
 
Обґрунтування 

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

ТОВ «КОСТАНЗА» 
 

25.10.2022 НКРЕКП прийняла постанову № 1338 «Про видачу ліцензії з 
виробництва теплової енергії ТОВ «КОСТАНЗА». 

ТОВ «КОСТАНЗА» використовує обладнання, яке було придбано на умовах 
договору купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – єдиного майнового 
комплексу ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА». 

У зв’язку з цим, ТОВ «КОСТАНЗА» листами від 21.10.2022 № 100/32 та від 
27.10.2022 № 100/37 звернулось до НКРЕКП, якими товариство просить 
встановити тарифи на виробництво теплової енергії для всіх категорій споживачів 
ТОВ «КОСТАНЗА» на рівні діючих для ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА» 
(постанова НКРЕКП від 23.06.2021 № 1026) з метою недопущення зриву початку 
опалюваного періоду 2022/2023 років. Зазначена пропозиція обумовлена 
запровадженням 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, та 
Законом України від 29 липня № 2479-ІХ «Про особливості регулювання 
відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії 
воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування», яким 
запроваджено мораторій на підвищення тарифів. 

Також зазначаємо, що рішенням Калуської міської ради від 13.10.2022 
№ 1664 визначено ТОВ «КОСТАНЗА» виробником та централізованим 
постачальником теплової енергії для всіх категорій споживачів м. Калуша. 

Відповідно листом від 28.10.2022 № 1927/02-26/09 до НКРЕКП надано 
рішення Калуської міської ради з проханням встановити ТОВ «КОСТАНЗА» 
тарифи на виробництво теплової енергії на рівні діючих для ДП «КАЛУСЬКА 
ТЕЦ-НОВА» з метою недопущення зриву початку опалюваного періоду 
2022/2023 років. 

Слід зазначити, що 25.10.2022 також прийнято постанову НКРЕКП № 1339 
«Про зупинення дії ліцензій на право провадження господарської діяльності з 
виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, 
когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або 
поновлюваних джерел енергії та з виробництва електричної енергії, виданих  
ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА». 

ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА» листом від 02.11.2022 № 001/619 звернулась 
до НКРЕКП щодо визнання такою, що втратила чинність постанову НКРЕКП від 
23.06.2021 № 1026 «Про встановлення тарифів виробництво теплової енергії  
ДП «КАЛУСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-НОВА» (зі змінами). 

 
Схвалення проєкту постанови 
На засіданні НКРЕКП, що проводилось у формі відкритого слухання, 

10 листопада 2022 року було схвалено проєкт рішення НКРЕКП «Про 
встановлення тарифів на виробництво теплової енергії ТОВ «КОСТАНЗА». 



  

Згідно з вимогами чинного законодавства, 11 листопада 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. 

 Враховуючи зазначене, Департамент енергоринку пропонує: 
 1) Прийняти постанову НКРЕКП «Про встановлення тарифів на 

виробництво теплової енергії ТОВ «КОСТАНЗА», якою пропонується 
установити ТОВ  «КОСТАНЗА» тарифи на виробництво теплової енергії, що 
використовується: 

для забезпечення послугами населення – 542,45 грн за 1 Гкал (без ПДВ); 
для забезпечення послугами установ, що фінансуються за рахунок 

державного і місцевих бюджетів, – 567,13 грн за 1 Гкал (без ПДВ); 
для забезпечення послугами інших споживачів – 562,78 грн за 1 Гкал 

(без ПДВ); 
іншими споживачами у вигляді пари – 581,87 грн за 1 Гкал (без ПДВ). 
 

– установити ТОВ «КОСТАНЗА» структуру тарифів на виробництво 
теплової енергії згідно з додатком; 
 

2) Визнати такою, що втратила чинність постанову НКРЕКП від 
23.06.2021 № 1026 «Про встановлення тарифів виробництво теплової енергії 
ДП «КАЛУСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-НОВА» (зі змінами). 

 
 
 

Директор Департаменту енергоринку                                               І. Сідоров 
 

 



 
 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про встановлення тарифів 
на виробництво теплової енергії  
ТОВ «КОСТАНЗА» 
 

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, з урахуванням 
звернень ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОСТАНЗА» від 21 жовтня 2022 року № 100/32, від 27 жовтня  
2022 року № 100/37 та виконавчого комітету Калуської міської ради Івано-
Франківської області від 28 жовтня 2022 року № 1927/02-26/09, Національна 
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
  
 1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОСТАНЗА» тарифи на виробництво теплової 
енергії, що використовується: 

для забезпечення послугами населення – 542,45 грн за 1 Гкал (без 
ПДВ); 
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для забезпечення послугами установ, що фінансуються за рахунок 
державного і місцевих бюджетів, – 567,13 грн за 1 Гкал (без ПДВ); 

для забезпечення послугами інших споживачів – 562,78 грн за 1 Гкал 
(без ПДВ); 

іншими споживачами у вигляді пари – 581,87 грн за 1 Гкал (без ПДВ). 
 
2. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОСТАНЗА» 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 23 червня 2021 року № 1026 «Про встановлення 
тарифів на виробництво теплової енергії ДП «КАЛУСЬКА 
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-НОВА» (зі змінами). 
 
 
 
Голова НКРЕКП                           К. Ущаповський 



Без ПДВ

тис. грн грн/Гкал

Виробнича собiвартiсть, у т. ч.: 297 227,3 563,46
          виробничі послуги 2 638,1 5,00
          сировина і допоміжні матеріали 13 257,6 25,13
          паливо 213 910,9 405,52
          допоміжні та інші матеріали 0,0 0,00
          витрати на оплату праці 35 760,0 67,79

          єдиний внесок на загальнообов'язкове   державне соціальне страхування 7 867,2 14,91

          амортизаційні відрахування 5 557,2 10,53
          інші витрати 18 236,3 34,57
Адміністративні витрати, у т. ч.: 14 545,2 27,57
          матеріальні витрати 205,8 0,39
          витрати на оплату праці 10 662,9 20,21

          єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2 345,8 4,45

          амортизаційні відрахування 106,4 0,20
          інші витрати 1 224,3 2,32
Інші операційні витрати, у т. ч.: 808,9 1,53
          на дослідження і розробку 0,0 0,00
          на соціальний розвиток 203,3 0,39
          інші 605,6 1,15
Усього операційні витрати 312 581,4 592,57
          відсоток за кредит                              0,0 0,00
Усього витрат 312 581,4 592,57
Прибуток 6 979,2 13,23
Податок на прибуток 1 256,2 2,38
Нерозподілений прибуток, у т. ч.: 5 722,9 10,85
          виплата дивідендів 0,0 0,00
          резервний капітал 0,0 0,00
          інше використання прибутку 5722,9 10,85
Товарна продукція 319 560,6 605,80
Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо)* -11 091,6 -21,03
Товарна продукція з урахуванням зміни 308 469,0 584,78
Корисний відпуск енергії, тис. Гкал 527,5 х
Тариф на на виробництво теплової енергії, що використовується: х х
         для забезпечення послугами населення х 542,45

для забезпечення послугами установ, що фінансуються за рахунок

державного і місцевих бюджетів
х 567,13

         для забезпечення послугами інших споживачів х 562,78
         іншими споживачами у вигляді пари х 581,87

Директор Департаменту енергоринку
                                                                                                                             

І. Сідоров

 

Структура тарифів на виробництво теплової енергії 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОСТАНЗА»

Найменування  показників
Теплова енергія

* Рішення НКРЕКП, що визначене постановою від 13 жовтня 2021 року № 1798.

___________________№________

Додаток
до постанови Національної комісії
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг






