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Обґрунтування щодо необхідності коригування тарифів 

на   виробництво та постачання теплової енергії на установках з 

використанням нетрадиційних  або поновлювальних джерел енергії, 

крім  виробництва теплової енергії  за нерегульованим тарифом  

для   потреб бюджетних установ та інших споживачів ПП «ПК Форвард» 

 
За підсумками фінансово-господарської діяльності 9 місяців 2021 року 

підприємство отримало збиток у розмірі 986,0 тис. грн..  Причинами збитковості 

підприємства є різкий ріст цін на складові вартості тарифів. 

ПП «ПК Форвард»  має встановлені тарифи на   виробництво та постачання теплової 

енергії на установках з використанням нетрадиційних  або поновлювальних джерел 

енергії, крім  виробництва теплової енергії  за нерегульованим тарифом  для   потреб 

бюджетних установ та інших споживачів  (крім населення) відповідно до рішення 

виконавчого комітету Шепетівської міської ради від 18.12.2018р. №377: 

 Діючий тариф на теплову енергію для бюджетних та 

інших споживачів  за Гкал.  1475,00 

 
Відповідно до «Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання 

гарячої води», що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. 

N869, із змінами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.06.2020 N467, 

передбачено, що у разі зміни протягом строку дії тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і 

постачання гарячої води, обсягу окремих витрат, пов’язаних із провадженням ліцензованої 

діяльності та наданням комунальних послуг, з причин, що не залежать від ліцензіата 

(суб’єкта господарювання), зокрема збільшення або зменшення податків і зборів 

(обов’язкових платежів), мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, орендної 

плати та амортизації, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та 

інші матеріальні ресурси, зміни обсягу фінансових витрат, складової частини планованого 

прибутку, може проводитися коригування тарифів. 

За період з грудня 2018 року  закупівельні ціни на дрова та тріску деревну значно зросли. 

З 01.01.2021 року мінімальна заробітна плата зросла і відповідно витрати на заробітню 

плату та відрахування на неї суттєво зросли. 

Враховуючи подальший ріст цін на паливо та підвищення заробітної плати працівників, 

збитковий тариф призведе до неможливості проходження опалювального сезону 2021-

2022 року. 



Відповідно Закону України «Про теплопостачання» №2633-IV від 02.06.2005р. із 

змінами та доповненнями, ст.20 «Тарифи на теплову енергію для суб’єктів 

господарювання, що здійснюють її виробництво на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі, 

теплоелектростанції та когенераційні установки, для потреб установ та організацій, 

що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення 

встановлюються на рівні 90 відсотків діючого для суб’єкта господарювання тарифу на 

теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної 

категорії споживачів. У разі відсутності для суб’єкта господарювання встановленого 

тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб 

установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також 

для потреб населення тарифи на теплову енергію встановлюються на рівні 90 відсотків 

середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного 

газу, для потреб відповідної категорії споживачів.» 

Середньозважений тариф на теплову енергію вироблену з використанням газу, для 

потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого 

бюджету від 25.09.2021р. (додаток додається) по Хмельницькій області становить 1794,23 

грн/Гкал., що в розрахунку 90% становить 1614,81 грн/Гкал. 

Просимо погодити економічно-обгрунтований тариф згідно поданого розрахунку 

на рівні 1614,80 грн. за 1 Гкал на виробництво та постачання теплової енергії на 

установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії, крім 

виробництва теплової енергії за нерегульованим тарифом. 

 

Розмір планових тарифів, не враховуючи податок на додану вартість, складає: 

 Плановий тариф на теплову енергію для бюджетних та інших 

споживачів  за Гкал. без ПДВ 1614,80 

  

Згідно ст.20 ЗУ «Про теплопостачання» «тарифи на теплову енергію повинні 

забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, 

транспортування та постачання теплової енергії». 

Зауваження та пропозиції по суті питань, від фізичних та юридичних осіб 

приймаються до  протягом 7 календарних з дня повідомлення. на адресу 30405, м. 

Шепетівка, вул. Островського, 9/А або на електронну адресу ppforvard@ukr.net 

 

 

Директор  ПП «ПК Форвард»                                                                      Верхогляд С.І 

 


