
 

Повідомлення 

про намір здійснити зміну тарифів на теплову енергію ( її виробництво, 

транспортування та постачання теплової енергії) для категорії «Інші споживачі 

(крім населення) 

   У зв’язку із підвищенням ціни на природний газ з 01 листопада 2021 року для 

виробництва теплової енергії для категорії споживачів «інші споживачі ( крім 

населення)», яка з врахуванням послуг з транспортування та розподілу природного газу за 

листопад 2021 року склала  37 732,92 грн/1000куб.м з ПДВ на – 332% – це 4,2 рази більше 

а ніж в діючих тарифах. 

 

Ціна на природній газ              30 217,52 

 

 Договір  № 7507-НГТ- 34 постачання природного 

газу  від 11.10.2021 року з ТОВ «Газопостачальна 

компанія» Нафтогаз Трейдинг” 

Тариф на послуги 

транспортування 

природного газу                        

136,58 Договір  № 7507-НГТ- 34 постачання природного 

газу  від 11.10.2021 року з ТОВ «Газопостачальна 

компанія» Нафтогаз Трейдинг” 

Тариф на послуги 

розподілу природного газу 

ПАТ “Шепетівкагаз” 

1090,00 Постанова НКРЕКП від 16.12.2020 № 2465 

Разом 31444,10 X 

Сума ПДВ 6288,82 X 

Всього з ПДВ, грн 

/1000куб.м 

37732,92  

X 

 

А також ціни на електроенергію, а саме у встановленому  тарифі, Рішенням виконавчого 

комітету Шепетівського міської ради № 229 від 22.07.2021 року, витрати на придбання 

електричної енергії розраховано із середньої ціни за 6 місяців до часу подання розрахунків 

тарифів на плановий період, відповідно до п.21¹ Порядку формування тарифів, і складає за 

1кВт 3,03 грн без ПДВ, а в проекті скоригованих тарифів  - ціна за 1кВт становить 3,46 

грн без ПДВ, згідно Додаткової угоди № 1 до Договору № 21701750 від 17.02.2021р.  

В свою чергу, згідно  п. 121 Порядку формування тарифів на теплову енергію, її 

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

постачання гарячої води (із змінами внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів 

України № 613 від 16.06.2021), в проекті скоригованих  тарифів враховані обігові кошти 

за рахунок планового прибутку в розмірі 4% від повної планованої собівартості теплової 

енергії. Ці кошти будуть спрямовані на фінансування витрат, пов’язаних з придбанням 

природного газу, електричної енергії, а також на інші витрати пов’язані з виробництвом, 

транспортуванням та постачанням теплової енергії, визначених структурою тарифів, у разі 

коли такі витрати не відшкодовуються діючим тарифом. 

   Тому, Шепетівське підприємство теплових мереж, відповідно до п.98 КМУ №869 від 

01.06.2011р.«Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-

комунальні послуги» із внесеними змінами постановою КМУ №291 від 03.04.2019 року та 

наказу Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України № 130 від 05.06.2018 року повідомляє про намір переглянути 

тарифи на теплову енергію для категорії споживачів «Інші споживачі ( крім 



населення) у сторону збільшення,  шляхом коригування тих складових частин їх 

структури, за якими відбулися цінові зміни у бік збільшення . 

Плановий тариф складатиме ( структура додається): 

•Для інших споживачів ( крім населення)   у розмірі – 7 671,11 грн/Гкал з ПДВ; 

Планові тарифи підвищяться на 202%, порівняно із тарифами встановленими рішенням 

виконавчого комітету Шепетівського міської ради № 229 від 22.07.2021 року «Про 

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

постачання) та послуги з постачання теплової енергії на 2021-2022рр.», які складають 

2 542,14 грн/Гкал з ПДВ і були введені в дію з 01.10.2021 року. 

     ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Враховуючи підписання Меморандуму про взаєморозуміння 

щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та 

постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021-2022 рр., тарифи на теплову 

енергію та послуги з постачання теплової енергії для категорії «населення» в 

опалювальному періоді 2021-2022 рр., підвищуватися не будуть та залишаться на 

рівні діючих. 

   Детальну інформацію розміщено на офіційному сайті Шепетівського підприємства 

теплових мереж – www.shptm.com.ua 

     Відповідно до наказу Мінрегіонбуду № 130 від 05.06.2018 року (із 

змінами), зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів з дня 

розміщення оголошення у друкованих засобах масової інформації (з 27 жовтня 2021 року  

до 17:00 год 02 листопада 2021 року) за адресою підприємства:.м.Шепетівка, 

пров.Короленка,1а, або на електронну адресу:shepetivka_ptm @ukr.net. 

 

Адміністрація Шепетівського  підприємства теплових мереж 
 

 


