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Обґрунтування 
щодо схвалення проекту постанови «Про встановлення тарифів  
на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії 

КП «Київтеплоенерго» 
 

На засіданні Київської міської державної адміністрації (далі – КМДА) 
20.06.2017 було прийнято рішення № 439/2661 «Про припинення Угоди щодо 
реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. 
Києва від 27.09.2001, укладеної між Київською міською державною 
адміністрацією та Акціонерною енергопостачальною компанією «Київенерго».  

Відповідно до рішення КМДА,  за комунальним підприємством 
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)  
«Київтеплоенерго» (далі – КП «Київтеплоенерго») з 01.08.2018 буде закріплено на 
праві господарського відання майно комунальної власності територіальної 
громади міста Києва ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. 

 
Звернення підприємства 
КП «Київтеплоенерго» звернулось до НКРЕКП із заявою від 07.06.2018  

вх. № Т-335/18 та доданими матеріалами щодо встановлення тарифів на відпуск 
електричної енергії та виробництво теплової енергії на 2018 рік відповідно до 
Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та 
(або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових 
електростанціях та когенераційних установках, затвердженою постановою 
НКРЕКП від 01.08.2017 № 991. 

КП «Київтеплоенерго» планує реалізовувати вироблену електричну енергію 
в Оптовий ринок електричної енергії та здійснювати теплопостачання споживачів 
м. Києва. 

Встановлена електрична потужність ТЕЦ – 1200 МВт, теплова –  
3614 Гкал/год. 

КП «Київтеплоенерго» надано плановані розміри тарифів на відпуск 
електричної енергії та виробництво теплової енергії на 2018 рік, а саме: 
- на відпуск електричної енергії – 182,93 коп/кВт∙год; 
- на виробництво теплової енергії для надання населенню послуг з 

централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води – 
792,13 грн/Гкал; 

- на виробництво теплової енергії для надання релігійним організаціям 
послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої 
води – 479,06 грн/Гкал; 

- на виробництво теплової енергії для надання послуг з централізованого 
опалення та централізованого постачання гарячої води установам, що 
фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів  
– 1171,89 грн/Гкал; 

- на виробництво теплової енергії для потреб інших споживачів  
– 1181,05 грн/Гкал. 
 



  

Відкриті обговорення (слухання) 
На виконання вимог постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866, 25 квітня 

2018 року КП «Київтеплоенерго» було проведено відкрите обговорення питання 
щодо встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво 
теплової енергії на 2018 рік за участі заступника голови Київської міської 
державної адміністрації Пантелеєва П.О., начальника відділу економічного 
аналізу Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Київської міської 
державної адміністрації Чувільської О.В., представників КП «Київтеплоенерго» та 
представників громадськості.  

Результати відкритого обговорення оформлено у вигляді протоколу.  
В резолютивній частині протоколу зазначено, що відкрите обговорення проведене 
на засадах гласності, відкритості, добровільності та свободи висловлювань. 
Учасниками відкритого обговорення підтримано проект тарифів з виробництва 
електричної та теплової енергії на ТЕЦ КП «Київтеплоенерго» на 2018 рік та 
прийнято рішення про доведення змісту протоколу відкритого обговорення до 
НКРЕКП та оприлюднення на офіційному веб-сайті КП «Київтеплоенерго». 

 
Пропозиції до розрахунків тарифів 
При встановлені тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової 

енергії застосовано загальний підхід, який передбачений в Методиці формування, 
розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що 
виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та 
когенераційних установках, затвердженій постановою НКРЕКП від 01.08.2017 
№ 991. 

Плановані обсяги відпуску електричної енергії КП «Київтеплоенерго» 
враховано на рівні обсягу відпуску електричної енергії київських ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, 
що були визначені Міністерством енергетики та вугільної промисловості України 
при формуванні Прогнозного балансу електроенергії Об'єднаної енергетичної 
системи України на 2018 рік для ПАТ «Київенерго».  

 
Основні статті витрат: 
- Паливо 

 У розрахунках тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової 
енергії пропонується врахувати ціни на природний газ згідно з Положенням про 
покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для 
забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку 
природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
22.03.2017 № 187, а саме: 
      - для виробництва теплової енергії з метою надання населенню послуг з 
централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води  
– 4942,00 грн/тис.куб.м., без ПДВ та витрат на транспортування територією 
України; 
      - для виробництва теплової енергії з метою надання послуг з централізованого 
опалення та централізованого постачання гарячої води для потреб релігійних 
організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-
комерційної діяльності) – 2471,00 грн/тис.куб.м., без ПДВ та витрат на 
транспортування територією України; 



  

      - для всіх категорій використання природного газу (крім виробництва теплової 
енергії для потреб населення), в тому числі для виробництва електричної енергії – 
7907,20 грн/тис.куб.м., без ПДВ та витрат на транспортування територією 
України. 
      Вартість транспортування природного газу територією України врахована 
згідно зі встановленими НКРЕКП тарифами на послуги з транспортування та 
розподілу природного газу та складає 732,70 грн за тис. м куб. (без ПДВ). 

 
- Витрати на оплату праці  

       Планування витрат на оплату праці для включення до розрахунку тарифів 
здійснено з урахуванням положень чинного законодавства України та на підставі 
Порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на 
розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими 
(локальними) електромережами), постачання електричної енергії за регульованим 
тарифом, передачу електричної енергії магістральними та міждержавними 
електричними мережами, виробництво теплової та виробництво електричної 
енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 жовтня 2015 року № 2645, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2015 року за 
№ 1431/27876, із забезпеченням мінімальної заробітної плати та інших гарантій з 
оплати праці, передбачених чинним законодавством України. 
       Статтю «єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» враховано згідно з вимогами чинного законодавства. 

 
- Амортизація 
Амортизаційні відрахування основних засобів, інших необоротних 

матеріальних і нематеріальних активів виробничого та адміністративного 
призначення, розраховані відповідно до положень Податкового кодексу України, 
та з урахуванням інформації щодо  балансової вартості основних засобів та 
активів ПАТ «Київенерго», що були враховані при розрахунку тарифів на відпуск 
електричної та виробництво теплової енергії на 2018 рік. 

Після надання до НКРЕКП остаточного акту приймання-передачі майна між 
ПАТ «Київенерго» та КП «Київтеплоенерго», а також визначення остаточної 
балансової вартості основних засобів та активів, розмір амортизаційних 
відрахувань може бути скориговано. 

 
- Прибуток 
Для стабільної та беззбиткової роботи пропонується врахувати у тарифах 

обігові кошти за рахунок прибутку. 
Податок на прибуток врахований у розмірі 18 % у відповідності до п. 136.1 

Податкового кодексу України. 
 

Управлінням генеруючих підприємств Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики опрацьовані надані КП «Київтеплоенерго» 
розрахунки тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової 
енергії на 2018 рік та проведені наступні коригування витрат з урахуванням 
економічно і технічно обґрунтованих показників господарської діяльності: 

 



  

 
 

Найменування  показників Одиниця 
виміру 

Пропозиція КП 
«Київтеплоенерго», 

тис. грн 

Пропозиція для 
схвалення, 

тис. грн 

Виробнича собівартість  тис. грн 4 183 061,3 4 161 413,6 
Виробничі послуги тис. грн 27 825,7 20 424,4 
Сировина і допоміжні матеріали тис. грн 27 145,3 13 358,4 
Паливо  тис. грн 3 939 628,8 3 939 628,8 
Енергія зі сторони тис. грн 1 924,3 1 924,3 
Витрати на оплату праці тис. грн 85 848,0 85 848,0 
Відрах.до соціальних фондів тис. грн 18 886,6 18 886,6 
Амортизаційні відрахування тис. грн 45 119,8 45 119,8 
Інші витрати  тис. грн 36 682,8 36 223,3 
Адміністративні витрати  тис. грн 31 671,8 31 136,5 
Матеріальні витрати  тис. грн 1 318,9 897,4 
Витрати на оплату праці тис. грн 22 741,2 22 741,2 
Відрах.до соціальних фондів  тис. грн 5 003,1 5 003,1 
Амортизаційні відрахування тис. грн 2 197,5 2 197,5 
Інші витрати тис. грн 411,1 297,4 
Інші операційні витрати тис. грн 303,0 303,0 
Соціальний розвиток тис. грн 303,0 303,0 
На дослідження та розробку тис. грн 0,0 0,0 
Інші тис. грн 0,0 0,0 
Фінансові витрати (% за кредит) тис. грн 0,0 0,0 
Усього витрат тис. грн 4 215 036,1 4 192 853,1 

Прибуток тис. грн 61 997,8 58 283,7 

Податок на прибуток тис. грн 11 159,6 10 491,1 

Нерозподілений прибуток  тис. грн 50 838,2 47 792,7 

          в т.ч. дивіденди тис. грн 0,0 0,0 

відсоток дивідентів % 0% 0% 

          резервний капітал тис. грн 0,0 0,0 
          інше вик. прибутку (з податком на 
прибуток) тис. грн 50 838,2 47 792,7 

Товарна продукція  тис. грн 4 277 033,9 4 251 136,9 

 
Враховуючи зазначене, управління генеруючих підприємств Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики пропонує наступні рівні тарифів на 
відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії для КП 
«Київтеплоенерго»: 
- на відпуск електричної енергії –  182,91 коп./кВт∙год; 
- на виробництво теплової енергії для надання населенню послуг з 

централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води – 
784,58 грн/Гкал; 

- на виробництво теплової енергії для надання релігійним організаціям 
послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої 
води – 477,19 грн/Гкал; 



  

- на виробництво теплової енергії для надання послуг з централізованого 
опалення та централізованого постачання гарячої води установам, що 
фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів  
– 1187,20 грн/Гкал; 

- на виробництво теплової енергії для потреб інших споживачів  
– 1186,56 грн/Гкал. 
 

Враховуючи зазначене, відповідно до 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 
управління генеруючих підприємств Департаменту із регулювання відносин у 
сфері енергетики пропонує: 
 

1) Схвалити проект постанови «Про встановлення тарифів на 
відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії 
КП «Київтеплоенерго», якою планується: 

 встановити КП «Київтеплоенерго» з 01 серпня 2018 року тарифи: 
- на відпуск електричної енергії –  182,91 коп./кВт∙год; 
- на виробництво теплової енергії для надання населенню послуг з 

централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води – 
784,58 грн/Гкал; 

- на виробництво теплової енергії для надання релігійним 
організаціям послуг з централізованого опалення та централізованого 
постачання гарячої води – 477,19 грн/Гкал; 

- на виробництво теплової енергії для надання послуг з 
централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води 
установам, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів – 
1187,20 грн/Гкал; 

- на виробництво теплової енергії для потреб інших споживачів – 
1186,56 грн/Гкал. 

 встановити структуру тарифів на відпуск електричної енергії та 
виробництво теплової енергії КП «Київтеплоенерго» (додається). 

 
2) Управлінню генеруючих підприємств Департаменту із 

регулювання відносин у сфері енергетики розмістити на офіційному веб-сайті 
НКРЕКП інформаційне повідомлення щодо проведення відкритого 
обговорення проекту постанови «Про встановлення тарифів на відпуск 
електричної енергії та виробництво теплової енергії КП «Київтеплоенерго». 

 
3) Управлінню генеруючих підприємств Департаменту із 

регулювання відносин у сфері енергетики забезпечити проведення 
відкритого обговорення проекту постанови «Про встановлення тарифів на 
відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії 
КП «Київтеплоенерго». 
 



  

4) Зобов’язати КП «Київтеплоенерго» у 30-денний термін надати до 
НКРЕКП : 

- затверджені та погоджені в установленому порядку 
загальновиробничі норми питомих витрат палива, електричної та теплової 
енергії; 

- підтверджуючі матеріали щодо включення до Прогнозного 
балансу електроенергії Об'єднаної енергетичної системи України на 2018 рік 
обсягів відпуску електричної енергії КП «Київтеплоенерго». 
 
 
Заступник директора Департаменту  
із регулювання відносин у сфері енергетики    А. Огньов 
 
 
Начальник  
Управління генеруючих підприємств     О. Чуприна 
 



  

Проект  

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 
Про встановлення тарифів  
на відпуск електричної енергії  
та виробництво теплової енергії  
КП «Київтеплоенерго»  
 
 Відповідно до статті 17 Закону України «Про електроенергетику», 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 сфері енергетики та комунальних послуг, від 
01 серпня 2017 року № 991, Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 
 1. Установити Комунальному підприємству виконавчого органу Київради 
(Київської міської державної адміністрації) КП «Київтеплоенерго» тариф на 
відпуск електричної енергії 182,91 коп. за 1 кВт (без ПДВ). 
 2. Установити Комунальному підприємству виконавчого органу Київради 
(Київської міської державної адміністрації) КП «Київтеплоенерго» тарифи на 
виробництво теплової енергії, що використовується: 

для виробництва та надання населенню послуг з централізованого опалення 
та централізованого постачання гарячої води – 784,58 грн за 1 Гкал (без ПДВ); 

для виробництва та надання релігійним організаціям послуг з 
централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води –  
477,19 грн за 1 Гкал (без ПДВ); 
 для виробництва та надання установам, які фінансуються за рахунок 
державного і місцевих бюджетів, послуг з централізованого опалення та 
централізованого постачання гарячої води – 1187,20 грн за 1 Гкал (без ПДВ); 



  

 іншими споживачами – 1186,56 грн за 1 Гкал (без ПДВ). 
 3. Установити Комунальному підприємству виконавчого органу Київради 
(Київської міської державної адміністрації) КП «Київтеплоенерго» структуру 
тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії згідно з 
додатком 1, що додається. 
 4. Ця постанова набирає чинності з 01 серпня 2018 року. 
 
 
 
Голова НКРЕКП         О. Кривенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Без ПДВ

тис. грн коп/кВт·год тис. грн грн/Гкал
Виробнича собiвартiсть, у т. ч.: 1 803 975,2 177,45 2 357 438,4 843,45
          виробничі послуги 7 317,9 0,72 13 106,5 4,69
          сировина і допоміжні матеріали 4 786,2 0,47 8 572,2 3,07
          паливо 1 724 511,8 169,64 2 215 117,1 792,53
          допоміжні та інші матеріали 689,5 0,07 1 234,8 0,44
          витрати на оплату праці 30 758,5 3,03 55 089,5 19,71
          єдиний внесок на загальнообов'язкове   державне 
соціальне страхування 6 766,9 0,67 12 119,7 4,34

          амортизаційні відрахування 16 166,0 1,59 28 953,8 10,36
          інші витрати 12 978,5 1,28 23 244,8 8,32
Адміністративні витрати, у т. ч.: 11 155,8 1,10 19 980,6 7,15
          матеріальні витрати 321,5 0,03 575,9 0,21
          витрати на оплату праці 8 147,9 0,80 14 593,3 5,22
          єдиний внесок на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування 1 792,5 0,18 3 210,5 1,15

          амортизаційні відрахування 787,3 0,08 1 410,1 0,50
          інші витрати 106,6 0,01 190,8 0,07
Інші операційні витрати, у т. ч.: 108,6 0,01 194,5 0,07
          на дослідження і розробку 0,0 0,00 0,0 0,00
          на соціальний розвиток 108,6 0,01 194,5 0,07
          інші 0,0 0,00 0,0 0,00
Усього операційні витрати 1 815 239,7 178,56 2 377 613,5 850,67
          відсоток за кредит                              0,0 0,00 0,0 0,00
Усього витрат 1 815 239,7 178,56 2 377 613,5 850,67
Прибуток 44 274,1 4,36 14 009,6 5,01
Податок на прибуток 7 969,3 0,78 2 521,7 0,90
Нерозподілений прибуток, у т. ч.: 36 304,8 3,57 11 487,9 4,11
          виплата дивідендів 0,0 0,00 0,0 0,00
          резервний капітал 0,0 0,00 0,0 0,00
          інше використання прибутку 36304,8 3,57 11487,9 4,11
Товарна продукція 1 859 513,8 182,91 2 391 623,1 855,68
Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки 
тощо) 0,0 0,00 0,0 0,00

Товарна продукція з урахуванням зміни 1 859 513,8 182,91 2 391 623,1 855,68
Корисний відпуск енергії, млн кВт·год, тис. Гкал 1016,6 х 2795,0 х
Тариф на відпуск електричної енергії, коп/кВт·год х 182,91 х х
Тариф на виробництво теплової енергії для надання 
послуг з опалення та гарячого водопостачання, 
грн/Гкал, у т. ч.:

х х х х

          населенню х х х 784,58
          релігійним організаціям х х х 477,19
          установам, що фінансуються за рахунок 
державного і місцевих бюджетів х х х 1187,20

          іншим споживачам х х х 1186,56

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

та комунальних послуг

та виробництво теплової енергії 
Комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної 

адміністрації)  «Київтеплоенерго»

Найменування  показників Електрична енергія Теплова енергія

Структура тарифів на відпуск електричної енергії 

___________________№_________

Додаток 1
до постанови Національної комісії
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики
















