
  

 
Обґрунтування 

щодо прийняття постанови НКРЕКП 
«Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 29 грудня 2021 року № 2977» 

 стосовно зміни тарифів на виробництво теплової енергії  
ТОВ ФІРМІ «ТЕХНОВА» 

 

Відповідно до пункту 4.14. Методики формування, розрахунку та 
встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на 
теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках, 
що затверджена постановою НКРЕКП від 01 серпня 2017 року № 991, підставою 
для зміни тарифів за ініціативою НКРЕКП є виявлення за результатами перевірки 
додержання ліцензіатом ліцензійних умов провадження господарської діяльності 
з виробництва електричної та (або) теплової енергії додатково отриманого або 
недоотриманого доходу за рахунок зменшення витрат на паливо, зміни обсягів 
відпуску електричної та (або) виробництва теплової енергії, зміни структури 
запланованих витрат чи інших факторів. 

 
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду Акту планової 
перевірки, проведеної на підставі Плану здійснення заходів державного контролю 
суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та 
комунальних послуг, було прийнято Постанову від 04 грудня 2018 року № 1645 
«Про здійснення заходу державного регулювання до ТОВ ФІРМИ «ТЕХНОВА» 
за результатами перевірки дотримання Ліцензійних умов з виробництва теплової 
енергії» (далі – Постанова №1645), якою передбачено підготувати та винести на 
засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт 
рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на виробництво теплової енергії 
для ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» шляхом його зміни в бік зменшення на суму 
96 913,90 тис. грн (без ПДВ). 

Не погоджуючись з положеннями Постанови № 1645  
ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» звернулось до суду з позовом до НКРЕКП, про 
визнання протиправною та скасування зазначеної постанови (справа 
№ 640/21345/18). 

У результаті судових тяжб постановою Верховного Суду від 20.04.2022 у 
справі № 640/21345/18 вирішено у задоволені позову відмовити повністю. 

На засіданні НКРЕКП, що проводилось у формі відкритого слухання, 
20 липня 2022 року було схвалено проєкт рішення НКРЕКП «Про внесення змін 
до постанови НКРЕКП від 29.12.2021 № 2977»  щодо зміни тарифів на 
виробництво теплової енергії ТОВ ФІРМІ «ТЕХНОВА». 

Згідно з вимогами чинного законодавства, 22 липня 2022 року на 
офіційному вебсайті НКРЕКП було оприлюднено схвалений проєкт рішення 
НКРЕКП з метою отримання зауважень та пропозицій. Зауваження та пропозиції 
до проєкту рішення НКРЕКП не надходило. 

Таким чином, з метою виконання положень законодавства, пропонується 
прийняти постанову НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від  
29 грудня 2021 року № 2977» щодо зміни тарифів на виробництво теплової енергії 



  

ТОВ ФІРМІ «ТЕХНОВА» шляхом його зміни в бік зменшення на суму  
96 913,90 тис. грн (без ПДВ). 

 
Рівень тарифів на виробництво теплової енергії становить: 
 

Категорії споживачів 

Тарифи на виробництво т/е, грн/Гкал (без ПДВ) 

Постанова 
НКРЕКП від 
29.12.2021 

№2977 

Пропозиція 
НКРЕКП 

% зміни 

для забезпечення послугами 
населення  

1162,38 579,09 -50% 

для забезпечення послугами 
релігійних організацій  

1364,17 760,40 -44% 

для забезпечення послугами установ, 
що фінансуються за рахунок 
державного і місцевих бюджетів  

1365,03 776,91 -43% 

для забезпечення послугами інших 
споживачів  

1649,94 1055,65 -36% 

 
 
Враховуючи зазначене, Департамент енергоринку пропонує прийняти 

постанову НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 29 грудня 
2021 року № 2977», якою планується установити ТОВ ФІРМІ «ТЕХНОВА» 
тарифи на виробництво теплової енергії, що використовується: 

– для забезпечення послугами населення – 579,09 грн за 1 Гкал (без 
ПДВ); 

– для забезпечення послугами релігійних організацій – 760,40 грн за  
1 Гкал (без ПДВ); 

– для забезпечення послугами установ, що фінансуються за рахунок 
державного і місцевих бюджетів, – 776,91 грн за 1 Гкал (без ПДВ); 

– для забезпечення послугами інших споживачів – 1055,65 грн за 1 Гкал 
(без ПДВ). 

 
 

 
Директор Департаменту енергоринку     Ю. Шамрелюк 
 
 
 
 



 
 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про внесення змін 
до постанови НКРЕКП 
від 29 грудня 2021 року № 2977 
 

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. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 грудня 
2021 року № 2977 «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії 
ТОВ ФІРМІ «ТЕХНОВА» такі зміни: 

в абзацах другому – п’ятому пункту 1 цифри «1162,38», «1364,17», 
«1365,03», «1649,94» замінити відповідно цифрами «579,09», «760,40», 
«776,91», «1055,65»; 

додаток до постанови викласти в новій редакції, що додається. 
 

 2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 
 
 
 
Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 



Без ПДВ

тис. грн грн/Гкал
Виробнича собiвартiсть, у т. ч.: 476 737,9 1 212,44
          виробничі послуги 22 899,8 58,24
          сировина і допоміжні матеріали 8 506,3 21,63
          паливо 391 791,7 996,40
          допоміжні та інші матеріали 0,0 0,00
          витрати на оплату праці 21 996,7 55,94
          єдиний внесок на загальнообов'язкове   державне соціальне 

страхування
4 839,3 12,31

          амортизаційні відрахування 7 020,0 17,85
          інші витрати 19 684,1 50,06

Адміністративні витрати, у т. ч.: 8 262,9 21,01
          матеріальні витрати 112,0 0,28
          витрати на оплату праці 6 081,3 15,47
          єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування
1 337,9 3,40

          амортизаційні відрахування 159,6 0,41
          інші витрати 572,1 1,45

Інші операційні витрати, у т. ч.: 446,4 1,14
          на дослідження і розробку 0,0 0,00
          на соціальний розвиток 194,7 0,50
          інші 251,7 0,64

Усього операційні витрати 485 447,2 1 234,59
          відсоток за кредит                              0,0 0,00

Усього витрат 485 447,2 1 234,59
Прибуток 11 840,2 30,11
Податок на прибуток 2 131,2 5,42
Нерозподілений прибуток, у т. ч.: 9 708,9 24,69
          виплата дивідендів 0,0 0,00
          резервний капітал 0,0 0,00
          інше використання прибутку 9708,9 24,69

Товарна продукція 497 287,4 1 264,70
Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо)* -110 269,0 -280,44
Товарна продукція з урахуванням зміни 387 018,4 984,26
Корисний відпуск енергії, тис. Гкал 393,2 х
Тариф на виробництво теплової енергії, що 

використовується:
х х

         для забезпечення послугами населення х 579,09
         для забезпечення послугами релігійних організацій х 760,40
         для забезпечення послугами установ, що фінансуються за 

рахунок державного і місцевих бюджетів
х 776,91

         для забезпечення послугами інших споживачів х 1055,65

Директор Департаменту енергоринку Ю. Шамрелюк

* Рішення НКРЕКП, що визначені постановами від 06.10.2021 № 1719 та від 04.12.2018 №1645

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

ФІРМИ «ТЕХНОВА»

Найменування  показників
Теплова енергія

Додаток                                                                                                         

до постанови НКРЕКП

29.12.2021 № 2977

(у редакції постанови НКРЕКП

від ____________ №_________ )

Структура тарифів на виробництво теплової енергії 


