
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

РІШЕННЯ 
 

_________    2022 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 листи Шепетівського підприємства теплових мереж № 477  від 30.06.2022р., 

№ 782 від 19.09.2022 р., № 875 від 28.09.2022 р. та пакет відповідних документів щодо  

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

послуги з постачання теплової енергії, згідно Закону України № 2633-IV від 02.06.2005р. «Про 

теплопостачання», Наказу 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», 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 від 09.11.2017 № 2189- VIII        

« Про житлово-комунальні послуги», враховуючи п.1, п.2 ст.1 Закону України від 29.07.2022 

року № 2479-IX  « Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері 

теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування», 

відповідно до ст. 28 Закону України № 280/97-ВР від 21.05.1997р. «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет міської ради 

           

В И Р І Ш И В: 

1.Встановити Шепетівському підприємству теплових мереж тарифи на теплову енергію (її 

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

категорії споживачів ''Населення'' з (ПДВ): 

Тариф на теплову енергію -  3794,14 грн/Гкал.  

Тариф на  послуги з постачання теплової енергії -3794,14 грн/Гкал. 

 

2. Застосовувати до кінцевих споживачів категорії  ''Населення'' тарифи на теплову енергію (її 

виробництво, транспортування і постачання), послуги з постачання теплової енергії на рівні 

тарифів, що діяли станом на 24 лютого 2022 року у розмірі 2 293,76 грн/Гкал (з ПДВ), що 

встановлені Рішенням виконавчого комітету міської ради  від 16.01.2021 року №1. 

 

3.Встановити тарифи на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) для 

категорії споживачів ''Бюджетні установи»  (з ПДВ): 

 Тариф на  теплову енергію – 4 214,32 грн/Гкал грн/Гкал. 

 

4. Застосовувати до кінцевих споживачів категорії  «Бюджетні установи» тарифи на теплову 

енергію (її виробництво, транспортування і постачання) на рівні тарифів, що діяли станом на 24 



лютого 2022 року у розмірі  4 160,06 грн/Гкал (з ПДВ), що встановлені Рішенням виконавчого 

комітету міської ради  від 11.11.2021 року №368. 

 

5. Встановити тарифи на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) для 

категорії споживачів «Інші споживачі (крім населення)»  (з ПДВ): 

  Тариф на  теплову енергію - 8 505,64 грн/Гкал.  

 

6. Застосовувати до кінцевих споживачів категорії  «Інші споживачі (крім населення) тарифи на 

теплову енергію (її виробництво, транспортування і постачання) на рівні тарифів, що діяли 

станом на 24 лютого 2022 року у розмірі  7 671,11 грн/Гкал (з ПДВ), що встановлені Рішенням 

виконавчого комітету міської ради  від 18.11.2021 року № 376. 

 

7. 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 послугу з  постачання  теплової  енергії  для  потреб  населення  

 (Додаток № 2); 

 Структура тарифу на теплову енергію (її виробництво,транспортування та постачання) для 

потреб бюджетних установ (Додаток № 3) ; 

Структура тарифу на теплову енергію (її виробництво,транспортування та постачання) для 

потреб інших споживачів (Додаток № 4). 

 

8. Різниця між розміром затверджених тарифів на теплову енергію (її виробництво, 

транспортування і постачання), послуги з постачання теплової енергії та розміром фактично 

застосованих відповідно тарифів для всіх категорій споживачів буде відшкодовуватися на 

умовах, визначених чинним законодавством. 

 

9. Рішення набуває чинності з ___________ Строк дії тарифів з 01.10.2022р. по 30.09.2023р. 

Тарифи встановлюються з можливістю їх коригування протягом строку дії. 

 

10. Шепетівському підприємству теплових мереж  у строк, що не перевищує 15 днів з дати 

введення у дію тарифу на теплову енергію  та послугу з постачання теплової енергії, 

повідомити споживачів про встановлення тарифів на рівні діючих з посиланням на це рішення. 

 

11. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків  та начальника 

управління житлово-комунального господарства Ю.Гудзика. 

 

 

Міський голова                                                                                       Віталій БУЗИЛЬ



                                                            Додаток №1 до рішення  виконавчого комітету №      

 

 

 

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.: 72 073,38 3 040,28 

1.1 витрати на паливо 45 170,82 1 905,45 

1.2 
витрати на електроенергію без потреб власних 

ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 
3 146,64 132,73 

1.3 

 витрати на оплату праці з відрахуваннями на 

соціальні заходи без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, 

АЕС, КГУ 

18 474,70 779,32 

1.4 
амортизаційні відрахування без потреб власних 

ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 
834,20 35,19 

1.5 
інші витрати  собівартості без потреб власних 

ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 
4 447,02 187,59 

2 Розрахунковий прибуток, у т.ч.: 2 880,28 121,50 

2.1 податок на прибуток 439,36 18,53 

2.2 
інше використання прибутку                        

(обігові кошти) 
2 440,92 102,97 

3 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00 

4 Коригування витрат 0,00 0,00 

5 
Вартість теплової енергії за відповідними 

тарифами 
74 953,66 х 

6 Тарифи на теплову енергію, грн./Гкал без ПДВ х 3 161,78 

7 Тарифи на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ х 3 794,14 

8 
Обсяг реалізованої теплової енергії власним 

споживачам, Гкал 
23 706,10 х 

9 Рівень рентабельності, % х 4,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             Додаток №2 до рішення  виконавчого комітету №      

 

Структура тарифу на послуги 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.: 72 073,38 3 040,28 

1.1 витрати на паливо 45 170,82 1 905,45 

1.2 
витрати на електроенергію без потреб власних 

ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 
3 146,64 132,73 

1.3 

 витрати на оплату праці з відрахуваннями на 

соціальні заходи без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, 

АЕС, КГУ 

18 474,70 779,32 

1.4 
амортизаційні відрахування без потреб власних 

ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 
834,20 35,19 

1.5 
інші витрати  собівартості без потреб власних 

ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 
4 447,02 187,59 

2 Розрахунковий прибуток, у т.ч.: 2 880,28 121,50 

2.1 податок на прибуток 439,36 18,53 

2.2 
інше використання прибутку                        

(обігові кошти) 
2 440,92 102,97 

3 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00 

4 Коригування витрат 0,00 0,00 

5 
Вартість теплової енергії за відповідними 

тарифами 
74 953,66 х 

6 Тарифи на теплову енергію, грн./Гкал без ПДВ х 3 161,78 

7 Тарифи на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ х 3 794,14 

8 
Обсяг реалізованої теплової енергії власним 

споживачам, Гкал 
23 706,10 х 

9 Рівень рентабельності, % х 4,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

                                                              Додаток №3 до рішення  виконавчого комітету №      

 

 

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.: 20 396,48 3 901,43 

1.1 витрати на паливо 14 463,63 2 766,60 

1.2 
витрати на електроенергію без потреб власних 

ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 
693,92 132,73 

1.3 

 витрати на оплату праці з відрахуваннями на 

соціальні заходи без потреб власних ТЕЦ, 

ТЕС, АЕС, КГУ 

4 074,26 779,32 

1.4 
амортизаційні відрахування без потреб 

власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 
183,97 35,19 

1.5 
інші витрати  собівартості без потреб власних 

ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 
980,70 187,59 

2 Розрахунковий прибуток, у т.ч.: 815,28 155,95 

2.1 податок на прибуток 124,36 23,79 

2.2 інше використання прибутку (обігові кошти) 690,92 132,16 

3 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00 

4 Коригування витрат -2 851,56 -545,45 

5 
Вартість теплової енергії за відповідними 

тарифами 
18 360,20 х 

6 
Тарифи на теплову енергію, грн./Гкал без 

ПДВ 
х 3 511,93 

7 
Тарифи на теплову енергію, грн./Гкал з 

ПДВ 
х 4 214,32 

8 
Обсяг реалізованої теплової енергії власним 

споживачам, Гкал 
5 227,94 х 

9 Рівень рентабельності, % х 4,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Додаток №4 до рішення  виконавчого комітету №      

 

 

 

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.: 11 047,49 6 815,52 

1.1 витрати на паливо 9 208,01 5 680,69 

1.2 
витрати на електроенергію без потреб 

власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 
215,16 132,73 

1.3 

 витрати на оплату праці з відрахуваннями на 

соціальні заходи без потреб власних ТЕЦ, 

ТЕС, АЕС, КГУ 

1 263,22 779,32 

1.4 
амортизаційні відрахування без потреб 

власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 
57,04 35,19 

1.5 
інші витрати  собівартості без потреб 

власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 
304,06 187,59 

2 Розрахунковий прибуток, у т.ч.: 441,72 272,51 

2.1 податок на прибуток 67,38 41,57 

2.2 інше використання прибутку (обігові кошти) 374,34 230,94 

3 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00 

4 Коригування витрат 0,00 0,00 

5 
Вартість теплової енергії за відповідними 

тарифами 
11 489,21 х 

6 
Тарифи на теплову енергію, грн./Гкал без 

ПДВ 
х 7 088,03 

7 
Тарифи на теплову енергію, грн./Гкал з 

ПДВ 
х 8 505,64 

8 
Обсяг реалізованої теплової енергії власним 

споживачам, Гкал 
1 620,93 х 

9 Рівень рентабельності, % х 4,00 

 


