
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
РІШЕННЯ 

 
________ 2021 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 №120  від 12.02.2021р. 
та пакет відповідних документів щодо коригування встановлених тарифів на теплову енергію 
(її виробництво, транспортування та постачання) та послуги з постачання теплової енергії, у 
зв’язку із підвищенням ціни на природний газ за січень 2020 року на 20,1%, враховуючи 
Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері 
централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води, який укладено 
09.02.2021р. між Кабінетом Міністрів України в особі Міністра розвитку громад та територій 
України та першого заступника Міністра енергетики України, Національною комісією, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, НАК 
«Нафтогаз України» і Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування 
«Асоціація міст України» ( далі – Меморандум ), рішення засідання робочої групи з розгляду 
тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також 
розрахунків тарифів на комунальні послуги (протокол №4 від 22.02.2021р.),  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», 
Закон України № 2633-IV від 02.06.2005р. «Про теплопостачання», Наказ Мінрегіону від 
12.09.2018р. №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», відповідно до ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет міської ради 
           

В И Р І Ш И В: 
 

1.Встановити  для  Шепетівського підприємства теплових мереж скориговані тарифи на 
теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) для наступних категорій 
споживачів: 

1.1 для бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) у розмірі -2542,04 
грн./Гкал (з ПДВ). 

2. Коригування тарифу на теплову енергію (її виробництво, транспортування та 
постачання), тарифу на послугу з постачання теплової енергії для споживачів категорії 
«населення» не проводити та залишити їх на рівні встановленого рішенням виконкому №1 
від 16.01.2021р. -2293,76  грн./Гкал (з ПДВ) з відповідними структурами тарифів. 

3. Затвердити для Шепетівського підприємства теплових мереж структуру тарифу на 
теплову енергію: 



Структура тарифу на теплову енергію (її виробництво,транспортування та постачання) 
для потреб бюджетних установ (Додаток № 1) ; 

Структура тарифу на теплову енергію (її виробництво,транспортування та постачання) 
для потреб інших споживачів (Додаток № 2). 

4. Шепетівському підприємству теплових мереж: 
4.1. забезпечити до завершення опалювального періоду 2020/2021 року безперервне 

надання послуг з теплопостачання; 
4.2. по завершенню опалювального періоду 2020/2021 року провести розрахунок 

різниці між цінами природного газу для підприємств теплопостачання, визначеними 
відповідно до пункту 13 Положення про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів 
ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 
функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 19.10.2018 №867, протягом жовтня 2020 року – квітня 2021 року, та ціною 
природного газу, врахованою в тарифах на послуги з теплопостачання для населення, за 
якими протягом опалювального сезону 2020/2021 року фактично нараховувалась плата 
кінцевим споживачам (населенню), для проведення її компенсації відповідно до умов 
Меморандуму. 

5. Тарифи на теплову енергію (її виробництво,транспортування та постачання) та 
послуги з постачання теплової енергії  вводяться в дію з _________ 2021 року.  

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  І.Ялоху та 
начальника управління житлово-комунального господарства Ю.Гудзика. 

 
 
 
Міський голова                                                                                       Віталій БУЗИЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток №1 

до рішення виконавчого комітету 
                                                                                       від ________2021р. №__ 

 
 

без ПДВ

тис.грн грн/Гкал
1 Повна собівартість, у т.ч.: 17060,47 2089,39

1.1 витрати на паливо, у т.ч. 11751,62 1439,22
1.1.1 природний газ 11751,62 1439,22

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

17297,09 х

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

х 2118,37

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

х 2542,04

6
Обсяг реалізованої теплової енергії 
власним споживачам, Гкал

8165,26 х

7 Рівень рентабельності, % х 1,39

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

№ з/п Найменування показників
Для потреб бюджетних установ

 
 
 
 
 
Начальник управління житлово- 
комунального господарства      Юрій ГУДЗИК 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету    Наталія БІЛАС 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток №2 
до рішення виконавчого комітету 

                                                                                       від ________2021р. №__ 
 

 
 

без ПДВ

тис.грн грн/Гкал
1 Повна собівартість, у т.ч.: 8330,06 2089,39

1.1 витрати на паливо, у т.ч. 5737,92 1439,22
1.1.1 природний газ 5737,92 1439,22

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 (обігові кошти) 97,91 24,56

3
Вартість теплової енергії за відповідними 
тарифами

8445,59 х

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

х 2118,37

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

х 2542,04

6
Обсяг реалізованої теплової енергії 
власним споживачам, Гкал

3986,82 х

7 Рівень рентабельності, % х 1,39

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

№ з/п Найменування показників
Для потреб інших споживачів

 
 
 
 
Начальник управління житлово- 
комунального господарства      Юрій ГУДЗИК 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету    Наталія БІЛАС 
 
 


