
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

РІШЕННЯ 
 

_________    2021 року                              м. Шепетівка                                         № ______ 

 
Про встановлення 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 № 648  від 03.06.2021 

та пакет відповідних документів щодо встановлення тарифів на теплову енергію (її 

виробництво, транспортування та постачання) та послуги з постачання теплової енергії, у 

зв'язку із змінами обсягів виробництва теплової енергії, зростанням ціни на енергоресурси, 

підвищення на державному рівні мінімальних гарантій з оплати праці порівняно із 

закладеними у діючих тарифах, враховуючи норми Постанови Кабінету Міністрів України  

№ 869 від 01.06.2011 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на 

житлово-комунальні послуги» (зі змінами),  Постанови Кабінету Міністрів України  № 830 

від 21.08.2019 «Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії і 

типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії», Закону України № 

2633-IV від 02.06.2005 «Про теплопостачання», Наказу Мінрегіону від 12.09.2018 №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 

статті 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 тарифи на теплову 

енергію (її виробництво, транспортування та постачання) для наступних категорій 

споживачів: 

1.1 для населення у розмірі  - 2499,43 грн./Гкал (з ПДВ) 

1.2 для бюджетних установ - 2531,59 грн./Гкал (з ПДВ) 

1.3 для інших споживачів (крім населення) у розмірі -2542,14 грн./Гкал (з ПДВ) 

2. Встановити для  Шепетівського підприємства теплових мереж тариф на послугу з 

постачання теплової енергії, що дорівнює вартості теплової енергії для споживачів категорії 

«населення» -2499,43  грн./Гкал (з ПДВ). 

3. Затвердити для  Шепетівського підприємства теплових мереж структуру тарифу на 

теплову енергію та структуру тарифу на послугу з постачання теплової енергії: 

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  (Додаток № 4). 

 

 



 

4. Тарифи на теплову енергію (її виробництво,транспортування та постачання) та 

послуги з постачання теплової енергії  вводяться в дію з __.10. 2021 року.  

5. Рішення виконавчого комітету Шепетівської міської ради № 1 від 16.01.2021 "Про 

встановлення скоригованих тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування та 

постачання) та послуги з постачання теплової енергії для Шепетівського підприємства 

теплових мереж" та № 85 від 18.03.2021 "Про встановлення скоригованих тарифів на теплову 

енергію (її виробництво, транспортування та постачання) та послуги з постачання теплової 

енергії для Шепетівського підприємства теплових мереж" вважати такими, що втратили 

чинність з __.10.2021 року. 

6. 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                      
                                                                                             Шепетівської міської ради №__від__ 

 
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.: 61 602,16 1 961,93 

1.1 витрати на паливо, у т.ч. 38 317,19 1 220,34 

1.1.1 природний газ 38 317,19 1 220,34 

1.2 
витрати на електроенергію без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, 

АЕС, КГУ 
2 837,39 90,37 

1.3 
витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні 

заходи без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 
16 708,46 532,14 

1.4 
амортизаційні відрахування без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, 

АЕС, КГУ 
820,30 26,12 

1.5 
інші витрати  собівартості без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, 

АЕС, КГУ 
2 918,82 92,96 

2 Розрахунковий прибуток, у т.ч.: 1 231,37 39,22 

2.1 податок на прибуток 187,83 5,98 

2.2 інше використання прибутку (обігові кошти) 1 043,54 33,24 

3 Витрати на відшкодування втрат 2 565,57 81,71 

4 Вартість теплової енергії за відповідними тарифами 65 399,10 х 

5 Тарифи на теплову енергію, грн./Гкал без ПДВ х 2 082,86 

6 Тарифи на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ х 2 499,43 

7 
Обсяг реалізованої теплової енергії власним 

споживачам, Гкал 
31 398,72 х 

8 Рівень рентабельності, % х 2,00 

 

 

 

 

Начальник управління житлово-комунального 

господарства Шепетівської міської ради                                                                 Юрій ГУДЗИК 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                             Наталія БІЛАС 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Додаток № 2  
                                                                                     до рішення виконавчого комітету                      

                                                                                             Шепетівської міської ради №__від__ 
 

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.: 15 813,78 1 955,78 

1.1 витрати на паливо, у т.ч. 9 817,52 1 214,19 

1.1.1 природний газ 9 817,52 1 214,19 

1.2 
витрати на електроенергію без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, 

АЕС, КГУ 
730,67 90,37 

1.3 
витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні 

заходи без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 
4 302,70 532,14 

1.4 
амортизаційні відрахування без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, 

АЕС, КГУ 
211,24 26,12 

1.5 
інші витрати  собівартості без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, 

АЕС, КГУ 
751,65 92,96 

2 Розрахунковий прибуток, у т.ч.: 317,10 39,22 

2.1 податок на прибуток 48,37 5,98 

2.2 інше використання прибутку (обігові кошти) 268,73 33,24 

3 Витрати на відшкодування втрат 927,12 114,66 

4 Вартість теплової енергії за відповідними тарифами 17 058,00 х 

5 Тарифи на теплову енергію, грн./Гкал без ПДВ х 2 109,66 

6 Тарифи на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ х 2 531,59 

7 
Обсяг реалізованої теплової енергії власним 

споживачам, Гкал 
8 085,68 х 

8 Рівень рентабельності, % х 2,00 

 

 

 

Начальник управління житлово-комунального 

господарства Шепетівської міської ради                                                                 Юрій ГУДЗИК 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                             Наталія БІЛАС 

 

 

 

 

 



                                                 Додаток № 3  
                                                                                     до рішення виконавчого комітету                      

                                                                                             Шепетівської міської ради №__від__ 
 

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

№ 
з/п 

Найменування показників 

Для потреб інших 
споживачів 

тис.грн грн/Гкал 

1 Повна собівартість, у т.ч.: 7 625,95 1 962,80 

1.1 витрати на паливо, у т.ч. 4 744,70 1 221,21 

1.1.1 природний газ 4 744,70 1 221,21 

1.2 
витрати на електроенергію без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, 

АЕС, КГУ 
351,10 90,37 

1.3 
витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні 

заходи без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 
2 067,48 532,14 

1.4 
амортизаційні відрахування без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, 

АЕС, КГУ 
101,50 26,12 

1.5 
інші витрати  собівартості без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, 

АЕС, КГУ 
361,17 92,96 

2 Розрахунковий прибуток, у т.ч.: 152,37 39,22 

2.1 податок на прибуток 23,24 5,98 

2.2 інше використання прибутку (обігові кошти) 129,13 33,24 

3 Витрати на відшкодування втрат 452,37 116,43 

4 Вартість теплової енергії за відповідними тарифами 8 230,69 х 

5 Тарифи на теплову енергію, грн./Гкал без ПДВ х 2 118,45 

6 Тарифи на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ х 2 542,14 

7 
Обсяг реалізованої теплової енергії власним 

споживачам, Гкал 
3 885,24 х 

8 Рівень рентабельності, % х 2,00 

 

 

 

Начальник управління житлово-комунального 

господарства Шепетівської міської ради                                                                 Юрій ГУДЗИК 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                             Наталія БІЛАС 

 

 

 

 



                                                 Додаток № 4  
                                                                                     до рішення виконавчого комітету                      

                                                                                             Шепетівської міської ради №__від__ 
 

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.: 61 602,16 1 961,93 

1.1 витрати на паливо, у т.ч. 38 317,19 1 220,34 

1.1.1 природний газ 38 317,19 1 220,34 

1.2 
витрати на електроенергію без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, 

АЕС, КГУ 
2 837,39 90,37 

1.3 
витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні 

заходи без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 
16 708,46 532,14 

1.4 
амортизаційні відрахування без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, 

АЕС, КГУ 
820,30 26,12 

1.5 
інші витрати  собівартості без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, 

АЕС, КГУ 
2 918,82 92,96 

2 Розрахунковий прибуток, у т.ч.: 1 231,37 39,22 

2.1 податок на прибуток 187,83 5,98 

2.2 інше використання прибутку (обігові кошти) 1 043,54 33,24 

3 Витрати на відшкодування втрат 2 565,57 81,71 

4 Вартість теплової енергії за відповідними тарифами 65 399,10 х 

5 Тарифи на теплову енергію, грн./Гкал без ПДВ х 2 082,86 

6 Тарифи на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ х 2 499,43 

7 
Обсяг реалізованої теплової енергії власним 

споживачам, Гкал 
31 398,72 х 

8 Рівень рентабельності, % х 2,00 

 

 

Начальник управління житлово-комунального 

господарства Шепетівської міської ради                                                                 Юрій ГУДЗИК 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                             Наталія БІЛАС 

 

 

 


