
 

Обґрунтування 

щодо схвалення проєкту рішення НКРЕКП 

«Про встановлення тарифу на виробництво теплової енергії                         

ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС» 
 

 

30.06.2020 НКРЕКП прийняло постанову № 1256 «Про видачу ліцензії з 

виробництва теплової енергії ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС», згідно з якою 

Товариство 01.09.2020 мало набути право на провадження діяльності з 

виробництва теплової енергії.  

У подальшому підприємство зверталось з пропозицією перенесення терміну 

набрання чинності ліцензії з виробництва теплової енергії, у зв’язку з чим 

прийнято постанови від 29.12.2021 № 2985 та від 26.04.2022 № 401, якими дата 

набрання чинності ліцензії з виробництва теплової енергії перенесено на 

01.10.2022. 

Крім того постановою НКРЕКП від 29 грудня 2021 року № 2987 внесені 

зміни до постанови НКРЕКП від 22 травня 2015 року № 1605 «Про видачу 

ліцензії з виробництва теплової енергії ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО», що 

виключають із місць провадження ліцензованої діяльності Курахівську ТЕС. 

Обґрунтуванням цього є закінчення терміну оренди майнового комплексу 

Курахівської ТЕС. Крім того, в  обґрунтовуючих матеріалах до відкритого 

засідання НКРЕКП, що проводилось 30.06.2020, зазначено, що згідно  із 

договором  оренди  від  30.04.2020  №  184-ТРП цілісний майновий комплекс 

Курахівської ТЕС закріплюється за ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС».    

Отже, починаючи з 01.10.2022 ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС» набуде 

право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії для 

системи централізованого теплопостачання в місті Курахове Донецької області на 

виробничих потужностях Курахівської ТЕС. 

У зв’язку з цим, ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС» листом від 05.08.2022 

№ 01-115 звернулось до НКРЕКП, яким підприємство просить встановити тариф 

на виробництво теплової енергії для ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС» на рівні 

діючого для ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ «КУРАХІВСЬКА ТЕПЛОВА 

ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» з 01.10.2022 з метою 

недопущення зриву початку опалюваного періоду 2022/2023 років в м. Курахове 

Донецької області. Зазначена пропозиція обумовлене запровадження в Україні 

воєнного стану, введеного згідно з Указом Президента України від 24 лютого 

2022 року № 64/2022 та продовженим Указами Президента України від 14 березня 

2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, від 17 травня 2022 

року № 341/2022 та від 12 серпня 2022 року № 573/2022, а також ідентичністю  

основного обладнання (обсяги виробництва продукції, чисельність персоналу 

тощо), яке наразі використовує ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КУРАХІВСЬКА 

ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» та буде 

використовуватись ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС» після повернення 

цілісного майнового комплексу Курахівської ТЕС із суборенди. 
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Також зазначаємо, що листом від 16.08.2022 № 05-04/204/МВА до НКРЕКП 

звернулась Курахівська міська військова адміністрація Покровського району 

Донецької області, яка повідомила, що  ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС» 

поінформувала її про початок з 01.10.2022 діяльності з виробництва, 

транспортування та постачання теплової енергії у м. Курахове. Однак за 

відсутності встановлених тарифів на виробництво, транспортування та 

постачання теплової енергії ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС» є ризик зриву 

своєчасного початку опалювального періоду у м. Курахове у 2022/2023 роках. 

Враховуючи важливість своєчасного встановлення тарифу на виробництво 

теплової енергії ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС» задля можливості 

теплопостачання міста в опалювальному періоді 2022/2023 роках, Курахівська 

міська військова адміністрація Покровського району Донецької області просить 

НКРЕКП своєчасно та позитивно вирішити питання надання тарифу на 

виробництво теплової енергії для ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС» на рівні 

діючого для ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ «КУРАХІВСЬКА ТЕПЛОВА 

ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО». 

Враховуючи зазначені звернення ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС» та 

Курахівської міської військової адміністрації, Департамент енергоринку 

пропонує: 

1. Схвалити проєкт постанови НКРЕКП «Про встановлення тарифу на 

виробництво теплової енергії ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС», якою 

пропонується встановити з 01.10.2022 для ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС» 

тариф на виробництво теплової енергії – 531,06 грн за 1 Гкал (без ПДВ). 

2. Оприлюднити проєкт постанови НКРЕКП «Про встановлення тарифу 

на виробництво теплової енергії ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС» на 

офіційному сайті НКРЕКП з метою одержання зауважень і пропозицій. 

 

 

Директор Департаменту енергоринку     Ю. Шамрелюк 
 

 



ПРОЄКТ 

 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
      

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про встановлення тарифу 

на виробництво теплової енергії  

ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС» 

 

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, та у зв’язку з воєнним станом в Україні, 

введеним згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року 

№ 64/2022 та продовженим Указами Президента України від 14 березня                             

2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, від 17 травня                 

2022 року № 341/2022 та від 12 серпня 2022 року № 573/2022, Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

  

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» тариф на 

виробництво теплової енергії – 531,06 грн за 1 Гкал (без ПДВ).  

 

2. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» структуру 

тарифів на виробництво теплової енергії згідно з додатком. 
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3. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 жовтня                        

2015 року № 2637 «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії 

ТОВ «ДТЕК Східенерго» такі зміни: 

 

1) у пункті 1: 

абзац другий виключити. 

У зв’язку із цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами 

другим та третім; 

абзац третій виключити; 

 

2) у пункті 2: 

абзац другий виключити. 

У зв’язку із цим абзац третій вважати абзацом другим; 

в абзаці другому слова та цифру «згідно з додатком 2» замінити словами 

«згідно з додатком»; 

 

3) додаток 1 до постанови виключити. 

У зв’язку із цим додаток 2 вважати додатком. 

 

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

 

 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 



Без ПДВ

тис. грн грн/Гкал

Виробнича собiвартiсть, у т. ч.: 79 256,9 528,38

          виробничі послуги 471,9 3,15

          сировина і допоміжні матеріали 955,9 6,37

          паливо 68 641,6 457,61

          допоміжні та інші матеріали 81,5 0,54

          витрати на оплату праці 2 206,7 14,71

          єдиний внесок на загальнообов'язкове   державне соціальне 

страхування
485,5 3,24

          амортизаційні відрахування 1 749,0 11,66

          інші витрати 4 664,9 31,10

Адміністративні витрати, у т. ч.: 402,5 2,68

          матеріальні витрати 14,2 0,09

          витрати на оплату праці 163,5 1,09

          єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування
36,0 0,24

          амортизаційні відрахування 2,0 0,01

          інші витрати 186,8 1,25

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 79 659,4 531,06

          відсоток за кредит                              0,0 0,00

Усього витрат 79 659,4 531,06

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 79 659,4 531,06

Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо) 0,0 0,00

Товарна продукція з урахуванням зміни 79 659,4 531,06

Корисний відпуск енергії, млн кВт·год, тис. Гкал 150,0 х

Тариф на відпуск електричної енергії, коп/кВт·год х х

Тариф на виробництво теплової енергії, грн/Гкал х 531,06

Директор 

Департаменту  енергоринку

_________________№__________

Додаток

до постанови Національної комісії,

що здійснює державне регулювання

у сферах енергетики

та комунальних послуг

Ю. Шамрелюк

Структура тарифу на виробництво теплової енергії 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС»

Найменування  показників
Теплова енергія


