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Обґрунтування 
до прийняття постанов НКРЕКП щодо внесення змін до деяких постанов 

НКРЕКП стосовно встановлення тарифів на виробництво теплової енергії 
для ліцензіатів з виробництва теплової енергії на ТЕЦ та когенераційних 

установках 
 

Підстави для зміни тарифів 
Відповідно до положень 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, підставами 
для зміни тарифів на виробництво теплової енергії за ініціативою НКРЕКП є, 
зокрема: 

– зміна витрат, які впливають на фінансовий стан ліцензіата, якщо це 
призводить до зміни величини планованої річної товарної продукції більше 
ніж на 3 %. 

Станом на 24 лютого 2020 року на офіційному вебсайті НАК «Нафтогаз 
України» оприлюднено Прейскурант на природний газ, вартість якого складає 
3948,00 грн/тис.куб.м без ПДВ та без урахування тарифів на транспортування і 
розподіл природного газу (http://www.naftogaz.com/files/Information/Naftogaz-gaz-
prices-PSO-February-2020.pdf). Слід зазначити, що в тарифах на теплову енергію, 
які набули чинності з 01 січня 2020 року, витрати на паливо розраховані з 
урахуванням ціни на природний газ на рівні 5500,00 грн за 1000 куб. м. Тобто 
вбачається зниження планованих цін на природний газ у порівнянні з цінами на 
природний газ, що враховані в розрахунках діючих тарифів на виробництво 
теплової енергії. 

Зниження прогнозних цін на природний газ, що використовуються для 
виробництва теплової енергії на ТЕЦ та когенераційних установках, у 
розрахунках тарифів на виробництво теплової енергії призводить до зміни 
планованих витрат на паливо, які впливають на фінансовий стан ліцензіата. 
Зазначена зміна планованих витрат на паливо призводить до зміни величини 
планованої річної товарної продукції для ліцензіатів більше ніж на 3 %. 

Таким чином, Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики 
пропонує за ініціативою НКРЕКП змінити діючі тарифи на виробництво теплової 
енергії для ліцензіатів, які зазначені у таблиці 1.                                                                                     

Таблиця 1 

Найменування ліцензіатів 
1 ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" 

2 ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ" 

3 АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" 

4 ТОВ "НАФТОГАЗ ТЕПЛО" 

5 ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" 

6 КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" 

7 ТОВ "КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО" (КРАМАТОРСЬКА ТЕЦ) 

8 ЛМКП "ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО" (ТЕЦ-1) 

9 ПРАТ "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕЦ" 



  

10 ПАТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ" 

11 ТОВ КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ 

12 ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО" 

13 КП "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК" (ВП "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ") 

14 ТОВ "ШП"ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ" (ШОСТКИНСЬКА ТЕЦ) 

15 ПРАТ "ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5" 

16 АТ "ХЕРСОНСЬКА ТЕЦ" 

17 ДП "СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ" 

18 КП "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" ФІЛІЯ "ТЕЦ-3" 

19 КПТМ "ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" 

20 ТОВ "ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА" 

21 ПРАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" 

22 МКП "ОДЕСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ №2" 

23 КП "МІСЬКТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ" 

24 ДМП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" 

25 ТОВ "ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО МАЯК ЛТД" 

26 КП ВМР "ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО" 

27 ПРАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" 

28 ВАТ "ЗМК "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" 

29 ПАТ "НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС - ГАЛИЧИНА"  

30 КП "ПІВДЕННО-ЗАХІДНІ ТЕПЛОМЕРЕЖІ" 

31 СП ТОВ  "СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ" 

32 КПТМ "ТЕРНОПІЛЬМІСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" 

33 МКП "ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" 

34 ТЕЦ ПРАТ "ЛИСИЧАНСЬКА НАФТОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ" 

35 ТОВ "РІВНЕТЕПЛОЕНЕРГО" 

 
Схвалення проєктів постанов 
На засіданні НКРЕКП, що проводилось у формі відкритого слухання,  

25 лютого 2020 року було схвалено проєкти постанов НКРЕКП щодо внесення 
змін до деяких постанов НКРЕКП стосовно встановлення тарифів на виробництво 
теплової енергії для ліцензіатів з виробництва теплової енергії на ТЕЦ та 
когенераційних установках. 

Згідно з вимогами чинного законодавства 25 лютого 2020 року на офіційному 
вебсайті НКРЕКП було оприлюднено схвалені проєкти постанов НКРЕКП разом 
із обґрунтовувальними матеріалами, необхідними для прийняття рішень, з метою 
отримання зауважень та пропозицій. 

 
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 10 березня 2020 року були проведені відкриті 
обговорення схвалених проєктів постанов НКРЕКП щодо внесення змін до деяких 
постанов НКРЕКП стосовно встановлення тарифів на виробництво теплової 



  

енергії для ліцензіатів з виробництва теплової енергії на ТЕЦ та когенераційних 
установках. 

В ході відкритих обговорень, за участі представників ліцензіатів та органів 
виконавчої влади, зазначені проєкти постанов НКРЕКП були підтримані без 
зауважень. За результатами відкритих обговорень складено протокол, який                     
10 березня 2020 року оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП 
(http://www.nerc.gov.ua/?news=10005). 

 
Ціни на паливо 
У розрахунках тарифів на виробництво теплової енергії для ліцензіатів 

пропонується врахувати ціну природного газу відповідно до Прейскуранту                 
НАК «Нафтогаз України» на лютий 2020 року, а саме: 3948,00 грн/тис.куб.м (без 
ПДВ та без урахування тарифів на транспортування і розподіл природного газу). 
Всі інші статті витрат пропонується залишити без змін. 

Розрахунки тарифів на виробництво теплової енергії на 2020 рік для 
ліцензіатів з виробництва теплової енергії на ТЕЦ та когенераційних установках 
наведені у додатку 1. 

 

 
Враховуючи викладене, пропонується: 
 

Прийняти постанови НКРЕКП щодо внесення змін до деяких постанов 
НКРЕКП щодо встановлення тарифів на виробництво теплової енергії для 
ліцензіатів з виробництва теплової енергії на ТЕЦ та когенераційних 
установках, які наведені в додатку 1. 
  
 
 
 
 
 
 

Заступник директора 
Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики                                                                           А. Огньов 
 



насел. релігійн. бюджет інші насел. релігійн. бюджет інші насел. релігійн. бюджет інші

1 ПрАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" 973,24 0,00 997,06 1011,13 752,46 0,00 776,25 785,84 -22,7% 0,0% -22,1% -22,3%

2 ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ" 1078,69 0,00 1098,19 1098,17 880,57 0,00 903,11 902,69 -18,4% 0,0% -17,8% -17,8%

3 АТ "Дніпровська ТЕЦ" 1152,12 1178,48 1179,79 1179,75 950,65 977,39 978,51 978,53 -17,5% -17,1% -17,1% -17,1%

ТОВ "НАФТОГАЗ ТЕПЛО" (Новороздільська ТЕЦ) 834,35 511,50 1035,02 1037,75 698,11 511,50 682,62 699,56 -16,3% 0,0% -34,0% -32,6%

ТОВ "НАФТОГАЗ ТЕПЛО" (Новояворівська ТЕЦ) 814,32 0,00 1018,00 1021,87 678,36 0,00 648,50 692,61 -16,7% 0,0% -36,3% -32,2%

5 ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" 536,10 515,20 535,72 521,87 490,28 472,12 489,96 477,78 -8,5% -8,4% -8,5% -8,4%

6 КП "Київтеплоенерго" 872,09 868,90 868,86 868,86 673,53 671,52 671,50 671,50 -22,8% -22,7% -22,7% -22,7%

7  ТОВ "Краматорськтеплоенерго" (Краматорська ТЕЦ) 891,24 0,00 912,98 912,98 819,46 0,00 841,20 841,20 -8,1% 0,0% -7,9% -7,9%

8 ЛМКП "Львівтеплоенерго" (ТЕЦ-1) 1026,12 1024,23 1021,23 1023,79 810,32 808,98 806,93 808,64 -21,0% -21,0% -21,0% -21,0%

9 ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ" 1109,30 1109,30 1109,31 1109,28 930,91 930,91 930,93 930,90 -16,1% -16,1% -16,1% -16,1%

10 ПАТ "Одеська ТЕЦ" 1170,54 1170,55 1170,54 1170,54 954,71 954,72 954,71 954,71 -18,4% -18,4% -18,4% -18,4%

ТОВ Кременчуцька ТЕЦ 871,07 861,68 867,37 865,34 670,79 664,30 668,35 666,95 -23,0% -22,9% -22,9% -22,9%

ТОВ Кременчуцька ТЕЦ (пар) 0,00 0,00 0,00 879,45 0,00 0,00 0,00 680,98 0,0% 0,0% 0,0% -22,6%

12 ТОВ "Сумитеплоенерго" 704,89 737,31 754,94 740,37 624,71 620,73 661,71 660,52 -11,4% -15,8% -12,3% -10,8%

13 КП "Теплоенергетик" (ВП "Теплоелектроцентраль") 1183,95 0,00 1212,92 1212,44 983,96 0,00 1012,90 1012,57 -16,9% 0,0% -16,5% -16,5%

14 ТОВ "ШП"Харківенергоремонт" (Шосткинська ТЕЦ) 1031,06 1061,26 1059,17 1059,95 823,05 852,97 851,16 851,84 -20,2% -19,6% -19,6% -19,6%

15 ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5" 801,57 796,53 797,15 796,96 619,77 616,40 616,86 616,70 -22,7% -22,6% -22,6% -22,6%

16 АТ "Херсонська ТЕЦ" 1148,80 0,00 1148,80 1148,80 949,53 0,00 949,53 949,53 -17,3% 0,0% -17,3% -17,3%

17 ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" 1290,85 0,00 1329,45 1325,87 1024,58 0,00 1060,41 1058,50 -20,6% 0,0% -20,2% -20,2%

18 КП "Харківські теплові мережі" філія "ТЕЦ-3" 884,18 874,02 876,80 875,26 682,62 676,26 677,77 676,94 -22,8% -22,6% -22,7% -22,7%

19 КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" 1110,56 0,00 1136,58 1136,74 872,12 0,00 897,45 897,57 -21,5% 0,0% -21,0% -21,0%

20 ТОВ "Енергія і газ Україна" 0,00 0,00 0,00 1130,00 0,00 0,00 0,00 933,88 0,0% 0,0% 0,0% -17,4%

21 ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" 0,00 0,00 0,00 1430,38 0,00 0,00 0,00 1128,29 0,0% 0,0% 0,0% -21,1%

22 МКП "Одеська теплоелектроцентраль №2" 1246,69 0,00 1279,91 1279,91 1002,56 0,00 1035,79 1035,79 -19,6% 0,0% -19,1% -19,1%

КП "Міськтепловодоенергія" КГУ 1106,48 0,00 1137,88 1136,94 871,31 0,00 902,10 901,46 -21,3% 0,0% -20,7% -20,7%

КП "Міськтепловодоенергія" ТЕЦ 1000,78 1027,07 1027,32 1026,74 781,66 808,05 808,28 807,86 -21,9% -21,3% -21,3% -21,3%

24 ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" 1263,11 0,00 1263,11 1263,11 1023,33 0,00 1023,33 1023,33 -19,0% 0,0% -19,0% -19,0%

25 ТОВ "Теплокомуненерго Маяк ЛТД" 1033,47 0,00 1033,47 1033,47 817,11 0,00 817,11 817,11 -20,9% 0,0% -20,9% -20,9%

КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" КГУ 1258,97 0,00 1296,39 1297,26 1009,79 0,00 1046,44 1047,12 -19,8% 0,0% -19,3% -19,3%

КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" ТЕЦ 990,09 0,00 1016,81 1016,81 770,18 0,00 796,88 796,88 -22,2% 0,0% -21,6% -21,6%

27 ПрАТ "Дніпровський металургійний завод" 0,00 0,00 0,00 297,57 0,00 0,00 0,00 245,36 0,0% 0,0% 0,0% -17,5%

28 ВАТ "ЗМК "Запоріжсталь" 0,00 0,00 0,00 1055,17 0,00 0,00 0,00 801,59 0,0% 0,0% 0,0% -24,0%

29 ПАТ "Нафтопереробний комплекс - Галичина" 0,00 0,00 0,00 401,00 0,00 0,00 0,00 342,97 0,0% 0,0% 0,0% -14,5%

30 КП "Південно-Західні тепломережі" 814,45 452,89 814,45 1008,22 773,47 452,89 773,47 773,47 -5,0% 0,0% -5,0% -23,3%

31 СП ТОВ  "Світловодськпобут" 999,95 601,70 0,00 1152,08 896,00 601,70 0,00 896,00 -10,4% 0,0% 0,0% -22,2%

32 КПТМ "Тернопільміськтеплокомуненерго" 977,24 576,44 977,24 1069,80 812,17 576,44 812,17 812,10 -16,9% 0,0% -16,9% -24,1%

33 МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" 1092,07 1119,40 1119,96 1119,53 851,56 879,60 879,92 879,65 -22,0% -21,4% -21,4% -21,4%

34 ТЕЦ ПрАТ "Лисичанська нафтова інвестиційна компанія" 0,00 0,00 0,00 1140,15 0,00 0,00 0,00 870,37 0,0% 0,0% 0,0% -23,7%

35 ТОВ "Рівнетеплоенерго" 1088,94 1074,24 1081,72 1074,77 847,32 847,27 851,87 847,59 -22,2% -21,1% -21,2% -21,1%
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Додаток 1
Розрахунок тарифів на виробництво теплової енергії на 2020 рік

№ Назва ліцензіата

Тариф на виробництво т/е, грн/Гкал

Діючий Для встановлення % зміни

4

11

23



 

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про внесення змін 
до постанови НКРЕКП 
від 24 грудня 2019 року № 3205 
 
 

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: 
 

Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 грудня                     
2019 року № 3205 «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії 
ЛМКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО» такі зміни: 

в абзацах другому – п’ятому пункту 1 цифри «1026,12», «1024,23», 
«1021,23» та «1023,79» замінити відповідно цифрами «810,32», «808,98», 
«806,93» та «808,64»; 

додаток до постанови викласти в новій редакції, що додається.  
 
 
 
Голова НКРЕКП               В. Тарасюк 



Без ПДВ

тис. грн грн/Гкал

Виробнича собiвартiсть, у т. ч.: 634 971,0 850,10
          виробничі послуги 1 987,9 2,66
          сировина і допоміжні матеріали 4 659,6 6,24
          паливо 573 800,9 768,20
          допоміжні та інші матеріали 2 950,1 3,95
          витрати на оплату праці 35 963,1 48,15
          єдиний внесок на загальнообов'язкове   державне соціальне 
страхування

7 911,9 10,59

          амортизаційні відрахування 3 720,2 4,98
          інші витрати 3 977,3 5,32

Адміністративні витрати, у т. ч.: 5 389,3 7,22
          матеріальні витрати 184,6 0,25
          витрати на оплату праці 3 979,6 5,33
          єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування

875,5 1,17

          амортизаційні відрахування 34,9 0,05
          інші витрати 314,7 0,42

Інші операційні витрати, у т. ч.: 425,3 0,57
          на дослідження і розробку 0,0 0,00
          на соціальний розвиток 119,9 0,16
          інші 305,4 0,41

Усього операційні витрати 640 785,6 857,88
          відсоток за кредит                              0,0 0,00

Усього витрат 640 785,6 857,88

Прибуток 18 238,5 24,42
Податок на прибуток 3 282,9 4,40
Нерозподілений прибуток, у т. ч.: 14 955,6 20,02
          виплата дивідендів 0,0 0,00
          резервний капітал 0,0 0,00
          інше використання прибутку 14955,6 20,02

Товарна продукція 659 024,2 882,30
Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо)* 0,0 0,00
Товарна продукція з урахуванням зміни 659 024,2 882,30
Корисний відпуск енергії, тис. Гкал 746,9 х

Тариф на виробництво теплової енергії, що використовується: х х

          для забезпечення послугами населення х 810,32
          для забезпечення послугами релігійних організацій х 808,98
          для забезпечення послугами установ, що фінансуються за 
рахунок державного і місцевих бюджетів 

х 806,93

          для забезпечення послугами інших споживачів х 808,64

Заступник директора Департаменту із регулювання 

відносин у сфері енергетики А. Огньов

Найменування  показників
Теплова енергія

Структура тарифів на виробництво теплової енергії 
ЛЬВІВСЬКОГО МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО»

Додаток                                                                                                          
до постанови НКРЕКП

24.12.2019 № 3205

(у редакції постанови НКРЕКП

від ____________ №_________ )



  

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про внесення змін 
до постанови НКРЕКП 
від 11 грудня 2018 року № 1782 
 

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: 
 

Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 11 грудня                   
2018 року № 1782 «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії 
КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ-2» такі зміни: 

в абзацах другому – четвертому пункту 1 цифри «1246,69», «1279,91» та 
«1279,91» замінити відповідно цифрами «1002,56», «1035,79» та «1035,79»; 

додаток до постанови викласти в новій редакції, що додається. 
 
 
 
Голова НКРЕКП         В. Тарасюк 



Без ПДВ

тис. грн грн/Гкал

Виробнича собiвартiсть, у т. ч.: 35 904,7 1 077,10
          виробничі послуги 430,9 12,93

          сировина і допоміжні матеріали 380,6 11,42

          паливо 27 976,0 839,25

          допоміжні та інші матеріали 325,0 9,75

          витрати на оплату праці 4 812,7 144,37
          єдиний внесок на загальнообов'язкове   державне соціальне 

страхування
1 058,8 31,76

          амортизаційні відрахування 135,4 4,06

          інші витрати 785,3 23,56

Адміністративні витрати, у т. ч.: 998,4 29,95
          матеріальні витрати 62,1 1,86

          витрати на оплату праці 715,5 21,46
          єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування
157,4 4,72

          амортизаційні відрахування 6,0 0,18

          інші витрати 57,4 1,72

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 36 903,1 1 107,05
          відсоток за кредит                              0,0 0,00

Усього витрат 36 903,1 1 107,05

Прибуток 169,5 5,08
Податок на прибуток 30,5 0,92

Нерозподілений прибуток, у т. ч.: 139,0 4,17

          виплата дивідендів 0,0 0,00

          резервний капітал 0,0 0,00

          інше використання прибутку 139,0 4,17

Товарна продукція 37 072,6 1 112,13

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

Товарна продукція з урахуванням зміни 37 072,6 1 112,13

Корисний відпуск енергії, тис. Гкал 33,3 х

Тариф на виробництво теплової енергії, що використовується: х х

         для забезпечення послугами населення х 1002,56
для забезпечення послугами установ, що фінансуються за

рахунок державного і місцевих бюджетів
х 1035,79

         для забезпечення послугами інших споживачів х 1035,79

Заступник директора Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики                   А. Огньов

Додаток                                                                                                         

до постанови НКРЕКП

11.12.2018 № 1782

(у редакції постанови НКРЕКП

від ____________ №_________ )

Найменування  показників
Теплова енергія

МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
 «ОДЕСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ № 2»

Структура тарифів на виробництво теплової енергії



 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про внесення зміни 
до постанови НКРЕКП 
від 24 грудня 2019 року № 3219 
 
 

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: 
 

Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 грудня                   
2019 року № 3219 «Про встановлення тарифу на виробництво теплової енергії         
ПРАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» такі зміни: 

у пункті 1 цифри «1430,38» замінити цифрами «1128,29»; 
додаток до постанови викласти в новій редакції, що додається. 

 
 
 
Голова НКРЕКП         В. Тарасюк 



Без ПДВ

тис. грн грн/Гкал

Виробнича собiвартiсть, у т. ч.: 94 121,7 1 131,95
          виробничі послуги 706,3 8,49
          сировина і допоміжні матеріали 2 565,5 30,85
          паливо 67 238,0 808,63
          допоміжні та інші матеріали 2 821,3 33,93
          витрати на оплату праці 14 736,5 177,23
          єдиний внесок на загальнообов'язкове   державне соціальне 

страхування
3 242,0 38,99

          амортизаційні відрахування 1 381,5 16,61
          інші витрати 1 430,6 17,21

Адміністративні витрати, у т. ч.: 4 257,1 51,20
          матеріальні витрати 63,0 0,76
          витрати на оплату праці 3 090,2 37,16
          єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування
679,8 8,18

          амортизаційні відрахування 54,6 0,66
          інші витрати 369,5 4,44

Інші операційні витрати, у т. ч.: 143,5 1,73
          на дослідження і розробку 0,0 0,00
          на соціальний розвиток 53,5 0,64
          інші 90,0 1,08

Усього операційні витрати 98 522,4 1 184,88
          відсоток за кредит                              0,0 0,00

Усього витрат 98 522,4 1 184,88
Прибуток 2 831,8 34,06
Податок на прибуток 509,7 6,13
Нерозподілений прибуток, у т. ч.: 2 322,1 27,93
          виплата дивідендів 0,0 0,00
          резервний капітал 0,0 0,00
          інше використання прибутку 2322,1 27,93

Товарна продукція 101 354,2 1 218,93
Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо)* 0,0 0,00
Товарна продукція з урахуванням зміни 101 354,2 1 218,93
Корисний відпуск енергії, тис. Гкал 83,2 х

Тариф на виробництво теплової енергії, що 

використовується:
х х

          для забезпечення послугами інших споживачів х 1128,29

Заступник директора Департаменту із регулювання 

відносин у сфері енергетики А. Огньов

Додаток                                                                                                          

до постанови НКРЕКП

24.12.2019 № 3219

(у редакції постанови НКРЕКП

від ____________ №_________ )

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

Найменування  показників
Теплова енергія

Структура тарифу на виробництво теплової енергії



 

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про внесення змін 
до постанови НКРЕКП 
від 26 квітня 2019 року № 631 
 
 

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: 
 

Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 квітня                    
2019 року № 631 «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії  
ТОВ «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО МАЯК ЛТД» такі зміни: 

в абзацах другому – четвертому пункту 1 цифри «1033,47» замінити 
цифрами «817,11»; 

додаток до постанови викласти в новій редакції, що додається.  
 
 
 
Голова НКРЕКП               В. Тарасюк 



Без ПДВ

тис. грн грн/Гкал

Виробнича собiвартiсть, у т. ч.: 8 017,3 829,87
          виробничі послуги 10,1 1,05
          сировина і допоміжні матеріали 425,5 44,04
          паливо 6 668,1 690,21
          допоміжні та інші матеріали 0,0 0,00
          витрати на оплату праці 567,9 58,78
          єдиний внесок на загальнообов'язкове   державне соціальне 

страхування
124,9 12,93

          амортизаційні відрахування 94,9 9,82
          інші витрати 125,9 13,03

Адміністративні витрати, у т. ч.: 240,9 24,94
          матеріальні витрати 2,1 0,22
          витрати на оплату праці 169,7 17,57
          єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування
37,3 3,86

          амортизаційні відрахування 0,1 0,01
          інші витрати 31,7 3,28

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 8 258,3 854,81
          відсоток за кредит                              0,0 0,00

Усього витрат 8 258,3 854,81
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 8 258,3 854,81
Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо)* 0,0 0,00
Товарна продукція з урахуванням зміни 8 258,3 854,81
Корисний відпуск енергії,  тис. Гкал 9,7 х
Тариф на виробництво теплової енергії, що 

використовується:
х х

          для забезпечення послугами населення х 817,11
для забезпечення послугами установ, що фінансуються

за рахунок державного і місцевих бюджетів 
х 817,11

          для забезпечення послугами інших споживачів х 817,11

Заступник директора Департаменту із регулювання 

відносин у сфері енергетики А. Огньов

Структура тарифів на виробництво теплової енергії 

Додаток                                                                                                          

до постанови НКРЕКП

26.04.2019 № 631

(у редакції постанови НКРЕКП

від ____________ №_________ )

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

 «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО МАЯК ЛТД»

Найменування  показників
Теплова енергія



 

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про внесення змін 
до постанови НКРЕКП 
від 24 грудня 2019 року № 3210 
 
 

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: 
 

Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 грудня                   
2019 року № 3210 «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії 
КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» (ВП «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»)» такі зміни: 

в абзацах другому – четвертому пункту 1 цифри «1183,95», «1212,92» та 
«1212,44» замінити відповідно цифрами «983,96», «1012,90» та «1012,57»; 

додаток до постанови викласти в новій редакції, що додається.  
 
 
 
Голова НКРЕКП               В. Тарасюк 



Без ПДВ

тис. грн грн/Гкал

Виробнича собiвартiсть, у т. ч.: 126 913,4 1 024,67
          виробничі послуги 392,5 3,17
          сировина і допоміжні матеріали 1 173,8 9,48
          паливо 87 325,6 705,05
          допоміжні та інші матеріали 743,2 6,00
          витрати на оплату праці 29 156,0 235,40
          єдиний внесок на загальнообов'язкове   державне соціальне 

страхування
6 414,3 51,79

          амортизаційні відрахування 912,2 7,36
          інші витрати 795,8 6,43

Адміністративні витрати, у т. ч.: 4 863,1 39,26
          матеріальні витрати 54,3 0,44
          витрати на оплату праці 3 725,9 30,08
          єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування
819,7 6,62

          амортизаційні відрахування 87,6 0,71
          інші витрати 175,6 1,42

Інші операційні витрати, у т. ч.: 201,6 1,63
          на дослідження і розробку 0,0 0,00
          на соціальний розвиток 98,6 0,80
          інші 103,0 0,83

Усього операційні витрати 131 978,1 1 065,56
          відсоток за кредит                              0,0 0,00

Усього витрат 131 978,1 1 065,56
Прибуток 2 262,0 18,26
Податок на прибуток 407,2 3,29
Нерозподілений прибуток, у т. ч.: 1 854,9 14,98
          виплата дивідендів 0,0 0,00
          резервний капітал 0,0 0,00
          інше використання прибутку 1854,9 14,98

Товарна продукція 134 240,1 1 083,82
Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо)* 0,0 0,00
Товарна продукція з урахуванням зміни 134 240,1 1 083,82
Корисний відпуск енергії, тис. Гкал 123,9 х
Тариф на виробництво теплової енергії, що 

використовується:
х х

          для забезпечення послугами населення х 983,96
для забезпечення послугами установ, що фінансуються

за рахунок державного і місцевих бюджетів 
х 1012,90

          для забезпечення послугами інших споживачів х 1012,57

Заступник директора Департаменту із регулювання 

відносин у сфері енергетики

Структура тарифів на виробництво теплової енергії

Додаток                                                                                                          

до постанови НКРЕКП

24.12.2019 № 3210

(у редакції постанови НКРЕКП

від ____________ №_________ )

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» 

Найменування  показників

А. Огньов

Теплова енергія



  

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про внесення зміни 
до постанови НКРЕКП  
від 15 грудня 2016 року № 2270 
 
 
 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: 
 

У пункті 1 постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 грудня  
2016 року № 2270 «Про встановлення тарифу на виробництво теплової енергії 
ПАТ «Нафтопереробний комплекс-Галичина» цифри «401,00» замінити 
цифрами «342,97».  
 
 
 
Голова НКРЕКП         В. Тарасюк 
 



  

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про внесення зміни 
до постанови НКРЕКП  
від 15 грудня 2016 року № 2267 
 
 
 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: 
 

У пункті 1 постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 грудня  
2016 року № 2267 «Про встановлення тарифу на виробництво теплової енергії 
ПАТ «ЗМК «Запоріжсталь» цифри «1055,17» замінити цифрами «801,59». 
 
 
 
Голова НКРЕКП         В. Тарасюк 
 



  

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про внесення зміни 
до постанови НКРЕКП 
від 15 грудня 2016 року № 2271 
 
 
 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: 
 
 В абзаці другому, четвертому та п’ятому пункту 1 постанови Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, від 15 грудня 2016 року № 2271 «Про встановлення 
тарифів на виробництво теплової енергії «КП «Південно-Західні тепломережі» 
цифри «814,45», «814,45» та «1008,22» замінити цифрами «773,47». 
 
 
 
Голова НКРЕКП         В. Тарасюк 



 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про внесення зміни 
до постанови НКРЕКП 
від 15 грудня 2016 року № 2272 
 
 

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: 
 
 В абзацах другому та четвертому пункту 1 постанови Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 15 грудня 2016 року № 2272 «Про встановлення тарифів на 
виробництво теплової енергії СП ТОВ «Світловодськпобут» цифри «999,95» та 
«1152,08» замінити цифрами «896,00». 
 
 
 
Голова НКРЕКП         В. Тарасюк 



 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про внесення змін 
до постанови НКРЕКП 
від 10 грудня 2018 року № 1682 
 
 

Відповідно до законів України «Про теплопостачання» та «Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг», 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: 
 

Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 грудня 
2018 року № 1682 «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії 
ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ» такі зміни: 

в абзацах другому – четвертому пункту 2 цифри «1078,69», «1098,19» та 
«1098,17» замінити відповідно цифрами «880,57», «903,11» та «902,69»; 

додаток до постанови викласти в новій редакції, що додається. 
 
 
 
Голова НКРЕКП         В. Тарасюк 



Без ПДВ

тис. грн грн/Гкал

Виробнича собiвартiсть, у т. ч.: 108 871,2 944,30
          виробничі послуги 2 072,4 17,98
          сировина і допоміжні матеріали 2 555,8 22,17
          паливо 74 007,8 641,91
          допоміжні та інші матеріали 709,2 6,15
          витрати на оплату праці 15 729,9 136,43
          єдиний внесок на загальнообов'язкове   державне соціальне 

страхування
3 460,6 30,02

          амортизаційні відрахування 5 186,9 44,99
          інші витрати 5 148,6 44,66

Адміністративні витрати, у т. ч.: 2 893,7 25,10
          матеріальні витрати 203,7 1,77
          витрати на оплату праці 2 003,9 17,38
          єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування
440,9 3,82

          амортизаційні відрахування 26,1 0,23
          інші витрати 219,1 1,90

Інші операційні витрати, у т. ч.: 294,4 2,55
          на дослідження і розробку 0,0 0,00
          на соціальний розвиток 54,2 0,47
          інші 240,2 2,08

Усього операційні витрати 112 059,3 971,95
          відсоток за кредит                              0,0 0,00

Усього витрат 112 059,3 971,95
Прибуток 1 059,4 9,19
Податок на прибуток 190,7 1,65
Нерозподілений прибуток, у т. ч.: 868,7 7,54
          виплата дивідендів 0,0 0,00
          резервний капітал 0,0 0,00
          інше використання прибутку 868,7 7,54

Товарна продукція 113 118,7 981,14
Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо)* -2 933,1 -25,44
Товарна продукція з урахуванням зміни 110 185,6 955,70
Корисний відпуск енергії, тис. Гкал 115,3 х

Тариф на виробництво теплової енергії, що використовується: х х

          для забезпечення послугами населення х 880,57
          для забезпечення послугами установ, що фінансуються за 

рахунок державного і місцевих бюджетів 
х 903,11

          для забезпечення послугами інших споживачів х 902,69

Заступник директора Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

Теплова енергія

Структура тарифів на виробництво теплової енергії

Додаток                                                                                                       

до постанови НКРЕКП

10.12.2018 № 1682

(у редакції постанови НКРЕКП

від ____________ №_________)

*Рішення НКРЕКП, що визначене постановою від 26 березня 2019 року № 423. 

                  А. Огньов

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРОКЕНЕРГІЯ»

Найменування  показників



 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про внесення змін 
до постанови НКРЕКП 
від 24 грудня 2019 року № 3200 
 
 

Відповідно до законів України «Про теплопостачання» та «Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг», 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: 
 

Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 грудня 
2019 року № 3200 «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії 
ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» такі зміни: 

в абзацах другому – четвертому пункту 1 цифри «973,24», «997,06» та 
«1011,13» замінити відповідно цифрами «752,46», «776,25» та «785,84»; 

додаток до постанови викласти в новій редакції, що додається. 
 
 
 
Голова НКРЕКП         В. Тарасюк 



Без ПДВ

тис. грн грн/Гкал

Виробнича собiвартiсть, у т. ч.: 214 365,8 813,61
          виробничі послуги 1 101,0 4,18
          сировина і допоміжні матеріали 1 265,8 4,80
          паливо 195 462,3 741,87
          допоміжні та інші матеріали 0,0 0,00
          витрати на оплату праці 10 742,2 40,77
          єдиний внесок на загальнообов'язкове   державне соціальне 

страхування
2 363,3 8,97

          амортизаційні відрахування 1 878,1 7,13
          інші витрати 1 553,1 5,89

Адміністративні витрати, у т. ч.: 4 086,5 15,51
          матеріальні витрати 101,3 0,38
          витрати на оплату праці 3 050,5 11,58
          єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування
671,1 2,55

          амортизаційні відрахування 55,5 0,21
          інші витрати 208,1 0,79

Інші операційні витрати, у т. ч.: 216,0 0,82
          на дослідження і розробку 0,0 0,00
          на соціальний розвиток 103,9 0,39
          інші 112,1 0,43

Усього операційні витрати 218 668,3 829,94
          відсоток за кредит                              0,0 0,00

Усього витрат 218 668,3 829,94
Прибуток 3 833,9 14,55
Податок на прибуток 690,1 2,62
Нерозподілений прибуток, у т. ч.: 3 143,8 11,93
          виплата дивідендів 0,0 0,00
          резервний капітал 0,0 0,00
          інше використання прибутку 3143,8 11,93

Товарна продукція 222 502,2 844,49
Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо)* 0,0 0,00
Товарна продукція з урахуванням зміни 222 502,2 844,49
Корисний відпуск енергії, млн кВт·год, тис. Гкал 263,5 х

Тариф на виробництво теплової енергії, що використовується: х х

          для забезпечення послугами населення х 752,46
          для забезпечення послугами установ, що фінансуються за 

рахунок державного і місцевих бюджетів 
х 776,25

          для забезпечення послугами інших споживачів х 785,84

Заступник директора Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики А. Огньов

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКА 

ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

Найменування  показників

Додаток                                                                                                          

до постанови НКРЕКП

24.12.2019 № 3200

(у редакції постанови НКРЕКП

від ____________ №_________ )

Теплова енергія

Структура тарифів на виробництво теплової енергії  



 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про внесення змін 
до постанови НКРЕКП 
від 24 грудня 2019 року № 3201 
 
 

Відповідно до законів України «Про теплопостачання» та «Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг», 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: 
 

Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 грудня 
2019 року № 3201 «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії 
АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» такі зміни: 

в абзацах другому – п’ятому пункту 1 цифри «1152,12», «1178,48», 
«1179,79» та «1179,75» замінити відповідно цифрами «950,65», «977,39», 
«978,51» та «978,53»; 

додаток до постанови викласти в новій редакції, що додається. 
 
 
 
Голова НКРЕКП         В. Тарасюк 
 



Без ПДВ

тис. грн грн/Гкал

Виробнича собiвартiсть, у т. ч.: 331 923,5 965,99
          виробничі послуги 5 887,0 17,13
          сировина і допоміжні матеріали 4 070,4 11,85
          паливо 252 750,1 735,57
          допоміжні та інші матеріали 1 097,0 3,19
          витрати на оплату праці 49 410,5 143,80
          єдиний внесок на загальнообов'язкове   державне соціальне 
страхування

10 870,3 31,64

          амортизаційні відрахування 2 661,9 7,75

          інші витрати 5 176,3 15,06

Адміністративні витрати, у т. ч.: 20 868,5 60,73
          матеріальні витрати 340,6 0,99
          витрати на оплату праці 16 340,1 47,55
          єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування

3 594,8 10,46

          амортизаційні відрахування 147,9 0,43
          інші витрати 445,1 1,30

Інші операційні витрати, у т. ч.: 1 333,9 3,88
          на дослідження і розробку 0,0 0,00
          на соціальний розвиток 747,5 2,18
          інші 586,4 1,71

Усього операційні витрати 354 125,9 1 030,60
          відсоток за кредит                              0,0 0,00

Усього витрат 354 125,9 1 030,60
Прибуток 1 704,8 4,96
Податок на прибуток 306,9 0,89
Нерозподілений прибуток, у т. ч.: 1 397,9 4,07
          виплата дивідендів 0,0 0,00
          резервний капітал 0,0 0,00
          інше використання прибутку 1397,9 4,07

Товарна продукція 355 830,7 1 035,57
Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо)* 0,0 0,00
Товарна продукція з урахуванням зміни 355 830,7 1 035,57
Корисний відпуск енергії,  тис. Гкал 343,6 х

Тариф на виробництво теплової енергії, що використовується: х х

           для забезпечення послугами населення х 950,65
          для забезпечення послугами релігійних організацій х 977,39

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

х 978,51

          для забезпечення послугами інших споживачів х 978,53

Заступник директора Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Додаток                                                                                                       
до постанови НКРЕКП

24.12.2019 № 3201

(у редакції постанови НКРЕКП

від ____________ №_________)

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

Найменування  показників
Теплова енергія

Структура тарифів на виробництво теплової енергії 

                  А. Огньов



 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про внесення змін 
до постанови НКРЕКП 
від 24 грудня 2019 року № 3203 
 
 
 Відповідно до законів України «Про теплопостачання» та «Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг», 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: 
 

Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 грудня 
2019 року № 3203 «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії 
КП ВО КИЇВРАДИ (КМДА) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6)» такі 
зміни: 

в абзацах другому – п’ятому пункту 1 цифри «872,09», «868,90», «868,86» 
та «868,86» замінити відповідно цифрами «673,53», «671,52», «671,50» та 
«671,50»; 

додаток до постанови викласти в новій редакції, що додається. 
 
 
 
Голова НКРЕКП         В. Тарасюк 



Без ПДВ

тис. грн грн/Гкал

Виробнича собiвартiсть, у т. ч.: 4 109 385,3 707,78
          виробничі послуги 19 462,0 3,35
          сировина і допоміжні матеріали 6 059,1 1,04
          паливо 3 598 979,4 619,87
          допоміжні та інші матеріали 36 716,9 6,32
          витрати на оплату праці 209 520,7 36,09
          єдиний внесок на загальнообов'язкове   державне соціальне 

страхування
46 094,6 7,94

          амортизаційні відрахування 138 771,5 23,90
          інші витрати 53 781,2 9,26

Адміністративні витрати, у т. ч.: 51 458,8 8,86
          матеріальні витрати 1 536,5 0,26
          витрати на оплату праці 37 700,1 6,49

          єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 8 294,0 1,43

          амортизаційні відрахування 3 126,2 0,54
          інші витрати 802,0 0,14

Інші операційні витрати, у т. ч.: 741,7 0,13
          на дослідження і розробку 0,0 0,00
          на соціальний розвиток 741,7 0,13
          інші 0,0 0,00

Усього операційні витрати 4 161 585,9 716,77
          відсоток за кредит                              0,0 0,00

Усього витрат 4 161 585,9 716,77
Прибуток 120 471,3 20,75
Податок на прибуток 21 684,8 3,73
Нерозподілений прибуток, у т. ч.: 98 786,5 17,01
          виплата дивідендів 0,0 0,00
          резервний капітал 0,0 0,00
          інше використання прибутку 98786,5 17,01

Товарна продукція 4 282 057,2 737,52
Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо) * 0,0 0,00
Товарна продукція з урахуванням зміни 4 282 057,2 737,52
Корисний відпуск енергії, тис. Гкал 5806,0 х

Тариф на виробництво теплової енергії, що використовується: х х

          для забезпечення послугами населення х 673,53
          для забезпечення послугами релігійних організацій х 671,52
          для забезпечення послугами установ, що фінансуються за рахунок 

державного і місцевих бюджетів 
х 671,50

          для забезпечення послугами інших споживачів х 671,50

Заступник директора Департаменту із регулювання 

відносин у сфері енергетики

Теплова енергія

Структура тарифів на виробництво теплової енергії 

Додаток                                                                                                       

до постанови НКРЕКП

24.12.2019 № 3203

(у редакції постанови НКРЕКП

від ____________ №_________)

Ю. Остап'юк

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)  

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (ТЕЦ-5 ТА ТЕЦ-6)

Найменування  показників



 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про внесення змін 
до постанови НКРЕКП 
від 24 грудня 2019 року № 3206 
 
 

Відповідно до законів України «Про теплопостачання» та «Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг», 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: 
 

Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 грудня 
2019 року № 3206 «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії 
ПРАТ «МИКОЛАЇВСЬКА ТЕЦ» такі зміни: 

в абзацах другому – п’ятому пункту 1 цифри «1109,30», «1109,30», 
«1109,31» та «1109,28» замінити відповідно цифрами «930,91», «930,91», 
«930,93» та «930,90»; 

додаток до постанови викласти в новій редакції, що додається. 
 

 
 
Голова НКРЕКП         В. Тарасюк 
 



Без ПДВ

тис. грн грн/Гкал

Виробнича собiвартiсть, у т. ч.: 267 597,2 963,60
          виробничі послуги 610,5 2,20
          сировина і допоміжні матеріали 10 810,5 38,93
          паливо 186 700,1 672,30
          допоміжні та інші матеріали 1 706,5 6,15
          витрати на оплату праці 48 581,8 174,94
          єдиний внесок на загальнообов'язкове   державне соціальне 
страхування

10 688,0 38,49

          амортизаційні відрахування 2 293,9 8,26
          інші витрати 6 205,9 22,35

Адміністративні витрати, у т. ч.: 14 378,0 51,77
          матеріальні витрати 495,3 1,78
          витрати на оплату праці 10 970,1 39,50

          єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2 413,4 8,69

          амортизаційні відрахування 90,7 0,33
          інші витрати 408,5 1,47

Інші операційні витрати, у т. ч.: 558,6 2,01
          на дослідження і розробку 0,0 0,00
          на соціальний розвиток 188,4 0,68
          інші 370,2 1,33

Усього операційні витрати 282 533,9 1 017,39
          відсоток за кредит                              0,0 0,00

Усього витрат 282 533,9 1 017,39
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 282 533,9 1 017,39
Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо)* -3 130,0 -11,27
Товарна продукція з урахуванням зміни 279 403,9 1 006,12
Корисний відпуск енергії,  тис. Гкал 277,7 х

Тариф на виробництво теплової енергії, що використовується: х х

          для забезпечення послугами населення х 930,91
          для забезпечення послугами релігійних організацій х 930,91

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

х 930,93

          для забезпечення послугами інших споживачів х 930,90

Заступник директора Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

Додаток                                                                                                       
до постанови НКРЕКП

24.12.2019 № 3206

(у редакції постанови НКРЕКП

від ____________ №_________)

                  А. Огньов

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

Найменування  показників

* Рішення НКРЕКП, що визначене постановою від 01 лютого 2019 року № 132.

Теплова енергія

Структура тарифів на виробництво теплової енергії 



 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про внесення змін 
до постанови НКРЕКП 
від 11 грудня 2018 року № 1783 
 
 

Відповідно до законів України «Про теплопостачання» та «Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг», 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: 
 

Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 11 грудня 
2018 року № 1783 «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії 
ТОВ «РІВНЕТЕПЛОЕНЕРГО» такі зміни: 

в абзацах другому – п’ятому пункту 1 цифри «1088,94», «1074,24», 
«1081,72» та «1074,77» замінити відповідно цифрами «847,32», «847,27», 
«851,87» та «847,59»; 

додаток до постанови викласти в новій редакції, що додається. 
 
 
 
Голова НКРЕКП         В. Тарасюк 
 
 
 



Без ПДВ

тис. грн грн/Гкал

Виробнича собiвартiсть, у т. ч.: 118 247,3 903,39
          виробничі послуги 255,3 1,95
          сировина і допоміжні матеріали 1 833,8 14,01
          паливо 101 734,4 777,24
          допоміжні та інші матеріали 0,0 0,00
          витрати на оплату праці 7 039,4 53,78
          єдиний внесок на загальнообов'язкове   державне соціальне 

страхування
1 548,7 11,83

          амортизаційні відрахування 3 148,6 24,05
          інші витрати 2 687,1 20,53

Адміністративні витрати, у т. ч.: 1 233,7 9,42
          матеріальні витрати 103,8 0,79
          витрати на оплату праці 717,1 5,48
          єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування
157,8 1,21

          амортизаційні відрахування 137,3 1,05
          інші витрати 117,7 0,90

Інші операційні витрати, у т. ч.: 6,8 0,05
          на дослідження і розробку 0,0 0,00
          на соціальний розвиток 2,7 0,02
          інші 4,1 0,03

Усього операційні витрати 119 487,7 912,87
          відсоток за кредит                              0,0 0,00

Усього витрат 119 487,7 912,87
Прибуток 1 123,8 8,59
Податок на прибуток 202,3 1,55
Нерозподілений прибуток, у т. ч.: 921,5 7,04
          виплата дивідендів 0,0 0,00
          резервний капітал 0,0 0,00
          інше використання прибутку 921,5 7,04

Товарна продукція 120 611,5 921,45
Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо)* 0,0 0,00
Товарна продукція з урахуванням зміни 120 611,5 921,45
Корисний відпуск енергії, тис. Гкал 130,9 х

Тариф на виробництво теплової енергії, що використовується: х х

          для забезпечення послугами населення х 847,32
          для забезпечення послугами релігійних організацій х 847,27
          для забезпечення послугами установ, що фінансуються за 

рахунок державного і місцевих бюджетів
х 851,87

          для забезпечення послугами інших споживачів х 847,59

Заступник директора Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики  А. Огньов

Структура тарифів на виробництво теплової енергії

Додаток                                                                                                       

до постанови НКРЕКП

11.12.2018 № 1783

(у редакції постанови НКРЕКП

від ____________ №_________)

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕТЕПЛОЕНЕРГО»

Найменування  показників
Теплова енергія



 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про внесення змін 
до постанови НКРЕКП 
від 24 грудня 2019 року № 3213 
 
 

Відповідно до законів України «Про теплопостачання» та «Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг», 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: 
 

Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 грудня 
2019 року № 3213 «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії 
ТОВ «ШОСТКИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ» такі 
зміни: 

в абзацах другому – п’ятому пункту 1 цифри «1031,06», «1061,26», 
«1059,17» та «1059,95» замінити відповідно цифрами «823,05», «852,97», 
«851,16» та «851,84»; 

додаток до постанови викласти в новій редакції, що додається. 
 
 
 
Голова НКРЕКП         В. Тарасюк 



Без ПДВ

тис. грн грн/Гкал

Виробнича собiвартiсть, у т. ч.: 174 934,3 997,78
          виробничі послуги 1 564,0 8,92
          сировина і допоміжні матеріали 2 573,6 14,68
          паливо 129 298,3 737,48
          допоміжні та інші матеріали 377,8 2,15
          витрати на оплату праці 28 478,0 162,43
          єдиний внесок на загальнообов'язкове   державне соціальне 

страхування
6 265,2 35,73

          амортизаційні відрахування 3 261,6 18,60
          інші витрати 3 115,9 17,77

Адміністративні витрати, у т. ч.: 4 407,2 25,14
          матеріальні витрати 135,9 0,78
          витрати на оплату праці 3 312,9 18,90

          єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 728,8 4,16

          амортизаційні відрахування 7,7 0,04
          інші витрати 221,9 1,27

Інші операційні витрати, у т. ч.: 95,4 0,54
          на дослідження і розробку 0,0 0,00
          на соціальний розвиток 95,4 0,54
          інші 0,0 0,00

Усього операційні витрати 179 437,0 1 023,46
          відсоток за кредит                              0,0 0,00

Усього витрат 179 437,0 1 023,46
Прибуток 736,6 4,20
Податок на прибуток 132,6 0,76
Нерозподілений прибуток, у т. ч.: 604,0 3,45
          виплата дивідендів 0,0 0,00
          резервний капітал 0,0 0,00
          інше використання прибутку 604,0 3,45

Товарна продукція 180 173,6 1 027,66
Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо)* -21 401,4 -122,07
Товарна продукція з урахуванням зміни 158 772,2 905,60
Корисний відпуск енергії, тис. Гкал 175,3 х

Тариф на виробництво теплової енергії, що використовується: х х

           для забезпечення послугами населення х 823,05
          для забезпечення послугами релігійних організацій х 852,97
          для забезпечення послугами установ, що фінансуються за рахунок 

державного і місцевих бюджетів
х 851,16

          для забезпечення послугами інших споживачів х 851,84

Заступник директора Департаменту із регулювання 

відносин у сфері енергетики

Додаток                                                                                                       

до постанови НКРЕКП

24.12.2019 № 3213

(у редакції постанови НКРЕКП

від ____________ №_________)

* Рішення НКРЕКП, що визначені постановами від 27 грудня 2017 року № 1426 та від 01 серпня 2019 року № 1644.

А. Огньов

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШОСТКИНСЬКЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ» (ШОСТКИНСЬКА ТЕЦ)

Найменування  показників
Теплова енергія

Структура тарифів на виробництво теплової енергії 



 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про внесення змін 
до постанови НКРЕКП 
від 11 грудня 2018 року № 1784 
 
 

Відповідно до законів України «Про теплопостачання» та «Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг», 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: 
 

Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 11 грудня 
2018 року № 1784 «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії 
МКП «ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» такі зміни: 

в абзацах другому – п’ятому пункту 1 цифри «1092,07», «1119,40», 
«1119,96» та «1119,53» замінити відповідно цифрами «851,56», «879,60», 
«879,92» та «879,65»; 

додаток до постанови викласти в новій редакції, що додається. 
 
 
 

Голова НКРЕКП         В. Тарасюк 
 



Без ПДВ

тис. грн грн/Гкал

Виробнича собiвартiсть, у т. ч.: 21 406,3 903,83
          виробничі послуги 490,3 20,70
          сировина і допоміжні матеріали 556,6 23,50
          паливо 18 707,4 789,88
          допоміжні та інші матеріали 0,0 0,00
          витрати на оплату праці 907,8 38,33
          єдиний внесок на загальнообов'язкове   державне соціальне 

страхування
199,7 8,43

          амортизаційні відрахування 506,7 21,39
          інші витрати 37,7 1,59

Адміністративні витрати, у т. ч.: 305,7 12,91
          матеріальні витрати 16,3 0,69
          витрати на оплату праці 195,6 8,26
          єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування
43,0 1,82

          амортизаційні відрахування 17,2 0,73
          інші витрати 33,6 1,42

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 21 712,0 916,74
          відсоток за кредит                              0,0 0,00

Усього витрат 21 712,0 916,74
Прибуток 129,9 5,49
Податок на прибуток 23,4 0,99
Нерозподілений прибуток, у т. ч.: 106,5 4,50
          виплата дивідендів 0,0 0,00
          резервний капітал 0,0 0,00
          інше використання прибутку 106,5 4,50

Товарна продукція 21 841,9 922,22
Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо)* 0,0 0,00
Товарна продукція з урахуванням зміни 21 841,9 922,22
Корисний відпуск енергії, тис. Гкал 23,7 х

Тариф на виробництво теплової енергії, що використовується: х х

          для забезпечення послугами населення х 851,56
          для забезпечення послугами релігійних організацій х 879,60
          для забезпечення послугами установ, що фінансуються за 

рахунок державного і місцевих бюджетів
х 879,92

          для забезпечення послугами інших споживачів х 879,65

Заступник директора Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики  А. Огньов

МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

Додаток                                                                                                       

до постанови НКРЕКП

11.12.2018 № 1784

(у редакції постанови НКРЕКП

від ____________ №_________)

Структура тарифів на виробництво теплової енергії,                                                                                     

що виробляється на когенераційних установках,

Найменування  показників
Теплова енергія



  

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про внесення зміни 
до постанови НКРЕКП 
від 15 грудня 2016 року № 2275 
 
 

Відповідно до законів України «Про теплопостачання» та «Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг», 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: 
 

У пункті 1 постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 грудня                   
2016 року № 2275 «Про встановлення тарифу на виробництво теплової енергії 
ПрАТ «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія» цифри «1140,15» 
замінити цифрами «870,37». 
 
 
 
Голова НКРЕКП         В. Тарасюк 



 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про внесення змін 
до постанови НКРЕКП 
від 11 грудня 2018 року № 1781 
 
 

 Відповідно до законів України «Про теплопостачання» та «Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг», 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: 
 
 Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 11 грудня 
2018 року № 1781 «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії 
КП ВМР «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» такі зміни: 

в абзацах другому – четвертому пункту 1 цифри «990,09», «1016,81» та 
«1016,81» замінити відповідно цифрами «770,18», «796,88» та «796,88»; 

в абзацах другому – четвертому пункту 2 цифри «1258,97», «1296,39» та 
«1297,26» замінити відповідно цифрами «1009,79», «1046,44» та «1047,12»; 

додатки 1 та 2 до постанови викласти в новій редакції, що додаються. 
 
 
 

Голова НКРЕКП         В. Тарасюк 
 
 
 



Без ПДВ

тис. грн грн/Гкал

Виробнича собiвартiсть, у т. ч.: 95 867,6 822,76
          виробничі послуги 13,1 0,11
          сировина і допоміжні матеріали 480,5 4,12
          паливо 85 974,5 737,85
          допоміжні та інші матеріали 596,3 5,12
          витрати на оплату праці 6 830,9 58,62
          єдиний внесок на загальнообов'язкове   державне соціальне 

страхування
1 502,8 12,90

          амортизаційні відрахування 225,1 1,93
          інші витрати 244,4 2,10

Адміністративні витрати, у т. ч.: 2 499,8 21,45
          матеріальні витрати 0,0 0,00
          витрати на оплату праці 1 692,6 14,53
          єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування
372,4 3,20

          амортизаційні відрахування 32,9 0,28
          інші витрати 401,9 3,45

Інші операційні витрати, у т. ч.: 101,2 0,87
          на дослідження і розробку 0,0 0,00
          на соціальний розвиток 101,2 0,87
          інші 0,0 0,00

Усього операційні витрати 98 468,6 845,08
          відсоток за кредит                              0,0 0,00

Усього витрат 98 468,6 845,08
Прибуток 990,0 8,50
Податок на прибуток 178,2 1,53
Нерозподілений прибуток, у т. ч.: 811,8 6,97
          виплата дивідендів 0,0 0,00
          резервний капітал 0,0 0,00
          інше використання прибутку 811,8 6,97

Товарна продукція 99 458,6 853,58
Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо) 0,0 0,00
Товарна продукція з урахуванням зміни 99 458,6 853,58
Корисний відпуск енергії, тис. Гкал 116,5 х

Тариф на виробництво теплової енергії, що 

використовується:
х х

          для забезпечення послугами населення х 770,18
          для забезпечення послугами установ, що фінансуються 

за рахунок державного і місцевих бюджетів
х 796,88

          для забезпечення послугами інших споживачів х 796,88

Заступник директора Департаменту із                                   

регулювання відносин у сфері енергетики А. Огньов

Структура тарифів на виробництво теплової енергії, що виробляється на 

теплоелектроцентралі,

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО»

Додаток 1                                                                                                        

до постанови НКРЕКП

11.12.2018 № 1781

(у редакції постанови НКРЕКП

від ____________ №_________ )

Найменування  показників
Теплова енергія



Без ПДВ

тис. грн грн/Гкал

Виробнича собiвартiсть, у т. ч.: 9 938,4 1 040,07
          виробничі послуги 0,8 0,08
          сировина і допоміжні матеріали 63,2 6,61
          паливо 7 753,0 811,36
          допоміжні та інші матеріали 0,0 0,00
          витрати на оплату праці 442,4 46,30
          єдиний внесок на загальнообов'язкове   державне соціальне 

страхування
97,3 10,19

          амортизаційні відрахування 74,3 7,78
          інші витрати 1 507,4 157,75

Адміністративні витрати, у т. ч.: 240,0 25,11
          матеріальні витрати 0,0 0,00
          витрати на оплату праці 154,8 16,20
          єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування
34,1 3,56

          амортизаційні відрахування 3,9 0,41
          інші витрати 47,2 4,94

Інші операційні витрати, у т. ч.: 9,0 0,94
          на дослідження і розробку 0,0 0,00
          на соціальний розвиток 9,0 0,94
          інші 0,0 0,00

Усього операційні витрати 10 187,3 1 066,13
          відсоток за кредит                              0,0 0,00

Усього витрат 10 187,3 1 066,13
Прибуток 29,3 3,06
Податок на прибуток 5,3 0,55
Нерозподілений прибуток, у т. ч.: 24,0 2,51
          виплата дивідендів 0,0 0,00
          резервний капітал 0,0 0,00
          інше використання прибутку 24,0 2,51

Товарна продукція 10 216,6 1 069,19
Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо) 0,0 0,00
Товарна продукція з урахуванням зміни 10 216,6 1 069,19
Корисний відпуск енергії, тис. Гкал 9,6 х

Тариф на виробництво теплової енергії, що використовується: х х

          для забезпечення послугами населення х 1009,79
          для забезпечення послугами установ, що фінансуються за 

рахунок державного і місцевих бюджетів
х 1046,44

          для забезпечення послугами інших споживачів х 1047,12

Заступник директора Департаменту із                                   

регулювання відносин у сфері енергетики А. Огньов

Структура тарифів на виробництво теплової енергії, що виробляється на 

когенераційних установках,
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО»

Додаток 2                                                                                                        

до постанови НКРЕКП

11.12.2018 № 1781

(у редакції постанови НКРЕКП

від ____________ №_________ )

Найменування  показників
Теплова енергія



 

 

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про внесення змін 
до постанови НКРЕКП 
від 24 грудня 2019 року № 3202 
 
 

 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: 
 

Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 грудня 
2019 року № 3202 «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії 
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» такі зміни: 

в абзацах другому – п’ятому пункту 1 цифри «536,10», «515,20», «535,72»  
та «521,87» замінити відповідно цифрами «490,28», «472,12», «489,96» та 
«477,78»; 

додаток до постанови викласти в новій редакції, що додається. 
  

 
 
Голова НКРЕКП               В. Тарасюк 
 

 



Без ПДВ

тис. грн грн/Гкал
Виробнича собiвартiсть, у т. ч.: 637 280,9 556,86
          виробничі послуги 13 774,2 12,04
          сировина і допоміжні матеріали 10 859,8 9,49
          паливо 486 609,9 425,20
          допоміжні та інші матеріали 2 649,3 2,31
          витрати на оплату праці 52 096,3 45,52
          єдиний внесок на загальнообов'язкове   державне соціальне 

страхування
11 461,2 10,01

          амортизаційні відрахування 25 477,5 22,26
          інші витрати 34 352,7 30,02

Адміністративні витрати, у т. ч.: 11 576,5 10,12
          матеріальні витрати 214,8 0,19
          витрати на оплату праці 8 130,6 7,10
          єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування
1 788,7 1,56

          амортизаційні відрахування 268,5 0,23
          інші витрати 1 173,9 1,03

Інші операційні витрати, у т. ч.: 214,4 0,19
          на дослідження і розробку 0,0 0,00
          на соціальний розвиток 180,7 0,16
          інші 33,7 0,03

Усього операційні витрати 649 071,9 567,16
          відсоток за кредит                              0,0 0,00

Усього витрат 649 071,9 567,16
Прибуток 48 022,1 41,96
Податок на прибуток 8 644,0 7,55
Нерозподілений прибуток, у т. ч.: 39 378,1 34,41
          виплата дивідендів 0,0 0,00
          резервний капітал 0,0 0,00
          інше використання прибутку 39378,1 34,41

Товарна продукція 697 093,9 609,13
Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо)* -120 214,1 -105,04
Товарна продукція з урахуванням зміни 576 879,9 504,08
Корисний відпуск енергії, тис. Гкал 1144,4 х
Тариф на виробництво теплової енергії, що 

використовується:
х х

         для забезпечення послугами населення х 490,28
         для забезпечення послугами релігійних організацій х 472,12
         для забезпечення послугами установ, що фінансуються за 

рахунок державного і місцевих бюджетів
х 489,96

         для забезпечення послугами інших споживачів х 477,78

Заступник директора Департаменту із регулювання 

відносин у сфері енергетики А. Огньов

Додаток                                                                                                        

до постанови НКРЕКП 

24.12.2019 № 3202

(у редакції постанови НКРЕКП

від ____________ №_________)

* Рішення НКРЕКП, що визначене постановою від 30 серпня 2019 року № 1819.

Структура тарифів на виробництво теплової енергії 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»

Найменування  показників
Теплова енергія



 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про внесення змін 
до постанови НКРЕКП 
від 11 грудня 2018 року № 1780 
 
 

 Відповідно до законів України «Про теплопостачання» та «Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг», 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: 
 
 Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 11 грудня 
2018 року № 1780 «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії 
КП «МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» такі зміни: 

в абзацах другому – четвертому пункту 1 цифри «1106,48», «1137,88» та 
«1136,94» замінити відповідно цифрами «871,31», «902,10» та «901,46»; 

в абзацах другому – п’ятому пункту 2 цифри «1000,78», «1027,07», 
«1027,32» та «1026,74» замінити відповідно цифрами «781,66», «808,05», 
«808,28» та «807,86»; 

додатки 1 та 2 до постанови викласти в новій редакції, що додаються. 
 
 
 

Голова НКРЕКП         В. Тарасюк 
 



Без ПДВ

тис. грн грн/Гкал

Виробнича собiвартiсть, у т. ч.: 14 191,0 914,25
          виробничі послуги 266,4 17,16
          сировина і допоміжні матеріали 389,7 25,11
          паливо 11 733,2 755,91
          допоміжні та інші матеріали 0,0 0,00
          витрати на оплату праці 915,0 58,95
          єдиний внесок на загальнообов'язкове   державне соціальне 
страхування

201,3 12,97

          амортизаційні відрахування 607,6 39,14
          інші витрати 77,8 5,01

Адміністративні витрати, у т. ч.: 56,6 3,65
          матеріальні витрати 7,8 0,50
          витрати на оплату праці 27,2 1,75
          єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування

6,0 0,39

          амортизаційні відрахування 2,6 0,17
          інші витрати 13,0 0,84

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 14 247,5 917,89
          відсоток за кредит                              0,0 0,00

Усього витрат 14 247,5 917,89
Прибуток 39,1 2,52
Податок на прибуток 7,0 0,45
Нерозподілений прибуток, у т. ч.: 32,1 2,07
          виплата дивідендів 0,0 0,00
          резервний капітал 0,0 0,00
          інше використання прибутку 32,1 2,07

Товарна продукція 14 286,6 920,41
Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо)* 0,0 0,00
Товарна продукція з урахуванням зміни 14 286,6 920,41
Корисний відпуск енергії, тис. Гкал 15,5 х

Тариф на виробництво теплової енергії, що використовується: х х

          для забезпечення послугами населення х 871,31
для забезпечення послугами установ, що фінансуються за

рахунок державного і місцевих бюджетів 
х 902,10

          для забезпечення послугами інших споживачів х 901,46

Заступник директора Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики А. Огньов

Додаток 1                                                                                                          
до постанови НКРЕКП

11.12.2018 № 1780

(у редакції постанови НКРЕКП

від ____________ №_________ )

Структура тарифів на виробництво теплової енергії, 
що виробляється на когенераційних установках, 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ»

Найменування  показників
Теплова енергія



Без ПДВ

тис. грн грн/Гкал

Виробнича собiвартiсть, у т. ч.: 62 325,4 859,92
          виробничі послуги 391,4 5,40
          сировина і допоміжні матеріали 694,1 9,58
          паливо 52 874,3 729,52
          допоміжні та інші матеріали 401,5 5,54
          витрати на оплату праці 6 010,6 82,93
          єдиний внесок на загальнообов'язкове   державне соціальне 

страхування
1 322,3 18,24

          амортизаційні відрахування 383,2 5,29
          інші витрати 247,9 3,42

Адміністративні витрати, у т. ч.: 480,6 6,63
          матеріальні витрати 52,4 0,72
          витрати на оплату праці 271,8 3,75
          єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування
59,8 0,83

          амортизаційні відрахування 13,7 0,19
          інші витрати 82,9 1,14

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 62 806,0 866,55
          відсоток за кредит                              0,0 0,00

Усього витрат 62 806,0 866,55
Прибуток 654,7 9,03
Податок на прибуток 117,8 1,63
Нерозподілений прибуток, у т. ч.: 536,9 7,41
          виплата дивідендів 0,0 0,00
          резервний капітал 0,0 0,00
          інше використання прибутку 536,9 7,41

Товарна продукція 63 460,7 875,59
Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо)* 0,0 0,00
Товарна продукція з урахуванням зміни 63 460,7 875,59
Корисний відпуск енергії, тис. Гкал 72,5 х
Тариф на виробництво теплової енергії, що 

використовується:
х х

          для забезпечення послугами населення х 781,66
          для забезпечення послугами релігійних організацій х 808,05

для забезпечення послугами установ, що фінансуються

за рахунок державного і місцевих бюджетів 
х 808,28

          для забезпечення послугами інших споживачів х 807,86

Заступник директора Департаменту із регулювання 

відносин у сфері енергетики А. Огньов

Додаток 2                                                                                                         

до постанови НКРЕКП

11.12.2018 № 1780

(у редакції постанови НКРЕКП

від ____________ №_________ )

Структура тарифів на виробництво теплової енергії, 
що виробляється на теплоелектроцентралі, 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ»

Найменування  показників
Теплова енергія



 

 

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про внесення змін 
до постанови НКРЕКП 
від 24 грудня 2019 року № 3207 
 
 

 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: 
 

Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 грудня 
2019 року № 3207 «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії 
АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» такі зміни: 

в абзацах другому – п’ятому пункту 1 цифри «1170,54», «1170,55», 
«1170,54» та «1170,54» замінити відповідно цифрами «954,71», «954,72», 
«954,71» та «954,71»; 

додаток до постанови викласти в новій редакції, що додається. 
  

 
 
Голова НКРЕКП               В. Тарасюк 
 



Без ПДВ

тис. грн грн/Гкал

Виробнича собiвартiсть, у т. ч.: 344 758,1 985,02
          виробничі послуги 6 499,2 18,57
          сировина і допоміжні матеріали 7 361,3 21,03
          паливо 260 660,4 744,74
          допоміжні та інші матеріали 5 830,9 16,66
          витрати на оплату праці 41 862,6 119,61
          єдиний внесок на загальнообов'язкове   державне соціальне 

страхування
9 209,8 26,31

          амортизаційні відрахування 9 954,4 28,44
          інші витрати 3 379,5 9,66

Адміністративні витрати, у т. ч.: 13 160,6 37,60
          матеріальні витрати 331,6 0,95
          витрати на оплату праці 9 689,6 27,68
          єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування
2 131,7 6,09

          амортизаційні відрахування 277,2 0,79
          інші витрати 730,5 2,09

Інші операційні витрати, у т. ч.: 361,2 1,03
          на дослідження і розробку 0,0 0,00
          на соціальний розвиток 0,0 0,00
          інші 361,2 1,03

Усього операційні витрати 358 279,9 1 023,66
          відсоток за кредит                              0,0 0,00

Усього витрат 358 279,9 1 023,66
Прибуток 9 754,5 27,87
Податок на прибуток 1 755,8 5,02
Нерозподілений прибуток, у т. ч.: 7 998,7 22,85
          виплата дивідендів 0,0 0,00
          резервний капітал 0,0 0,00
          інше використання прибутку 7998,7 22,85

Товарна продукція 368 034,4 1 051,53
Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо)* 0,0 0,00
Товарна продукція з урахуванням зміни 368 034,4 1 051,53
Корисний відпуск енергії, тис. Гкал 350,0 х

Тариф на виробництво теплової енергії, що 

використовується:
х х

         для забезпечення послугами населення х 954,71
         для забезпечення послугами релігійних організацій х 954,72
         для забезпечення послугами установ, що фінансуються за 

рахунок державного і місцевих бюджетів
х 954,71

         для забезпечення послугами інших споживачів х 954,71

Заступник директора                                                  

Департаменту із регулювання

відносин у сфері енергетики

Додаток                                                                                                        

до постанови НКРЕКП 

24.12.2019 № 3207

(у редакції постанови НКРЕКП

від ____________ №_________)

Структура тарифів на виробництво теплової енергії 

 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА ТЕЦ»

Найменування  показників
Теплова енергія

А. Огньов



 

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про внесення змін 
до постанови НКРЕКП 
від 24 грудня 2019 року № 3208 
 
 

 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: 
 

Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 грудня 
2019 року № 3208 «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії 
ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» такі зміни: 

в абзацах другому – шостому пункту 1 цифри «871,07», «861,68», «867,37», 
«865,34» та «879,45»  замінити відповідно цифрами «670,79», «664,30», «668,35», 
«666,95» та «680,98»; 

додаток до постанови викласти в новій редакції, що додається. 
  

 
 
Голова НКРЕКП               В. Тарасюк 
 

 



Без ПДВ

тис. грн грн/Гкал

Виробнича собiвартiсть, у т. ч.: 1 056 337,3 693,10
          виробничі послуги 5 201,1 3,41
          сировина і допоміжні матеріали 14 564,9 9,56
          паливо 931 091,7 610,92
          допоміжні та інші матеріали 0,0 0,00
          витрати на оплату праці 66 360,3 43,54
          єдиний внесок на загальнообов'язкове   державне соціальне 
страхування

14 599,3 9,58

          амортизаційні відрахування 12 208,5 8,01
          інші витрати 12 311,5 8,08

Адміністративні витрати, у т. ч.: 31 983,4 20,99
          матеріальні витрати 552,1 0,36
          витрати на оплату праці 16 590,1 10,89
          єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування

3 649,8 2,39

          амортизаційні відрахування 455,8 0,30
          інші витрати 10 735,6 7,04

Інші операційні витрати, у т. ч.: 1 169,4 0,77
          на дослідження і розробку 0,0 0,00
          на соціальний розвиток 365,7 0,24
          інші 803,7 0,53

Усього операційні витрати 1 089 490,1 714,85
          відсоток за кредит                              0,0 0,00

Усього витрат 1 089 490,1 714,85
Прибуток 31 763,5 20,84
Податок на прибуток 5 717,4 3,75
Нерозподілений прибуток, у т. ч.: 26 046,1 17,09
          виплата дивідендів 0,0 0,00
          резервний капітал 0,0 0,00
          інше використання прибутку 26046,1 17,09

Товарна продукція 1 121 253,6 735,69
Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо)* -922,1 -0,61
Товарна продукція з урахуванням зміни 1 120 331,5 735,09
Корисний відпуск енергії, тис. Гкал 1524,1 х

Тариф на виробництво теплової енергії, що використовується: х х

         для забезпечення послугами населення х 670,79
         для забезпечення послугами релігійних організацій х 664,30

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

х 668,35

         для забезпечення послугами інших споживачів х 666,95
         іншими споживачами у вигляді пари х 680,98

Заступник директора Департаменту із регулювання 

відносин у сфері енергетики

Додаток                                                                                                        
до постанови НКРЕКП

24.12.2019 № 3208

(у редакції постанови НКРЕКП

від ____________ №_________)

                                          А. Огньов

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

Найменування  показників
Теплова енергія

Структура тарифів на виробництво теплової енергії 

* Рішення НКРЕКП, що визначене постановою від 14 травня 2019 року № 745.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ»



 

 
 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про внесення змін 
до постанови НКРЕКП 
від 10 грудня 2019 року № 2727 
 
 

 Відповідно до законів України «Про теплопостачання» та «Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг», 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: 
 
 Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 грудня 
2019 року № 2727 «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії 
ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» такі зміни: 

в абзацах другому, четвертому та п’ятому пункту 1 цифри «834,35», 
«1035,02» та «1037,75» замінити відповідно цифрами «698,11», «682,62» та 
«699,56»; 

в абзацах другому – четвертому пункту 2 цифри «814,32», «1018,00» та 
«1021,87» замінити відповідно цифрами «678,36», «648,50» та «692,61»; 

додатки 1 та 2 до постанови викласти в новій редакції, що додаються. 
 
 
 

Голова НКРЕКП         В. Тарасюк 
 
 
 



Без ПДВ

тис. грн грн/Гкал

Виробнича собiвартiсть, у т. ч.: 152 145,8 730,56
          виробничі послуги 3 228,3 15,50

          сировина і допоміжні матеріали 971,7 4,67

          паливо 138 809,3 666,52

          допоміжні та інші матеріали 0,0 0,00

          витрати на оплату праці 2 794,4 13,42
          єдиний внесок на загальнообов'язкове   державне соціальне 

страхування
614,8 2,95

          амортизаційні відрахування 5 313,0 25,51

          інші витрати 414,3 1,99

Адміністративні витрати, у т. ч.: 794,2 3,81
          матеріальні витрати 76,3 0,37

          витрати на оплату праці 512,3 2,46
          єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування
112,7 0,54

          амортизаційні відрахування 1,9 0,01

          інші витрати 91,0 0,44

Інші операційні витрати, у т. ч.: 30,3 0,15
          на дослідження і розробку 0,0 0,00

          на соціальний розвиток 0,0 0,00

          інші 30,3 0,15

Усього операційні витрати 152 970,3 734,52
          відсоток за кредит                              0,0 0,00

Усього витрат 152 970,3 734,52

Прибуток 934,1 4,49
Податок на прибуток 168,1 0,81

Нерозподілений прибуток, у т. ч.: 766,0 3,68

          виплата дивідендів 0,0 0,00

          резервний капітал 0,0 0,00

          інше використання прибутку 766,0 3,68

Товарна продукція 153 904,4 739,00

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

Товарна продукція з урахуванням зміни 153 904,4 739,00
Корисний відпуск енергії, тис. Гкал 208,3 х

Тариф на виробництво теплової енергії, що використовується: х х

         для забезпечення послугами населення х 698,11

         для забезпечення послугами релігійних організацій х 511,50
         для забезпечення послугами установ, що фінансуються за 

рахунок державного і місцевих бюджетів
х 682,62

         для забезпечення послугами інших споживачів х 699,56

Заступник директора Департаменту із регулювання

відносин у сфері енергетики

Додаток 1                                                                                                      

до постанови НКРЕКП 

10.12.2019 № 2727

(у редакції постанови НКРЕКП

від ____________ №_________)

                                   А. Огньов

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО»

Найменування  показників
Теплова енергія

Структура тарифів на виробництво теплової енергії,

 що виробляється на НОВОРОЗДІЛЬСЬКІЙ ТЕЦ,



Без ПДВ

тис. грн грн/Гкал

Виробнича собiвартiсть, у т. ч.: 137 071,6 716,90
          виробничі послуги 3 558,3 18,61

          сировина і допоміжні матеріали 790,2 4,13

          паливо 126 148,4 659,77

          допоміжні та інші матеріали 0,0 0,00

          витрати на оплату праці 1 782,3 9,32
          єдиний внесок на загальнообов'язкове   державне соціальне 

страхування
392,1 2,05

          амортизаційні відрахування 3 930,1 20,55

          інші витрати 470,2 2,46

Адміністративні витрати, у т. ч.: 478,0 2,50
          матеріальні витрати 59,3 0,31

          витрати на оплату праці 256,7 1,34
          єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування
56,5 0,30

          амортизаційні відрахування 12,9 0,07

          інші витрати 92,6 0,48

Інші операційні витрати, у т. ч.: 23,8 0,12
          на дослідження і розробку 0,0 0,00

          на соціальний розвиток 23,8 0,12

          інші 0,0 0,00

Усього операційні витрати 137 573,3 719,53
          відсоток за кредит                              0,0 0,00

Усього витрат 137 573,3 719,53

Прибуток 2 820,4 14,75
Податок на прибуток 507,7 2,66

Нерозподілений прибуток, у т. ч.: 2 312,7 12,10

          виплата дивідендів 0,0 0,00

          резервний капітал 0,0 0,00

          інше використання прибутку 2312,7 12,10

Товарна продукція 140 393,7 734,28

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

Товарна продукція з урахуванням зміни 140 393,7 734,28
Корисний відпуск енергії, тис. Гкал 191,2 х

Тариф на виробництво теплової енергії, що використовується: х х

         для забезпечення послугами населення х 678,36
         для забезпечення послугами установ, що фінансуються за 

рахунок державного і місцевих бюджетів
х 648,50

         для забезпечення послугами інших споживачів х 692,61

Заступник директора Департаменту із регулювання

відносин у сфері енергетики

Додаток 2                                                                                                       

до постанови НКРЕКП

10.12.2019 № 2727

(у редакції постанови НКРЕКП

від ____________ №_________)

                                   А. Огньов

Найменування  показників
Теплова енергія

Структура тарифів на виробництво теплової енергії,

 що виробляється на НОВОЯВОРІВСЬКІЙ ТЕЦ,

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО»



 

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про внесення змін 
до постанови НКРЕКП 
від 24 грудня 2019 року № 3218 
 
 

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: 
 

Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 грудня 
2019 року № 3218 «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії 
КП «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» такі зміни: 

в абзацах другому – п’ятому пункту 1 цифри «884,18», «874,02», «876,80» 
та «875,26» замінити відповідно цифрами «682,62», «676,26», «677,77» та 
«676,94»; 

додаток до постанови викласти в новій редакції, що додається. 
  

 
 
Голова НКРЕКП               В. Тарасюк 
 

 



Без ПДВ

тис. грн грн/Гкал

Виробнича собiвартiсть, у т. ч.: 887 295,7 721,38
          виробничі послуги 8 902,4 7,24
          сировина і допоміжні матеріали 4 389,6 3,57
          паливо 776 378,3 631,20
          допоміжні та інші матеріали 19 876,7 16,16
          витрати на оплату праці 54 666,0 44,44
          єдиний внесок на загальнообов'язкове   державне соціальне 

страхування
12 026,5 9,78

          амортизаційні відрахування 3 529,5 2,87
          інші витрати 7 526,6 6,12

Адміністративні витрати, у т. ч.: 9 494,5 7,72
          матеріальні витрати 271,9 0,22
          витрати на оплату праці 7 061,4 5,74
          єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування
1 553,5 1,26

          амортизаційні відрахування 21,4 0,02
          інші витрати 586,3 0,48

Інші операційні витрати, у т. ч.: 100,2 0,08
          на дослідження і розробку 0,0 0,00
          на соціальний розвиток 100,2 0,08
          інші 0,0 0,00

Усього операційні витрати 896 890,4 729,18
          відсоток за кредит                              0,0 0,00

Усього витрат 896 890,4 729,18
Прибуток 25 848,3 21,01
Податок на прибуток 4 652,7 3,78
Нерозподілений прибуток, у т. ч.: 21 195,6 17,23
          виплата дивідендів 0,0 0,00
          резервний капітал 0,0 0,00
          інше використання прибутку 21195,6 17,23

Товарна продукція 922 738,6 750,19
Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо) 0,0 0,00
Товарна продукція з урахуванням зміни 922 738,6 750,19
Корисний відпуск енергії, тис. Гкал 1230,0 х
Тариф на виробництво теплової енергії, що 

використовується:
х х

         для забезпечення послугами населення х 682,62
         для забезпечення послугами релігійних організацій х 676,26
         для забезпечення послугами установ, що фінансуються за 

рахунок державного і місцевих бюджетів
х 677,77

         для забезпечення послугами інших споживачів х 676,94

Заступник директора Департаменту                                  

із регулювання відносин у сфері енергетики А. Огньов

Додаток                                                                                                        

до постанови НКРЕКП

24.12.2019 № 3218

(у редакції постанови НКРЕКП

від ____________ №_________)

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»

Найменування  показників
Теплова енергія

Структура тарифів на виробництво теплової енергії 



 

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про внесення змін 
до постанови НКРЕКП 
від 24 грудня 2019 року № 3214 
 
 

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: 
 

Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 грудня 
2019 року № 3214 «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії 
ПРАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» такі зміни: 

в абзацах другому – п’ятому пункту 1 цифри «801,57», «796,53», «797,15» 
та «796,96» замінити відповідно цифрами «619,77», «616,40», «616,86» та 
«616,70»; 

додаток до постанови викласти в новій редакції, що додається. 
  

 
 
Голова НКРЕКП               В. Тарасюк 
 

 



Без ПДВ

тис. грн грн/Гкал

Виробнича собiвартiсть, у т. ч.: 1 298 326,9 643,12
          виробничі послуги 3 060,0 1,52
          сировина і допоміжні матеріали 11 987,1 5,94
          паливо 1 126 149,2 557,83
          допоміжні та інші матеріали 16 634,4 8,24
          витрати на оплату праці 60 333,0 29,89
          єдиний внесок на загальнообов'язкове   державне соціальне 

страхування
13 273,3 6,57

          амортизаційні відрахування 48 372,6 23,96
          інші витрати 18 517,3 9,17

Адміністративні витрати, у т. ч.: 26 206,8 12,98
          матеріальні витрати 1 856,9 0,92
          витрати на оплату праці 17 853,7 8,84
          єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування
3 927,8 1,95

          амортизаційні відрахування 675,3 0,33
          інші витрати 1 893,1 0,94

Інші операційні витрати, у т. ч.: 321,3 0,16
          на дослідження і розробку 0,0 0,00
          на соціальний розвиток 321,3 0,16
          інші 0,0 0,00

Усього операційні витрати 1 324 855,0 656,26
          відсоток за кредит                              0,0 0,00

Усього витрат 1 324 855,0 656,26
Прибуток 38 499,0 19,07
Податок на прибуток 6 929,8 3,43
Нерозподілений прибуток, у т. ч.: 31 569,2 15,64
          виплата дивідендів 0,0 0,00
          резервний капітал 0,0 0,00
          інше використання прибутку 31569,2 15,64

Товарна продукція 1 363 354,0 675,33
Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо)* 0,0 0,00
Товарна продукція з урахуванням зміни 1 363 354,0 675,33
Корисний відпуск енергії, тис. Гкал 2018,8 х

Тариф на виробництво теплової енергії, що використовується: х х
         для забезпечення послугами населення х 619,77
         для забезпечення послугами релігійних організацій х 616,40

для забезпечення послугами установ, що фінансуються за

рахунок державного і місцевих бюджетів
х 616,86

         для забезпечення послугами інших споживачів х 616,70

Заступник директора Департаменту із регулювання 

відносин у сфері енергетики                                           А. Огньов

Додаток                                                                                                        

до постанови НКРЕКП

24.12.2019 № 3214

(у редакції постанови НКРЕКП

від ____________ №_________)

Структура тарифів на виробництво теплової енергії 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»

Найменування  показників
Теплова енергія



 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про внесення змін 
до постанови НКРЕКП 
від 24 грудня 2019 року № 3221 
 
 

 Відповідно до законів України «Про теплопостачання» та «Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг», 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: 
 
 Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 грудня 
2019 року № 3221 «Про встановлення тарифів ДМП «ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» на виробництво теплової енергії, 
виробленої на когенераційних установках» такі зміни: 
 в абзацах другому – четвертому пункту 1 цифри «1263,11» замінити 
цифрами «1023,33»;  
 додаток до постанови викласти в новій редакції, що додається. 
 
 
 
Голова НКРЕКП         В. Тарасюк 
 
 



Без ПДВ

тис. грн грн/Гкал

Виробнича собiвартiсть, у т. ч.: 11 129,6 1 090,02
          виробничі послуги 313,5 30,70
          сировина і допоміжні матеріали 874,9 85,69
          паливо 8 846,2 866,39
          допоміжні та інші матеріали 0,0 0,00
          витрати на оплату праці 602,0 58,96
          єдиний внесок на загальнообов'язкове   державне соціальне 

страхування
132,4 12,97

          амортизаційні відрахування 300,6 29,44
          інші витрати 59,9 5,87

Адміністративні витрати, у т. ч.: 115,9 11,35
          матеріальні витрати 1,7 0,17
          витрати на оплату праці 89,0 8,72
          єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування
19,6 1,92

          амортизаційні відрахування 1,9 0,19
          інші витрати 3,7 0,36

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 11 245,4 1 101,37
          відсоток за кредит                              0,0 0,00

Усього витрат 11 245,4 1 101,37
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 11 245,4 1 101,37
Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо)* 0,0 0,00
Товарна продукція з урахуванням зміни 11 245,4 1 101,37
Корисний відпуск енергії, тис. Гкал 10,2 х

Тариф на виробництво теплової енергії, що використовується: х х

         для забезпечення послугами населення х 1023,33
         для забезпечення послугами установ, що фінансуються за 

рахунок державного і місцевих бюджетів
х 1023,33

         для забезпечення послугами інших споживачів х 1023,33

Заступник директора Департаменту                                  

із регулювання відносин у сфері енергетики

Додаток                                                                                                       

до постанови НКРЕКП

24.12.2019 № 3221

(у редакції постанови НКРЕКП

від ____________ №_________)

               А. Огньов

Структура тарифів на виробництво теплової енергії

ДЕРЖАВНОГО МІСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА «ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

Найменування  показників
Теплова енергія



 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про внесення змін 
до постанови НКРЕКП 
від 24 грудня 2019 року № 3204 
 
 

 Відповідно до законів України «Про теплопостачання» та «Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг», 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: 
 
 Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 грудня 
2019 року № 3204 «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії 
ТОВ «КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» такі зміни: 
 в абзацах другому – четвертому пункту 1 цифри «891,24», «912,98» та 
«912,98» замінити відповідно цифрами «819,46», «841,20» та «841,20»; 
 додаток до постанови викласти в новій редакції, що додається. 
 
 
 
Голова НКРЕКП         В. Тарасюк 
 
 
 



Без ПДВ

тис. грн грн/Гкал

Виробнича собiвартiсть, у т. ч.: 267 081,5 808,32
          виробничі послуги 5 062,2 15,32
          сировина і допоміжні матеріали 10 005,7 30,28
          паливо 174 588,9 528,39
          допоміжні та інші матеріали 2 179,4 6,60
          витрати на оплату праці 37 780,3 114,34
          єдиний внесок на загальнообов'язкове   державне соціальне 

страхування
8 311,7 25,16

          амортизаційні відрахування 12 765,1 38,63
          інші витрати 16 388,2 49,60
Адміністративні витрати, у т. ч.: 12 849,3 38,89
          матеріальні витрати 214,4 0,65
          витрати на оплату праці 9 093,5 27,52
          єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування
2 000,6 6,05

          амортизаційні відрахування 95,3 0,29
          інші витрати 1 445,5 4,37
Інші операційні витрати, у т. ч.: 368,8 1,12
          на дослідження і розробку 0,0 0,00
          на соціальний розвиток 140,7 0,43
          інші 228,1 0,69
Усього операційні витрати 280 299,5 848,32
          відсоток за кредит                              0,0 0,00
Усього витрат 280 299,5 848,32
Прибуток 2 711,3 8,21
Податок на прибуток 488,0 1,48
Нерозподілений прибуток, у т. ч.: 2 223,3 6,73
          виплата дивідендів 0,0 0,00
          резервний капітал 0,0 0,00
          інше використання прибутку 2 223,3 6,73
Товарна продукція 283 010,8 856,53
Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо)* 0,0 0,00
Товарна продукція з урахуванням зміни 283 010,8 856,53
Корисний відпуск енергії, тис. Гкал 330,4 х
Тариф на виробництво теплової енергії, що використовується: х х
        для забезпечення послугами населення х 819,46
        для забезпечення послугами установ, що фінансуються за 

рахунок державного і місцевих бюджетів
х 841,20

        для забезпечення послугами інших споживачів х 841,20

Заступник директора Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики А. Огньов

Додаток                                                                                                       

до постанови НКРЕКП

24.12.2019 № 3204

(у редакції постанови НКРЕКП

від ____________ №_________)

Структура тарифів на виробництво теплової енергії 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО»

Найменування  показників
Теплова енергія



 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про внесення змін 
до постанови НКРЕКП 
від 24 грудня 2019 року № 3217 
 
 

 Відповідно до законів України «Про теплопостачання» та «Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг», 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: 
 
 Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 грудня 
2019 року № 3217 «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії 
ДП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ» такі зміни: 
 в абзацах другому – четвертому пункту 1 цифри «1290,85», «1329,45» та 
«1325,87» замінити відповідно цифрами «1024,58», «1060,41» та «1058,50»; 
 додаток до постанови викласти в новій редакції, що додається. 
 
 
 
Голова НКРЕКП         В. Тарасюк 
 
 
 



Без ПДВ

тис. грн грн/Гкал

Виробнича собiвартiсть, у т. ч.: 266 958,4 1 096,12

          виробничі послуги 3 049,1 12,52
          сировина і допоміжні матеріали 4 344,8 17,84
          паливо 223 098,3 916,03
          допоміжні та інші матеріали 1 675,6 6,88
          витрати на оплату праці 23 404,1 96,10
          єдиний внесок на загальнообов'язкове   державне соціальне 

страхування
5 148,9 21,14

          амортизаційні відрахування 3 385,7 13,90
          інші витрати 2 851,9 11,71

Адміністративні витрати, у т. ч.: 8 624,7 35,41

          матеріальні витрати 222,5 0,91
          витрати на оплату праці 6 183,9 25,39
          єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування
1 360,5 5,59

          амортизаційні відрахування 88,2 0,36
          інші витрати 769,6 3,16

Інші операційні витрати, у т. ч.: 347,7 1,43

          на дослідження і розробку 0,0 0,00
          на соціальний розвиток 347,7 1,43
          інші 0,0 0,00

Усього операційні витрати 275 930,7 1 132,96

          відсоток за кредит                              0,0 0,00

Усього витрат 275 930,7 1 132,96

Прибуток 944,9 3,88

Податок на прибуток 170,1 0,70
Нерозподілений прибуток, у т. ч.: 774,8 3,18
          виплата дивідендів 0,0 0,00
          резервний капітал 0,0 0,00

          інше використання прибутку 774,8 3,18

Товарна продукція 276 875,6 1 136,84

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

Товарна продукція з урахуванням зміни 276 875,6 1 136,84

Корисний відпуск енергії, тис. Гкал 243,5 х

Тариф на виробництво теплової енергії, що використовується: х х

        для забезпечення послугами населення х 1024,58

        для забезпечення послугами установ, що фінансуються за 

рахунок державного і місцевих бюджетів
х 1060,41

        для забезпечення послугами інших споживачів х 1058,50

Заступник директора Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики А. Огньов

Додаток                                                                                                       

до постанови НКРЕКП 

24.12.2019 № 3217

(у редакції постанови НКРЕКП

від ____________ №_________)

Структура тарифів на виробництво теплової енергії 

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

Найменування  показників
Теплова енергія



 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про внесення змін 
до постанови НКРЕКП 
від 24 грудня 2019 року № 3209 
 
 

 Відповідно до законів України «Про теплопостачання» та «Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг», 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: 
 
 Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 грудня  
2019 року № 3209 «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії 
ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» такі зміни: 
 в абзацах другому – п'ятому пункту 1 цифри «704,89», «737,31», «754,94» 
та «740,37» замінити відповідно цифрами «624,71», «620,73», «661,71» та 
«660,52»; 
 додаток до постанови викласти в новій редакції, що додається. 
 
 
 
Голова НКРЕКП         В. Тарасюк 
 
 



Без ПДВ

тис. грн грн/Гкал

Виробнича собiвартiсть, у т . ч.: 342 686,7 642,32
          виробничі послуги 9 974,5 18,70

          сировина і допоміжні матеріали 3 868,1 7,25

          паливо 251 421,0 471,25

          допоміжні та інші матеріали 6 024,7 11,29

          витрати на оплату праці 40 267,7 75,48

          єдиний внесок на загальнообов'язкове   державне соціальне 

страхування
8 858,9 16,60

          амортизаційні відрахування 12 323,2 23,10

          інші витрати 9 948,6 18,65

Адміністративні витрати, у т. ч.: 9 095,0 17,05
          матеріальні витрати 697,7 1,31

          витрати на оплату праці 5 956,3 11,16

          єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування
1 310,4 2,46

          амортизаційні відрахування 303,8 0,57

          інші витрати 826,8 1,55

Інші операційні витрати, у т. ч.: 138,7 0,26
          на дослідження і розробку 0,0 0,00

          на соціальний розвиток 138,7 0,26

          інші 0,0 0,00

Усього операційні витрати 351 920,4 659,62
          відсоток за кредит                              0,0 0,00

Усього витрат 351 920,4 659,62

Прибуток 9 304,6 17,44
Податок на прибуток 1 674,8 3,14

Нерозподілений прибуток, у т. ч.: 7 629,8 14,30

          виплата дивідендів 0,0 0,00

          резервний капітал 0,0 0,00

          інше використання прибутку 7629,8 14,30

Товарна продукція 361 225,0 677,06

Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо)* -9 844,1 -18,45

Товарна продукція з урахуванням зміни 351 380,9 658,61
Корисний відпуск енергії, тис. Гкал 533,5 х

Тариф на виробництво теплової енергії, що використовується: х х

         для забезпечення послугами населення х 624,71

        для забезпечення послугами релігійних організацій х 620,73

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

х 661,71

        для забезпечення послугами інших споживачів х 660,52

Заступник директора Департаменту із регулювання відносин у сфері 
енергетики А. Огньов

Додаток                                                                                                       

до постанови НКРЕКП 

24.12.2019 № 3209

(у редакції постанови НКРЕКП

від ____________ №_________)

Структура тарифів на виробництво теплової енергії 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО»

Найменування  показників
Теплова енергія



 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про внесення змін 
до постанови НКРЕКП 
від 24 грудня 2019 року № 3215 
 
 

 Відповідно до законів України «Про теплопостачання» та «Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг», 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: 
 
 Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 грудня 
2019 року № 3215 «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії 
АТ «ХЕРСОНСЬКА ТЕЦ» такі зміни: 
 в абзацах другому  ̶  четвертому пункту 1 цифри «1148,80» замінити 
цифрами «949,53»;  
 додаток до постанови викласти в новій редакції, що додається. 
 
 
 
Голова НКРЕКП         В. Тарасюк 
 
 
 



Без ПДВ

тис. грн грн/Гкал

Виробнича собiвартiсть, у т. ч.: 233 651,5 954,15
          виробничі послуги 787,6 3,22
          сировина і допоміжні матеріали 5 041,9 20,59
          паливо 170 870,6 697,78
          допоміжні та інші матеріали 1 272,9 5,20
          витрати на оплату праці 38 450,6 157,02
          єдиний внесок на загальнообов'язкове   державне соціальне 

страхування
8 459,1 34,54

          амортизаційні відрахування 6 009,4 24,54
          інші витрати 2 759,3 11,27
Адміністративні витрати, у т. ч.: 12 412,2 50,69
          матеріальні витрати 484,8 1,98
          витрати на оплату праці 8 902,4 36,35
          єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування
1 958,5 8,00

          амортизаційні відрахування 179,2 0,73
          інші витрати 887,3 3,62
Інші операційні витрати, у т. ч.: 528,7 2,16
          на дослідження і розробку 0,0 0,00
          на соціальний розвиток 135,2 0,55
          інші 393,5 1,61
Усього операційні витрати 246 592,4 1 007,00
          відсоток за кредит                              0,0 0,00
Усього витрат 246 592,4 1 007,00
Прибуток 6 698,1 27,35
Податок на прибуток 1 205,7 4,92
Нерозподілений прибуток, у т. ч.: 5 492,4 22,43
          виплата дивідендів 0,0 0,00
          резервний капітал 0,0 0,00
          інше використання прибутку 5492,4 22,43
Товарна продукція 253 290,5 1 034,35
Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо)* 0,0 0,00
Товарна продукція з урахуванням зміни 253 290,5 1 034,35
Корисний відпуск енергії,  тис. Гкал 244,9 х
Тариф на виробництво теплової енергії, що використовується: х х
         для забезпечення послугами населення х 949,53
         для забезпечення послугами установ, що фінансуються за 

рахунок державного і місцевих бюджетів
х 949,53

        для забезпечення послугами інших споживачів х 949,53

Заступник директора Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики А. Огньов

Додаток                                                                                                       

до постанови НКРЕКП

24.12.2019 № 3215

(у редакції постанови НКРЕКП

від ____________ №_________)

Структура тарифів на виробництво теплової енергії 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНСЬКА ТЕЦ»

Найменування  показників
Теплова енергія



 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про внесення змін 
до постанови НКРЕКП 
від 24 грудня 2019 року № 3220 
 
 

 Відповідно до законів України «Про теплопостачання» та «Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг», 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: 
 
 Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 грудня 
2019 року № 3220 «Про встановлення тарифів  
КПТМ «ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 
на виробництво теплової енергії, виробленої на когенераційних установках» 
такі зміни: 
 в абзацах другому – четвертому пункту 1 цифри «1110,56», «1136,58» та 
«1136,74» замінити відповідно цифрами «872,12», «897,45» та «897,57»;  
 додаток до постанови викласти в новій редакції, що додається. 
 
 
 
Голова НКРЕКП         В. Тарасюк 
 



Без ПДВ

тис. грн грн/Гкал

Виробнича собiвартiсть, у т. ч.: 23 303,4 888,7
          виробничі послуги 241,1 9,2
          сировина і допоміжні матеріали 1 705,2 65,0
          паливо 18 340,9 699,5
          допоміжні та інші матеріали 0,0 0,0
          витрати на оплату праці 1 077,2 41,1
          єдиний внесок на загальнообов'язкове   державне соціальне 

страхування
237,0 9,0

          амортизаційні відрахування 1 667,5 63,6
          інші витрати 34,5 1,3
Адміністративні витрати, у т. ч.: 603,3 23,0
          матеріальні витрати 6,9 0,3
          витрати на оплату праці 459,4 17,5

          єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 101,1 3,9

          амортизаційні відрахування 6,1 0,2
          інші витрати 29,8 1,1
Інші операційні витрати, у т. ч.: 0,0 0,0
          на дослідження і розробку 0,0 0,0
          на соціальний розвиток 0,0 0,0
          інші 0,0 0,0
Усього операційні витрати 23 906,7 911,7
          відсоток за кредит                              0,0 0,0
Усього витрат 23 906,7 911,74
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 23 906,7 911,74
Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо) 0,0 0,00
Товарна продукція з урахуванням зміни 23 906,7 911,74
Корисний відпуск енергії, тис. Гкал 26,2 х
Тариф на виробництво теплової енергії, що використовується: х х

    для забезпечення послугами населення х 872,12

    для забезпечення послугами установ, що фінансуються за рахунок 

державного і місцевих бюджетів 
х 897,45

    для забезпечення послугами інших споживачів х 897,57

Заступник директора Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики А. Огньов

Додаток                                                                                                       

до постанови НКРЕКП

24.12.2019 № 3220

(у редакції постанови НКРЕКП

від ____________ №_________)

Структура тарифів на виробництво теплової енергії, що виробляється 

на когенераційних установках, 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ 
«ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

Найменування  показників
Теплова енергія



  

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про внесення зміни 
до постанови НКРЕКП 
від 15 грудня 2016 року № 2266 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 
теплопостачання», «Про ринок електричної енергії», 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: 
 

У пункті 1 постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 грудня       
2016 року № 2266 «Про встановлення тарифу на виробництво теплової енергії 
ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» цифри «297,57» 
замінити цифрами «245,36». 
 
 
 
Голова НКРЕКП         В. Тарасюк 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про внесення зміни 
до постанови НКРЕКП 
від 12 грудня 2016 року № 2186 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 
теплопостачання», «Про ринок електричної енергії», 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: 
 

У пункті 1 постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 12 грудня       
2016 року № 2186 «Про встановлення тарифу на виробництво теплової енергії 
ТОВ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА» цифри «1130,00» замінити цифрами 
«933,88». 
 
 
 
Голова НКРЕКП         В. Тарасюк 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про внесення зміни 
до постанови НКРЕКП 
від 15 грудня 2016 року № 2273 
 
 

Відповідно до законів України «Про теплопостачання» та «Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг», 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: 
 
В абзацах другому, четвертому та п'ятому пункту 1 постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, від 15 грудня 2016 року № 2273 
«Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії 
КПТМ «Тернопільміськтеплокомуненерго» цифри «977,24», «977,24» та 
«1069,80» замінити відповідно цифрами «812,17», «812,17» та «812,10». 
 
 
 
Голова НКРЕКП         В. Тарасюк 
 
 
 


