
 
 

Повідомлення  
Шепетівського підприємства теплових мереж про наміри здійснити зміну тарифів на 

теплову енергію для всіх категорій споживачів та послуги з постачання теплової енергії 
для населення   шляхом коригування тих складових частин їх структури, за якими 

відбулися цінові зміни у бік збільшення 
          Керуючись  вимогами   наказу  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України  від 12.09.2018 року №239 «Про затвердження 
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», пунктом 98, «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 від 
01.06.2011 року №869 (зі змінами та доповненнями).  
        У зв'язку із підвищенням вартості природного газу з 01 січня 2021 року на 20,1 % в 
порівнянні з ціною, яка була застосована у тарифах, встановлених  рішенням виконавчого 
комітету Шепетівської міської ради від  16.01.2021 року № 1  «Про встановлення скоригованих 
тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування, постачання) та послуги з 
постачання теплової енергії Шепетівського підприємства теплових мереж», а саме на 1474,02 
грн з ПДВ за кожну 1000 кубам., підприємство має намір підвищити тарифи на теплову енергію 
та послуги з постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів шляхом коригування 
складової тарифу «Витрати на паливо» ( природний газ),  а саме: 

Складова тарифу 

В тарифі діючому,  
згідно рішення               
ВК ШМР № 1                

від  16.01.2021 року 
 грн./ Гкал 

Після 
коригування,       

грн./ Гкал 

Відхилення,                   
грн./ Гкал % 

Природний газ 1232,32 1439,22 + 16,80 

Тарифи за  1 Гкал  теплової енергії  з ПДВ 

Категорії 
споживачів 

Тариф діючий 

грн./ Гкал 

Після         
коригування,                           

грн./ Гкал 
Відхилення, % 

Населення 2293,76 2542,04 +10,80 

Бюджетні організації 2293,76 2542,04 +10,80 

Інші споживачі                  2293,76 2542,04 +10,80 
 
     Згідно наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 05.06.2018 року  № 130  «Про затвердження Порядку інформування 
споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої 
необхідності», зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів                        
(з 17 лютого до 17:00 год 23 лютого 2021 року)  з дня розміщення оголошення у друкованих 
засобах масової інформації  за адресою підприємства:. м.Шепетівка, пров.Короленка,1а, або на 
електронну адресу: shepetivka_ptm @ukr.net 

Адміністрація Шепетівського  підприємства теплових мереж 


