
  

Обґрунтування 
щодо схвалення проєкту постанови НКРЕКП 

«Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії 
ТОВ «ЕКОТЕПЛОРЕСУРС» 

 
 

Звернення підприємства 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕКОТЕПЛОРЕСУРС» звернулось до НКРЕКП із заявою від 08.11.2022  
№ 0811/22-1 (вх. від 14.11.2022 № Т–178/22) та доданими матеріалами щодо 
встановлення тарифу на виробництво теплової енергії, що виробляється на 
установках з використанням альтернативних джерел енергії на підставі статті 20 
Закону України «Про теплопостачання». 

ТОВ «ЕКОТЕПЛОРЕСУРС» здійснює діяльність з виробництва теплової 
енергії на підставі Ліцензії на право провадження господарської діяльності з 
виробництва теплової енергії у межах місць провадження господарської 
діяльності з виробництва теплової енергії, виданої постановою НКРЕКП від 
01.11.2022 № 1357.  

ТОВ «ЕКОТЕПЛОРЕСУРС» планує здійснювати виробництво теплової 
енергії на котельні з виробництва теплової та електричної енергії із застосуванням 
альтернативних видів палива (щепа, пелети) у складі котла Е-25-2,4-350Р (по типу 
КЕ-25-2-350), розміщеної за адресою: Київська обл., загальною встановленою 
потужністю 20,595 Гкал/год. 
 Товариством надано планований розмір тарифів на виробництво теплової 
що використовується: 

для потреб населення – 1344,12 грн за 1 Гкал (без ПДВ); 
для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи 

місцевого бюджету, – 2426,73 грн за 1 Гкал (без ПДВ); 
 
Пропозиції до розрахунків тарифів 
Частинами четвертою – п’ятою статті 20 Закону України «Про 

теплопостачання» (далі – Закон) передбачено: 
встановлення тарифів на теплову енергію для суб’єктів господарювання, 

що здійснюють її виробництво на установках з використанням альтернативних 
джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та 
когенераційні установки, для потреб установ та організацій, що фінансуються з 
державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення, на рівні 90 
відсотків діючого для суб’єкта господарювання тарифу на теплову енергію, 
вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії 
споживачів, а у разі його відсутності – на рівні 90 відсотків середньозваженого 
тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для 
потреб відповідної категорії споживачів; 

визначення тарифів на виробництво теплової енергії для суб’єктів 
господарювання, що здійснюють виробництво теплової енергії на установках з 
використанням альтернативних джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі, 
теплоелектростанції та когенераційні установки, для потреб установ та 
організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для 
потреб населення, як різниці між тарифом на теплову енергію, встановленим 



  

відповідно до частини четвертої цієї статті (тобто, тарифом встановленим на рівні 
90%) і тарифами на транспортування та постачання теплової енергії, що 
визначаються на рівні діючих для суб’єкта господарювання тарифів 
на транспортування та постачання теплової енергії, виробленої з використанням 
природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів, а у разі їх 
відсутності – на рівні середньозважених тарифів на транспортування та 
постачання теплової енергії. 

Згідно із Законом проведення розрахунків вищезазначених 
середньозважених тарифів здійснюється Держенергоефективності у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України (Порядок розрахунку 
середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням 
природного газу, для потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з 
державного чи місцевого бюджету, її транспортування та постачання затверджено 
постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2017 № 679).  

Також частиною одинадцятою статті 20 Закону передбачено, що для 
встановлення тарифу на теплову енергію, тарифу на виробництво теплової енергії 
суб’єкт господарювання, що здійснює виробництво теплової енергії на установках 
з використанням альтернативних джерел енергії, включаючи 
теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установки, подає 
органу, уповноваженому встановлювати такі тарифи, заяву із зазначенням розміру 
тарифу, розрахованого відповідно до частини четвертої та/або п’ятої статті 20 
Закону. 

Середньозважені тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням 
природного газу, середньозваженні тарифів на транспортування та постачання 
теплової енергії розраховані відповідно до вимог Закону та оприлюднено на 
офіційному вебсайті Державного агентства з енергоефективності та 
енергозбереження України за посиланням 
https://saee.gov.ua/uk/content/serednozvazheni-taryfy. 

Станом на 23.09.2022 середньозважені тарифи на теплову енергію, 
вироблену з використанням природного газу в Київській області для потреб 
населення становлять 1956,21 грн/Гкал (без ПДВ) та для потреб установ та 
організацій, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів – 
3254,84 грн/Гкал (без ПДВ). 

Середньозважений тариф по Україні на транспортування теплової енергії 
для потреб населення становить 396,64 грн/Гкал (без ПДВ) та для потреб установ 
та організацій, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів – 
476,77 грн/Гкал (без ПДВ). 

Середньозваженний тариф по Україні на постачання теплової енергії для 
потреб населення становить 19,83 грн/Гкал (без ПДВ) та для потреб установ та 
організацій, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів –  
25,86 грн/Гкал (без ПДВ). 

Таким чином, тарифи на виробництво теплової енергії для 
ТОВ «ЕКОТЕПЛОРЕСУРС», що здійснюватиме виробництво теплової 
енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії, для 
потреб населення складатиме 1344,12 грн/Гкал (без ПДВ) та для потреб 
установ та організацій, що фінансуються за рахунок державного і місцевих 
бюджетів –  2426,73 грн/Гкал (без ПДВ). 

 



  

Департаментом енергоринку опрацьовано надані 
ТОВ «ЕКОТЕПЛОРЕСУРС» розрахунки тарифів на виробництво теплової енергії 
та встановлено, що такі розрахунки здійснені у відповідності до положень статті 
20 Закону України «Про теплопостачання». 

 
 Враховуючи зазначене, пропонується: 

 1. Схвалити проєкт постанови НКРЕКП «Про встановлення тарифів на 
виробництво теплової енергії ТОВ «ЕКОТЕПЛОРЕСУРС», якою планується 
встановити ТОВ «ЕКОТЕПЛОРЕСУРС» тарифи на виробництво теплової 
енергії, що виробляється на установках з використанням альтернативних 
джерел енергії: 

для потреб населення – 1344,12 грн за 1 Гкал (без ПДВ); 
для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи 

місцевого бюджету, – 2426,73 грн за 1 Гкал (без ПДВ); 
 
2. Оприлюднити проєкт постанови НКРЕКП Про встановлення 

тарифів на виробництво теплової енергії ТОВ «ЕКОТЕПЛОРЕСУРС», на 
офіційному вебсайті НКРЕКП з метою одержання зауважень і пропозицій. 

 
 
 

Директор Департаменту енергоринку                                               І. Сідоров 
 
 
 



  

 
ПРОЄКТ 

  

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про встановлення тарифів  
на виробництво теплової енергії  
ТОВ «ЕКОТЕПЛОРЕСУРС» 
 
 Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та  
статті 20 Закону України «Про теплопостачання» Національна комісія, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЕКОТЕПЛОРЕСУРС» тарифи на виробництво теплової енергії з 
використанням альтернативних джерел енергії: 

для потреб населення – 1344,12 грн за 1 Гкал (без ПДВ); 
для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи 

місцевого бюджету, – 2426,73 грн за 1 Гкал (без ПДВ). 
 
  
 
Голова НКРЕКП                                   К. Ущаповський 
 
 

 


