
  

ОБҐРУНТУВАННЯ 
до схвалення проєкту рішення НКРЕКП щодо схвалення  

Інвестиційної програми ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» на 2022 рік 
 
 

Звернення ліцензіата 
На виконання пункту 2 постанови НКРЕКП від 06.10.2021 № 1719 «Про 

накладення штрафу на ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» за порушення Ліцензійних умов 
з виробництва теплової енергії та здійснення заходу державного регулювання» 
ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» листом від 28.12.2021 № 1865 звернулось до НКРЕКП 
щодо надання Інвестиційної програми на 2022 рік на суму додатково отриманого 
доходу в розмірі 4 775,01 тис. грн без ПДВ. Зазначена Інвестиційна програма 
розроблена відповідно до положень Порядку формування інвестиційних програм 
ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на 
теплоелектроцентралях та когенераційних установках, затвердженого постановою 
НКРЕКП від 15 жовтня 2015 року № 2585, зареєстрованою в Міністерстві юстиції 
України 05 листопада 2015 року за № 1367/27812. 

Ліцензіатом надано обгрунтовувальні матеріали, які підтверджують технічну 
доцільність та необхідність заміни окремих основних засобів (акти обстеження, 
акти технічного стану, акти списання основних засобів тощо). Крім того, ТОВ 
ФІРМА «ТЕХНОВА» надало копії Рішення Виконавчого комітету Чернігівської 
міської ради від 06 червня 2019 року № 225 про надання згоди на списання 
самоскиду САЗ-3503 та Рішення Виконавчого комітету Чернігівської міської ради 
від 01 жовтня 2020 року № 422 про надання згоди на списання, зокрема, автомобілю 
УАЗ-3303 (ЧПК-3303 Десна-2М).  

Також листом від 01.07.2022 № 467 ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» підтвердила 
актуальність придбання автомобільної техніки на суму додатково отриманого 
доходу в розмірі 4 775,01 тис. грн без ПДВ. Наразі через військову агресію 
російської федерації та заборону імпорту товарів з країни-агресора, через 
збільшення курсу долара США та складну логістичну ситуацію в країні відбулося 
значне підвищення цін, тому Товариством прийнято рішення про придбання 
альтернативної техніки та зменшити  кількість до трьох одиниць. 

 
 
Опрацювання матеріалів 
ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» пропонує врахувати в Інвестиційній програмі 

на 2022 рік виконання заходу «Технічне переоснащення основних засобів з метою 
оптимізації виробничих процесів» на суму 4 775,01 тис. грн (без ПДВ) за рахунок 
інших (не тарифних) джерел (таблиця 1). За поясненнями ліцензіата реалізація 
даного заходу пов’язана із необхідністю оновлення та заміни старого обладнання, 
яке знаходиться в аварійному стані або має незадовільний технічний стан, та 
передбачає закупівлю наступних основних засобів: 

- придбання самоскида, який необхідний для перевезення шлаку, золи, піску 
та інших сипучих матеріалів на території станції (за інформацією ліцензіата 
приблизний термін окупності – 0,7 роки); 

- придбання автомобіля спеціального призначення моделі, який необхідний 
для вчасного реагування та усунення аварійних ситуацій, перевезення 



  

малогабаритних вантажів тощо (за інформацією ліцензіата приблизний термін 
окупності – 2,5 роки); 

- придбання навантажувача, використання якого під час завершальних етапів 
розшлакування топкової камери зменшить необхідний період такого 
розшлакування та простою котлоагрегату (за інформацією ліцензіата приблизний 
термін окупності – 1,6 роки). 

Вартість вищезазначених транспортних засобів визначена виходячи із 
найменшої цінової пропозиції.  

Після опрацювання обґрунтовуючих матеріалів, а також враховуючи вимоги 
постанови НКРЕКП від 06.10.2021 № 1719 «Про накладення штрафу на 
ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» за порушення Ліцензійних умов з виробництва теплової 
енергії та здійснення заходу державного регулювання», пропонується схвалити 
Інвестиційну програму ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» на 2022 рік, яка передбачає 
виконання заходу «Технічне переоснащення основних засобів з метою оптимізації 
виробничих процесів» на суму 4 775,01 тис. грн (без ПДВ) за рахунок додатково 
отриманого доходу, визначеного за результатами заходів державного контролю 
ліцензованої діяльності з виробництва теплової енергії. 

Виконання у 2022 році запланованого заходу, визначеного Інвестиційною 
програмою ліцензіата, який здійснює господарську діяльність з виробництва 
електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралі, дозволить підвищити 
рівень надійності, безпеки експлуатації, а також економічності роботи станції.  

 
Враховуючи викладене, пропонується схвалити проєкт постанови 

НКРЕКП щодо схвалення інвестиційної програми ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА 
на 2022 рік відповідно до пропозицій НКРЕКП, що наведені в таблиці 2. 
 
 
 
Директор 
Департаменту енергоринку                                                                 Ю.Шамрелюк 
 



ПРОЄКТ 
 

  

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 
Про схвалення Інвестиційної програми  
ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» 
на 2022 рік 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                              
«Про теплопостачання», Порядку формування інвестиційних програм 
ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на 
теплоелектроцентралях та когенераційних установках, затвердженого 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, від 15 жовтня 2015 року № 2585, пункту 2 
постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, від 06 жовтня 2021 року № 1719                                  
«Про накладення штрафу на ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» за порушення 
Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії та здійснення заходу 
державного регулювання» Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Схвалити Інвестиційну програму ліцензіата з виробництва теплової 
енергії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
ФІРМА «ТЕХНОВА» на 2022 рік в розмірі 4 775,01 тис. грн. (без ПДВ) 
та джерела її фінансування згідно з додатком. 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 
 

 
  
Голова НКРЕКП                   К. Ущаповський 



Таблиця 1

всього амортизація прибуток всього амортизація прибуток

ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» 4 775,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 775,01

Всього 4 775,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 775,01

1 На виконання пункту 2 постанови НКРЕКП від 06.10.2021 № 1719 «Про накладення штрафу на ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» за порушення Ліцензійних умов з виробництва 
теплової енергії та здійснення заходу державного регулювання».

Пропозиція ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА" до Інвестиційної програми на 2022 рік
тис. грн без ПДВ

Інші джерела 

фінансування1

Найменування ліцензіата Всього

Джерела фінансування

Електрична енергія Теплова енергія



Таблиця 2

Всього
у т. ч. у тарифах 

на теплову 
енергію

джерело 
фінансування

1 Електротехнічне обладнання 0,00 0,00
2. Теплотехнічне обладнання 0,00 0,00
3. Загальностанційне обладнання 4 775,01 0,00

3.1 Технічне переоснащення основних засобів з метою оптимізації виробничих процесів 4 775,01 0,00 інші1

4. Будівлі і споруди 0,00 0,00
5. Інше 0,00 0,00

4 775,01 0,00ВСЬОГО

1 На виконання пункту 2 постанови НКРЕКП від 06.10.2021 № 1719 «Про накладення штрафу на ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» за порушення Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії та 
здійснення заходу державного регулювання».

Заходи проєкту Інвестиційної програми ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА" на 2022 рік

Назва заходу

Пропозиція НКРЕКП на схвалення на 2022 рік

ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"



Додаток 
до постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
_________________№____________

 тис. грн

4 775,01

4 775,01

Ю.Шамрелюк

Джерела фінансування Інвестиційної програми 
ліцензіата з виробництва теплової енергії  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
ФІРМА «ТЕХНОВА» на 2022 рік

Джерела фінансування

Додатково отриманий дохід

Разом (без урахування ПДВ)

Директор Департаменту енергоринку


