
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

РІШЕННЯ 
 

_________    2021 року                               м. Шепетівка                                      № ______ 

Про погодження розрахунків втрат 

Шепетівського підприємства теплових  

мереж, які виникли протягом періоду  

розгляду розрахунків тарифів на  

теплову енергію, її виробництво,  

транспортування та постачання,  

встановлення та їх оприлюднення  

 

Розглянувши листи Шепетівського підприємства теплових мереж №929 від 

21.12.2020р., №972 від 30.12.2020р., №22 від 13.01.2021р. та додані до них розрахунки втрат 

суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, які виникли протягом періоду розгляду 

розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для 

категорії споживачів «Населення», «Бюджетні установи», «Інші споживачі (крім 

населення)», встановлення та їх оприлюднення органом місцевого самоврядування та інші 

документи, враховуючи рішення засідання робочої групи з розгляду тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на 

комунальні послуги (протокол №1 від 11.01.2021р.), відповідно до п. 101, 102 Порядку 

формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, 

послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України №869 від 01.06.2011р. «Про забезпечення єдиного підходу до 

формування тарифів на житлово-комунальні послуги», керуючись ст.4 Закону України «Про 

житлово – комунальні послуги», ст. 28 «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради  

ВИРІШИВ: 

1.Погодити Шепетівському підприємству теплових мереж: 

1.1. розрахунок втрат суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, які виникли 

протягом періоду розгляду розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання для категорії споживачів «Населення», встановлення та їх 

оприлюднення органом місцевого самоврядування на загальну суму (всього втрат)  

1734206,0 (один мільйон сімсот тридцять чотири тисячі двісті шість) грн. без ПДВ згідно 

додатку 1; 

1.2. розрахунок втрат суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, які виникли 

протягом періоду розгляду розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання для категорії споживачів «Бюджетні установи», 

встановлення та їх оприлюднення органом місцевого самоврядування на загальну суму 

(всього втрат)  412566,0  (чотириста дванадцять тисяч п’ятсот шістдесят шість) грн. без ПДВ 

згідно додатку 2; 

1.3. розрахунок втрат суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, які виникли 

протягом періоду розгляду розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання для категорії споживачів «Інші споживачі (крім населення)», 

встановлення та їх оприлюднення органом місцевого самоврядування на загальну суму 

(всього втрат)  200701,75 ( двісті тисяч сімсот одна ) грн. 75 коп. без ПДВ згідно додатку 3. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Ялоху І.С. 

 

 

Міський голова                                                                            Віталій БУЗИЛЬ  

 



Додаток №1 

до рішення виконавчого комітету 

від ________2021 року №__          

  

Форма 6 

(відповідно до Порядку розгляду органами місцевого самоврядування 

розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на 

комунальні послуги, поданих для їх встановлення(підпункт 2 пункту 3 

розділу II), затвердженого наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 

№239 від 12.09.2018 року)                                                                                            

ПОГОДЖЕНО 

Виконавчий комітет Шепетівської міської ради 
(орган місцевого самоврядування) 

РОЗРАХУНОК 

втрат суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, які виникли 

протягом періоду розгляду розрахунків тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання для  категорії 

споживачів «Населення», встановлення та їх оприлюднення органом 

місцевого самоврядування* 

№ 

з/п 

Складові тарифу, 

вартість яких 

змінюється на 

загальнодержавному 

рівні 

Втрати 

всього, 

грн 

зокрема: 

виробництво 

теплової енергії 

транспортування 

теплової енергії 

постачання 

теплової 

енергії 

1 2 3 4 5 6 

 1.  Паливо  1 734 206,00 1 734 206,00  0  0  

РАЗОМ  1 734 206,00 1 734 206,00  0  0  

 

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 

1. Зміна вартості складових тарифу: 

Складова тарифу Вартість складової у 

відповідному тарифі 

на дату подання 

суб'єктом 

господарювання 

розрахунків до 

органу місцевого 

самоврядування 

(грн) 

Вартість складової у 

відповідному тарифі 

на дату введення в 

дію тарифу (грн) 

Різниця 

(п.3 - п.2) 

1 2 3 4 

Теплова енергія 

Паливо  798,74  1021,99   223,25 

Виробництво теплової енергії 

Паливо  798,74  1021,99   223,25 

Транспортування теплової енергії 



Паливо 0,00 0,00 0,00 

Постачання теплової енергії 

Паливо 0,00 0,00 0,00 

 

2. Обсяги виробництва/транспортування/постачання теплової енергії 

Тривалість періоду розгляду розрахунків 

тарифів, встановлення та їх оприлюднення 

(днів) 

Обсяги виробництва/транспортування/постачання 

теплової енергії за відповідний період: 

виробництва 

теплової 

енергії 

(Гкал) 

транспортування 

теплової енергії 

(Гкал) 

постачання 

теплової 

енергії 

(Гкал) 

1 2 3 4 

 Жовтень 2020 (2 дні)  205,0 205,0 205,0 

Листопад 2020 (30 днів)   4734,0 4734,0 4734,0 

Грудень 2020 (14 днів) 2829,0 2829,0 2829,0 

Разом: 7768,0 7768,0 7768,0 

 

Директор Шепетівського 

підприємства теплових мереж 
(керівник) 

 

_____________________ 
(підпис) 

 

В.Я.Кушнір  
(ініціали, прізвище) 

____________ 

* Розрахунок втрат для подальшого внесення їх до складу тарифів здійснюється суб'єктом господарювання у 

випадку невідшкодування таких втрат органом місцевого самоврядування за рахунок коштів відповідного 

місцевого бюджету. 

Розрахунок втрат здійснюється окремо для кожної категорії споживачів. 

Вимоги щодо визначення тривалості періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення 

органом місцевого самоврядування, а також вимоги щодо здійснення розрахунку втрат суб'єктом 

господарювання передбачено чинними нормативно-правовими актами з питань формування тарифів. 

 

Керуючий справами виконавчого комітету          Наталія БІЛАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток №2 

до рішення виконавчого комітету 

від ________2021 року №__          

 

 

Форма 6 

(відповідно до Порядку розгляду органами місцевого самоврядування 

розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на 

комунальні послуги, поданих для їх встановлення(підпункт 2 пункту 3 

розділу II), затвердженого наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 

№239 від 12.09.2018 року) 

                                                                                                

ПОГОДЖЕНО 

Виконавчий комітет Шепетівської міської ради 
(орган місцевого самоврядування) 

РОЗРАХУНОК 

втрат суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, які виникли 

протягом періоду розгляду розрахунків тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання для  категорії 

споживачів «Бюджетні установи», встановлення та їх оприлюднення 

органом місцевого самоврядування* 

№ 

з/п 

Складові тарифу, 

вартість яких 

змінюється на 

загальнодержавному 

рівні 

Втрати 

всього, 

грн 

зокрема: 

виробництво 

теплової енергії 

транспортування 

теплової енергії 

постачання 

теплової 

енергії 

1 2 3 4 5 6 

 1.  Паливо  412 566,00 412 566,00   0 0  

РАЗОМ  412 566,00 412 566,00   0 0  

 

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 

1. Зміна вартості складових тарифу: 

Складова тарифу Вартість складової у 

відповідному тарифі 

на дату подання 

суб'єктом 

господарювання 

розрахунків до 

органу місцевого 

самоврядування 

(грн) 

Вартість складової у 

відповідному тарифі 

на дату введення в 

дію тарифу (грн) 

Різниця 

(п.3 - п.2) 

1 2 3 4 



Теплова енергія 

Паливо  798,74  1021,99   223,25 

Виробництво теплової енергії 

Паливо  798,74  1021,99   223,25 

Транспортування теплової енергії 

Паливо 0,00 0,00 0,00 

Постачання теплової енергії 

Паливо 0,00 0,00 0,00 

 

2. Обсяги виробництва/транспортування/постачання теплової енергії 

Тривалість періоду розгляду розрахунків 

тарифів, встановлення та їх оприлюднення 

(днів) 

Обсяги виробництва/транспортування/постачання 

теплової енергії за відповідний період: 

виробництва 

теплової 

енергії 

(Гкал) 

транспортування 

теплової енергії 

(Гкал) 

постачання 

теплової 

енергії 

(Гкал) 

1 2 3 4 

 Жовтень 2020 (2 дні) 49,0  49,0  49,0  

Листопад 2020 (30 днів)   1126,0  1126,0  1126,0 

Грудень 2020 (14 днів) 673,0 673,0 673,0 

Разом: 1848,0 1848,0 1848,0 

 

Директор Шепетівського 

підприємства теплових мереж 
(керівник) 

 

_____________________ 
(підпис) 

 

В.Я. Кушнір  
(ініціали, прізвище) 

____________ 

* Розрахунок втрат для подальшого внесення їх до складу тарифів здійснюється суб'єктом господарювання у 

випадку невідшкодування таких втрат органом місцевого самоврядування за рахунок коштів відповідного 

місцевого бюджету. 

Розрахунок втрат здійснюється окремо для кожної категорії споживачів. 

Вимоги щодо визначення тривалості періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення 

органом місцевого самоврядування, а також вимоги щодо здійснення розрахунку втрат суб'єктом 

господарювання передбачено чинними нормативно-правовими актами з питань формування тарифів. 

 

Керуючий справами виконавчого комітету          Наталія БІЛАС 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток №3 

до рішення виконавчого комітету 

від ________2021 року №__          

 

Форма 6 

(відповідно до Порядку розгляду органами місцевого самоврядування 

розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на 

комунальні послуги, поданих для їх встановлення(підпункт 2 пункту 3 

розділу II), затвердженого наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 

№239 від 12.09.2018 року) 

                                                                                                

ПОГОДЖЕНО 

Виконавчий комітет Шепетівської міської ради 
(орган місцевого самоврядування) 

РОЗРАХУНОК 

втрат суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, які виникли 

протягом періоду розгляду розрахунків тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання для  категорії 

споживачів «Інші споживачі (крім населення)», встановлення та їх 

оприлюднення органом місцевого самоврядування* 

№ 

з/п 

Складові тарифу, 

вартість яких 

змінюється на 

загальнодержавному 

рівні 

Втрати 

всього, 

грн 

зокрема: 

виробництво 

теплової енергії 

транспортування 

теплової енергії 

постачання 

теплової 

енергії 

1 2 3 4 5 6 

 1.  Паливо  200 701,75 200 701,75  0 0  

РАЗОМ  200 701,75 200 701,75  0 0  

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 

1. Зміна вартості складових тарифу: 

Складова тарифу Вартість складової у 

відповідному тарифі 

на дату подання 

суб'єктом 

господарювання 

розрахунків до 

органу місцевого 

самоврядування 

(грн) 

Вартість складової у 

відповідному тарифі 

на дату введення в 

дію тарифу (грн) 

Різниця 

(п.3 - п.2) 

1 2 3 4 

Теплова енергія 

Паливо  798,74  1021,99   223,25 

Виробництво теплової енергії 

Паливо  798,74  1021,99   223,25 



Транспортування теплової енергії 

Паливо 0,00 0,00 0,00 

Постачання теплової енергії 

Паливо 0,00 0,00 0,00 

 

2. Обсяги виробництва/транспортування/постачання теплової енергії 

Тривалість періоду розгляду розрахунків 

тарифів, встановлення та їх оприлюднення 

(днів) 

Обсяги виробництва/транспортування/постачання 

теплової енергії за відповідний період: 

виробництва 

теплової 

енергії 

(Гкал) 

транспортування 

теплової енергії 

(Гкал) 

постачання 

теплової 

енергії 

(Гкал) 

1 2 3 4 

 Жовтень 2020 (2 дні) 23,0  23,0 23,0 

Листопад 2020 (30 днів)   548,0 548,0 548,0 

Грудень 2020 (14 днів) 328,0 328,0 328,0 

Разом: 899,0 899,0 899,0 

 

Директор Шепетівського 

підприємства теплових мереж 
(керівник) 

 

_____________________ 
(підпис) 

 

В.Я. Кушнір  
(ініціали, прізвище) 

____________ 

* Розрахунок втрат для подальшого внесення їх до складу тарифів здійснюється суб'єктом господарювання у 

випадку невідшкодування таких втрат органом місцевого самоврядування за рахунок коштів відповідного 

місцевого бюджету. 

Розрахунок втрат здійснюється окремо для кожної категорії споживачів. 

Вимоги щодо визначення тривалості періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення 

органом місцевого самоврядування, а також вимоги щодо здійснення розрахунку втрат суб'єктом 

господарювання передбачено чинними нормативно-правовими актами з питань формування тарифів. 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету          Наталія БІЛАС 
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