
 
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 №957  від 28.12.2020р. 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 грудень 2020 року на 13,5%, підвищенням 

тарифів на послуги з розподілу природного газу на 91,2%, враховуючи 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», Закону 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 населення у розмірі  - 2293,76 грн./Гкал (з ПДВ) 

1.2 для бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) у розмірі -2293,76 

грн./Гкал (з ПДВ) 

2. Встановити для  Шепетівського підприємства теплових мереж скоригований  тариф на 

послугу з постачання теплової енергії,що дорівнює вартості теплової енергії для споживачів 

категорії «населення» -2293,76  грн./Гкал (з ПДВ). 

3. Затвердити для  Шепетівського підприємства теплових мереж структуру тарифу на 

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

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  для  потреб  населення  



 (Додаток № 4). 

4. 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



 

 


