ 

 
ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ СКОРИГОВАНИХ  
ТАРИФІВ НА ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ (ЇЇ ВИРОБНИЦТВО, 
ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА  
ПОСТАЧАННЯ) ТА ПОСЛУГИ З 
ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ 
ДЛЯ ШЕПЕТІВСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА  
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ. 
  
         Розглянувши лист Шепетівського підприємства теплових мереж № 746  від 30.10.2020р., 
враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України  № 869 від 01.06.2011р. «Про 
забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 
послуги»,  Постанову Кабінету Міністрів України  № 830 від 21.08.2019р « Про затвердження 
Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги 
з постачання теплової енергії», Закону України № 2633-IV від 02.06.2005р. «Про 
теплопостачання», відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет міської ради 
          ВИРІШИВ: 
 
 1.Погодити для  Шепетівського підприємства теплових мереж планові тарифи на 
теплову енергію для всіх категорій споживачів: 
            1.1 для населення у розмірі  - 2041,62 грн./Гкал (з ПДВ) 
            1.2 для бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) у розмірі -2041,62 
грн./Гкал (з ПДВ) 
             2. Погодити для  Шепетівського підприємства теплових мереж плановий тариф на 
послугу з постачання теплової енергії,що дорівнює вартості теплової енергії для споживачів 
категорії «населення» -2041,62  грн./Гкал (з ПДВ). 
            3. Погодити для  Шепетівського підприємства теплових мереж структуру тарифу на 
послугу з постачання теплової енергії та структуру тарифу на теплову енергію: 
Структура тарифу на теплову енергію (її виробництво,транспортування та постачання) для 
потреб населення  ( Додаток № 1); 
Структура тарифу на теплову енергію (її виробництво,транспортування та постачання) для 
потреб бюджетних установ (Додаток № 2) ; 
Структура тарифу на теплову енергію (її виробництво,транспортування та постачання) для 
потреб інших споживачів (Додаток № 3); 
Структура  тарифу  на послугу з  постачання  теплової  енергії  для  потреб  населення  
 (Додаток № 4). 
              4.Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови   
та начальника управління житлово-комунального господарства . 

 
 

 
Міський голова                                                                                              Віталій БУЗИЛЬ



 
 

Структура тарифу на теплову енергію( її виробництво, транспортування та 
постачання) Шепетівського підприємства теплових мереж 

№ 
з/п 

Найменування показників 
Для потреб населення 

тис.грн грн/Гкал 
1 Повна собівартість, у т.ч.: 56 359,46 1672,37 
1.1 витрати на паливо, у т.ч. 34448,43 1022,20 
1.1.1 природний газ 34448,43 1022,20 

1.2 
витрати на електроенергію без потреб 
власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 2412,86 71,60 

1.3. 

витрати на оплату праці з 
відрахуваннями на соціальні заходи без 
потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 15074,83 447,32 

1.4 
Амортизаційні відрахування без потреб 
власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 796,26 23,63 

1.5 
Інші витрати собівартості без потреб 
власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 3627,08 107,62 

2 Розрахунковий прибуток, у т.ч.: 976,57 28,98 
2.1 податок на прибуток 148,97 4,42 

2.2 
Інше використання прибутку (обігові 
кошти) 827,60 24,56 

3 
Вартість теплової енергії за 
відповідними тарифами 57336,03 х 

4 
Тарифи на теплову енергію, 
грн./Гкал без ПДВ х 1701,35 

5 
Тарифи на теплову енергію, 
грн./Гкал з ПДВ х 2041,62 

6 
Обсяг реалізованої теплової енергії 
власним споживачам, Гкал 33700,14 х 

7 Рівеньрентабельності, % х 1,7 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Структура тарифу на теплову енергію( її виробництво, транспортування та 
постачання)  

Шепетівського підприємства теплових мереж 

№ 
з/п 

Найменування показників 
Для потреб бюджетних установ 

тис.грн грн/Гкал 
1 Повна собівартість, у т.ч.: 13655,42 1672,37 
1.1 витрати на паливо, у т.ч. 8346,57 1022,20 
1.1.1 природний газ 8346,57 1022,20 

1.2 
витрати на електроенергію без потреб 
власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 584,62 71,60 

1.3. 

витрати на оплату праці з 
відрахуваннями на соціальні заходи без 
потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 3652,50 447,32 

1.4 
Амортизаційні відрахування без потреб 
власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 192,92 23,63 

1.5 
Інші витрати собівартості без потреб 
власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 878,81 107,62 

2 Розрахунковий прибуток, у т.ч.: 236,62 28,98 
2.1 податок на прибуток 36,09 4,42 

2.2 
Інше використання прибутку(обігові 
кошти) 200,53 24,56 

3 
Вартість теплової енергії за 
відповідними тарифами 13892,04 х 

4 
Тарифи на теплову енергію, 
грн./Гкал без ПДВ х 1701,35 

5 
Тарифи на теплову енергію, 
грн./Гкал з ПДВ х 2041,62 

6 
Обсяг реалізованої теплової енергії 
власним споживачам, Гкал 8165,26 х 

7 Рівеньрентабельності, % х 1,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Структура    тарифу на тепловуенергію( її виробництво, транспортування та 
постачання)Шепетівського підприємства теплових мереж 

№ 
з/п 

Найменування показників 
Для потреб інших споживачів 
тис.грн грн/Гкал 

1 Повнасобівартість, у т.ч.: 6667,48 1672,37 
1.1 витрати на паливо, у т.ч. 4075,34 1022,20 
1.1.1 природний газ 4075,34 1022,20 

1.2 
витрати на електроенергію без потреб 
власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 285,44 71,60 

1.3. 

витрати на оплату праці з 
відрахуваннями на соціальні заходи без 
потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 1783,40 447,32 

1.4 
Амортизаційні відрахування без потреб 
власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 94,20 23,63 

1.5 
Інші витрати собівартості без потреб 
власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 429,10 107,62 

2 Розрахунковий прибуток, у т.ч.: 115,53 28,98 
2.1 податок на прибуток 17,62 4,42 

2.2 
Інше використання 
прибутку(обіговікошти) 97,91 24,56 

3 
Вартість теплової енергії за 
відповідними тарифами 6783,01 х 

4 
Тарифи на теплову енергію, 
грн./Гкал без ПДВ х 1701,35 

5 
Тарифи на тепловуенергію, грн./Гкал 
з ПДВ х 2041,62 

6 
Обсяг реалізованої теплової енергії 
власним поживачам, Гкал 3986,82 х 

7 Рівень рентабельності, % х 1,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Структура  тарифу на послугу з  постачання теплової енергії  Шепетівського 
підприємства теплових мереж 

№ 
з/п 

Найменування показників 
Для потреб населення 

тис.грн грн/Гкал 
1 Повна собівартість, у т.ч.: 56359,46 1672,37 
1.1 витрати на паливо, у т.ч. 34448,43 1022,20 
1.1.1 природний газ 34448,43 1022,20 

1.2 
витрати на електроенергію без потреб 
власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 2412,86 71,60 

1.3. 

витрати на оплату праці з 
відрахуваннями на соціальні заходи без 
потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 15074,83 447,32 

1.4 
Амортизаційні відрахування без потреб 
власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 796,26 23,63 

1.5 
Інші витрати собівартості без потреб 
власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 3627,08 107,62 

2 Розрахунковий прибуток, у т.ч.: 976,57 28,98 
2.1 податок на прибуток 148,97 4,42 

2.2 
Інше використання прибутку(обігові 
кошти) 827,60 24,56 

3 
Вартість послуги з постачання 
теплової енергії 57336,03 х 

4 
Тариф на послугу з постачання 
теплової енергії, грн./Гкал без ПДВ х 1701,35 

5 
Тариф на послугу з постачання 
теплової енергії, грн./Гкал з ПДВ х 2041,62 

6 
Обсяг реалізованої теплової енергії 
власнимспоживачам, Гкал 33700,14 х 

7 Рівень рентабельності, % х 1,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


