
 
Обґрунтування 

щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про  
встановлення тарифу на виробництво теплової енергії                                                                                      

ТОВ «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО МАЯК ЛТД» на 2022 рік 
 

Звернення ліцензіата 
ТОВ «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО МАЯК ЛТД» звернулось до НКРЕКП із 

заявою від 11.11.2021 № 88 (вх. від 15.11.2021  № Т-421/21 та доданими 
матеріалами щодо встановлення тарифу на виробництво теплової енергії на  
2022 рік відповідно до Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів 
на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на 
теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках, 
затвердженою постановою НКРЕКП від 01.08.2017 № 991 (далі – Методика).  

На підприємстві встановлені дві когенераційні установки ДвГ1А-630.  
ТОВ «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО МАЯК ЛТД» планує реалізовувати теплову 
енергію ПрАТ «Вінницький завод «Маяк». Категорії споживачів групи 
«Населення», «Бюджетні установи» на 2022 рік відсутні у зв’язку з припиненням 
дії договору на постачання теплової енергії Дочірньому підприємству 
«Теплокомуненерго Маяк» ПАТ «Маяк».  

Встановлена електрична потужність – 1,3 МВт, теплова – 1,47 Гкал/год. 
Чисельність персоналу становить 13 осіб. 

 
Відкриті обговорення (слухання) на місцях 
На виконання вимог постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866,  

25 листопада 2021 року ТОВ «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО МАЯК ЛТД» провело 
відкрите обговорення щодо необхідності встановлення тарифу на виробництво 
теплової енергії, що виробляється на когенераційних установках. Результати 
відкритого обговорення оформлено протоколом, який оприлюднено на офіційному 
вебсайті ліцензіата та надано до НКРЕКП. 

 
Рішення НКРЕКП щодо відкритих обговорень 
На засіданні НКРЕКП, що проводилось у формі відкритого слухання,  

11 лютого 2022 року прийнято рішення щодо винесення на відкрите обговорення 
проєкту постанови НКРЕКП «Про встановлення тарифу на виробництво теплової 
енергії ТОВ «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО МАЯК ЛТД» на 2022 рік. Згідно з вимогами 
чинного законодавства, 11 лютого 2022 року на офіційному вебсайті НКРЕКП було 
оприлюднено зазначений проєкт постанови разом з обґрунтовувальними 
матеріалами, необхідними для прийняття рішення, з метою отримання зауважень 
та пропозицій у визначений термін. 

 
Відкриті обговорення в НКРЕКП 
На виконання Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та Порядку 
проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 № 866, за місцезнаходженням 
центрального апарату НКРЕКП 22 лютого 2022 року були проведені відкриті 
обговорення зауважень та пропозицій до зазначеного проєкту постанови НКРЕКП.  



За результатами відкритих обговорень проєкту рішення НКРЕКП 
«Про встановлення тарифу на виробництво теплової енергії  
ТОВ «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО МАЯК ЛТД» на 2022 рік складено відповідний 
протокол. Зазначений протокол відкритих обговорень оприлюднено на офіційному 
вебсайті НКРЕКП. 

 
Пропозиції до розрахунків тарифів 
Розрахунок тарифів на виробництво теплової енергії здійснено відповідно до 

Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) 
теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових 
електростанціях та когенераційних установках (далі – Методика), затвердженої 
постановою НКРЕКП від 01.08.2017 № 991. 

Виробничі послуги 
У розрахунках тарифів на виробництво теплової енергії скориговані витрати 

на оплату послуг з розподілу природного газу АТ «Вінницягаз» згідно наданої 
додаткової угоди до договору розподілу природного газу, які становлять 1748,5 тис. 
гривень. 

Інші економічно обґрунтовані матеріальні витрати, що розраховані на підставі 
державних, галузевих нормативів витрат ресурсів, техніко-економічних 
розрахунків, кошторисів, з урахуванням ставок податків і зборів, цін на матеріальні 
ресурси та послуги у планованому періоді враховані у тарифі на виробництво 
теплової енергії на достатньому рівні для забезпечення стабільної господарської 
діяльності ліцензіата протягом 2022 року. 

Витрати на придбання палива та його транспортування 
Витрати на придбання палива та його транспортування для виробництва 

електричної та теплової енергії враховані у відповідності Методики та визначені, 
виходячи з планованого обсягу виробництва електричної та теплової енергії, 
відповідно до річного плану виробництва, питомих норм витрат паливно-
енергетичних ресурсів, діючих/планованих цін (тарифів) на паливно-енергетичні 
ресурси та послуги (витрати) з їх транспортування, тобто з урахуванням усіх 
планованих логістичних ланцюгів транспортування паливно-енергетичних 
ресурсів, калорійних еквівалентів, обсягу енергії природного газу, визначених 
умовами договору, сертифікатами постачальників чи даними базового періоду, а 
саме: 

ціна природного газу 
ТОВ «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО МАЯК ЛТД» підписаний договір з  

ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» щодо постачання природного газу.  
В розрахунках тарифу на виробництво теплової енергії, що виробляється на 

когенераційних установках, пропонується врахувати ціну на природний газ для 
потреб виробництва теплової енергії для надання послуг іншим споживачам на 
рівні 24 118,41 грн/тис. куб. м (без урахування витрат на транспортування та без 
ПДВ), що відповідає ціні природного газу, яка передбачена у тарифах на 
виробництво теплової енергії для ліцензіатів, яким встановлювались відповідні 
тарифи на 2022 рік та згідно наданої додаткової угоди із ТОВ «ГК «Нафтогаз 
Трейдинг». 

В діючих тарифах на виробництво теплової енергії  
ТОВ «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО МАЯК ЛТД»   враховано ціну природного газу на 
рівні 5375,37 грн/тис. куб. м (без урахування витрат на транспортування та без 
ПДВ) при виробництві теплової енергії для потреб всіх категорій споживачів.  



Крім того у розрахунках тарифів на виробництво теплової енергії враховано 
тариф на послуги транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу 
з газотранспортної системи – 124,16 грн за 1000 куб. м на добу без ПДВ, а також 
коефіцієнт, який застосовується при замовлені потужності на добу наперед у 
відповідному періоді на рівні 1,10 умовних одиниць. Всього з урахуванням 
застосування коефіцієнту тариф на послуги транспортування природного газу для 
точки виходу складатиме 136,58 грн за 1000 куб. м на добу без ПДВ. 

 
Витрати на оплату праці  
Планування витрат на оплату праці для включення до розрахунку тарифів 

здійснено з урахуванням положень чинного законодавства України та на підставі 
Порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на 
розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими 
(локальними) електромережами), постачання електричної енергії за регульованим 
тарифом, передачу електричної енергії магістральними та міждержавними 
електричними мережами, виробництво теплової та виробництво електричної 
енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 жовтня  
2015 року № 2645, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 листопада 
2015 року за № 1431/27876, із забезпеченням мінімальної заробітної плати та інших 
гарантій з оплати праці, передбачених чинним законодавством України. 

Розмір фонду оплати праці для ТОВ «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО МАЯК ЛТД», 
врахований НКРЕКП у розрахунках тарифу на виробництво теплової енергії на 
рівні пропозицій ліцензіата та складає 1 066,9 тис. грн, при цьому середня заробітна 
плата склала 11 901,9 грн, що відповідає вимогам зазначеного Порядку.  

Згідно з вимогами чинного законодавства розраховано статтю «єдиний 
внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». 

 
Амортизаційні відрахування 
Амортизаційні відрахування основних засобів, інших необоротних 

матеріальних і нематеріальних активів розраховані відповідно до положень 
Податкового кодексу України.  

 
Департаментом із регулювання відносин у сфері енергетики опрацьовані 

надані ТОВ «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО МАЯК ЛТД» розрахунки тарифів на 
виробництво теплової енергії та проведені наступні коригування витрат з 
урахуванням економічно і технічно обґрунтованих показників господарської 
діяльності: 

Найменування  показників 
Одиниця 

виміру 

Пропозиція 
ліцензіата, 

тис. грн 

Пропозиція 
НКРЕКП, 
тис. грн 

Виробнича собівартість  тис. грн 23 679,5 26 602,0 

Виробничі послуги тис. грн 1 666,5 1 011,5 

Сировина і допоміжні матеріали тис. грн 389,2 389,2 

Паливо  тис. грн 20 530,7 23 966,2 

Енергія зі сторони тис. грн 0,0 0,0 

Витрати на оплату праці тис. грн 723,4 837,3 

Відрах.до соціальних фондів тис. грн 159,2 184,2 

Амортизаційні відрахування тис. грн 89,7 89,7 

Інші витрати  тис. грн 120,8 123,9 



 

 
Враховуючи зазначене, та лист підтримки Вінницької міської ради від 

05.07.2022 № 01/00/002/132283, Департамент енергоринку пропонує прийняти 
постанову НКРЕКП «Про встановлення тарифу на виробництво теплової 
енергії ТОВ «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО МАЯК ЛТД» на 2022 рік, якою 
планується установити ТОВ «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО МАЯК ЛТД»: 

– тариф на виробництво теплової енергії, що використовується для 
забезпечення послугами інших споживачів, крім населення, релігійних 
організацій, установ, що фінансуються за рахунок державного і місцевих 
бюджетів, – 3798,35 грн за 1 Гкал (без ПДВ); 

– установити ТОВ «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО МАЯК ЛТД» структуру 
тарифу на виробництво теплової енергії згідно з додатком. 
 
 
 
Заступник директора департаменту –                                
начальник управління регулювання                                     
роботи ринку електричної енергії                                                             І. Сідоров 

Адміністративні витрати  тис. грн 456,2 316,9 

Матеріальні витрати  тис. грн 2,9 2,9 

Витрати на оплату праці тис. грн 343,8 229,6 

Відрах.до соціальних фондів  тис. грн 75,6 50,5 

Амортизаційні відрахування тис. грн 0,1 0,1 

Інші витрати тис. грн 33,8 33,8 

Інші операційні витрати тис. грн 0,0 0,0 

Соціальний розвиток тис. грн 0,0 0,0 

На дослідження та розробку тис. грн 0,0 0,0 

Інші тис. грн 0,0 0,0 

Інші (% за кредит) тис. грн 0,0 0,0 

Всього витрат тис. грн 24 135,7 26 918,9 

Прибуток тис. грн 0,0 0,0 

Податок на прибуток тис. грн 0,0 0,0 

Нерозподілений прибуток  тис. грн 0,0 0,0 

          в т.ч. дивіденди тис. грн 0,0 0,0 

          резервний капітал тис. грн 0,0 0,0 

          інше вик. прибутку (з податком на 
прибуток) 

тис. грн 
0,0 0,0 

Товарна продукція  тис. грн 24 135,7 26 918,9 



 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про встановлення тарифу  
на виробництво теплової енергії  
ТОВ «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО  
МАЯК ЛТД» 
 
 Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 
теплопостачання», Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів 
на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на 
теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних 
установках, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,                           
від 01 серпня 2017 року № 991, Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО МАЯК ЛТД» тариф на виробництво теплової енергії, 
що використовується для забезпечення послугами інших споживачів, крім 
населення, релігійних організацій, установ, що фінансуються за рахунок 
державного і місцевих бюджетів, – 3798,35 грн за 1 Гкал (без ПДВ). 

 
2. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО МАЯК ЛТД» структуру тарифів на виробництво 
теплової енергії згідно з додатком. 

 
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 26 квітня 2019 року № 631 «Про встановлення тарифів на 



2 

виробництво теплової енергії ТОВ «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО МАЯК ЛТД»  
(зі змінами). 

 
4. Ця постанова набирає чинності з 01 серпня 2022 року. 
 
 

 
Голова НКРЕКП                К. Ущаповський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Без ПДВ

тис. грн грн/Гкал

Виробнича собiвартiсть, у т. ч.: 26 602,0 3 753,63
          виробничі послуги 1 011,5 142,73
          сировина і допоміжні матеріали 389,2 54,92
          паливо 23 966,2 3 381,71
          допоміжні та інші матеріали 0,0 0,00
          витрати на оплату праці 837,3 118,15
          єдиний внесок на загальнообов'язкове   державне соціальне 

страхування
184,2 25,99

          амортизаційні відрахування 89,7 12,66
          інші витрати 123,9 17,48
Адміністративні витрати, у т. ч.: 316,9 44,72
          матеріальні витрати 2,9 0,41
          витрати на оплату праці 229,6 32,40
          єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування
50,5 7,13

          амортизаційні відрахування 0,1 0,01
          інші витрати 33,8 4,77
Інші операційні витрати, у т. ч.: 0,0 0,00
          на дослідження і розробку 0,0 0,00
          на соціальний розвиток 0,0 0,00
          інші 0,0 0,00
Усього операційні витрати 26 918,9 3 798,35
          відсоток за кредит                              0,0 0,00
Усього витрат 26 918,9 3 798,35
Прибуток 0,0 0,00
Податок на прибуток 0,0 0,00
Нерозподілений прибуток, у т. ч.: 0,0 0,00
          виплата дивідендів 0,0 0,00
          резервний капітал 0,0 0,00
          інше використання прибутку 0,0 0,00
Товарна продукція 26 918,9 3 798,35
Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо) 0,0 0,00
Товарна продукція з урахуванням зміни 26 918,9 3 798,35
Корисний відпуск енергії,  тис. Гкал 7,1 х

Заступник директора департаменту –                               

начальник управління регулювання                                    

роботи ринку електричної енергії

 

                   І. Сідоров

Додаток                                                                                                       

до постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг

 ____________ №_________

Структура тарифу на виробництво теплової енергії 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                                          

«ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО МАЯК ЛТД»

Найменування  показників
Теплова енергія

Тариф на виробництво теплової енергії, що використовується для 

забезпечення послугами інших споживачів, крім населення, 

релігійних організацій, установ, що фінансуються за рахунок 

державного і місцевих бюджетів

х 3 798,35




