
Повідомлення ТОВ «Краматорськтеплоенерго» про проведення відкритих обговорень щодо 
встановлення тарифів на виробництво електричної та теплової енергії з 01.01.2019 року та 

затверження інвестиційної програми на 2019 рік. 

До уваги споживачів ТОВ «Краматорськтеплоенерго» та представників органів 
місцевого самоврядування! 

На виконання вимог Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, затвердженого постановою від 30.06.2017 № 866, повідомляємо, що 24 вересня 2018 року о 
14:00 (реєстрація учасників почнеться о 13:45) у приміщенні за адресою: м. Краматорськ,                    
вул. Я. Мудрого, 29 відбудеться відкрите обговорення питань, щодо:  

1. Встановлення для ТОВ «Краматорськтеплоенерго» з 01.01.2019 року тарифу на 
виробництво електричної енергії. 

2. Встановлення для ТОВ «Краматорськтеплоенерго» з 01.01.2019 року тарифу на 
виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралі. 

       3.  Затвердження інвестиційної програми ТОВ «Краматорськтеплоенерго» на 2019 рік. 

 Зауваження та пропозиції до оприлюднених матеріалів від споживачів 
ТОВ «Краматорськтеплоенерго» та представників органів місцевого самоврядування, приймаються 
до 23 вересня 2018 року у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: 84320, Донецька 
обл., м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 8-Д; e-mail: kramtec@krm.dn.ua 

Для реєстрації пропозицій (зауважень) просимо зазначати прізвище, ім’я та по батькові 
особи (для юридичних осіб – повне найменування підприємства), що їх подала, та її контактні дані 
для здійснення зворотного зв’язку. 

Обґрунтування розташовані в розділі «Оголошення» на сайті 
ТОВ «Краматорськтеплоенерго» http://kramtec.com.ua. 

Дата розміщення повідомлення 10.09.2018 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обґрунтування, щодо необхідності зміни тарифів у 2019 році на електричну та 
теплову енергію ТОВ «Краматорськтеплоенерго», що виробляється на ТЕЦ, а 

також заплановані заходи інвестиційної програми у 2019 році 

ТОВ «Краматорськтеплоенерго» здійснює діяльність з виробництва електричної 

та теплової енергії на теплоелектроцентралі. Підприємство підготувало розрахунки 

тарифів на виробництво електричної та теплової енергії на 2019 рік. 

Розрахунки складено у відповідності до Законів України «Про 

електроенергетику», «Про теплопостачання» та відповідно до нормативних 

регуляторних актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг. 

Діючий тариф на виробництво електричної енергії в розмірі 246,76 коп/кВтг (без 

ПДВ) був затверджений постановою НКРЕКП від 28.08.2018 року № 918.  

 
Діючі тарифи на виробництво теплової енергії наведені в таблиці: 

Категорія споживачів Постанова 
Дата введення 
тарифу 

Тариф, 
грн/Гкал 

(без ПДВ) 
Населення 

Постанова 
НКРЕКП 
№ 1502 від 

28.12.2017 р.  

01 січня 2018 р. 

884,21 
Бюджетні установи та 
організації 

1051,74 

Інші споживачі (крім 
населення) 

1050,64 

 
Розраховані тарифи обчислено на основі «Методики формування, розрахунку та 

встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на 

теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках», 

затвердженої Постановою НКРЕКП від 01.08.2017 року № 991. 

Основними факторами, які зумовили зміни в тарифах на 2019 рік, є: 

- зростання цін на вугілля протягом року на 14%; 

- збільшення умовно-постійних витрат за рахунок підвищення цін, в тому числі 

покупну воду, електроенергію, паливно-мастильні матеріали, хімреагенти, податки та 

збори тощо.  



- необхідність проведення інвестиційних заходів у 2019 році. 

У розрахунку тарифу на виробництво теплової енергії для населення ціна на 

природний газ (комбитовий) врахована відповідно до положення про покладання 

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 березня  2017 року № 

187, а саме:  в рамках виробництва теплової енергії з метою надання послуг з опалення 

та постачання гарячої води населенню – 4942 грн/тис.куб.м., без ПДВ та витрат на 

транспортування територією України. Зазначаємо, що з  01 жовтня 2018 року очікується 

підвищення ціни на газ для потреб населення. Існує декілька сценаріїв подорожчання 

комбитового газу. За таких умов буде проведене окреме коригування розрахунків 

тарифу на 2019 рік для цієї категорії споживачів. 

Ціна промислового газу, який використовується для виробництва електричної 

енергії, а також виробництва теплової енергії для бюджетних установ та промислових 

споживачів врахована на рівні пропозиції НАК Нафтогаз з 01 вересня 2018 року та 

складає 11 115 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/тис.куб.м. без ПДВ. 

Амортизаційні відрахування основних засобів, інших необоротних матеріалів і 

нематеріальних активів виробничого та адміністративного призначення, екологічний 

податок та рентна плата за спеціальне використання води розраховані відповідно до 

положень Податкового кодексу України. 

Виробничі та матеріальні витрати, проіндексовано на індекс цін виробників 

промислової продукції (10,1%), відповідно до Основних показників економічного і 

соціального розвитку України на 2019 рік, схвалених постановою Кабінету Міністрів 

України від 11.07.2018 року № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і 

соціального розвитку України на 2019-2021 роки».  



В результаті проект розрахунків на виробництво електроенергії та теплової 

енергії на теплоелектроцентралі є наступним:  

 

Вид діяльності 
Одиниці 
виміру 

Діючий 
тариф,        

(без ПДВ) 

Проект 
тарифу, 

(без ПДВ) 

% 
зростання 

Виробництво 
електроенергії 

коп/кВтг 246,76 351,65 42,51 

Виробництво 
т/енергії для 
населення 

грн/Гкал 884,21 1 002,75 13,41 

Виробництво 
т/енергії для 
бюджетних установ 

грн/Гкал 1 051,74 1 322,33 25,73 

Виробництво 
т/енергії для інших 
споживачів (крім 
населення) 

грн/Гкал 1 050,64 1 322,31 25,86 

 
У 2019 році планується проведення 1 етапу інвестиційної програми ТОВ 

«Краматорськтеплоенерго» - «Реконструкція пилоочисного обладнання котлоагрегату 

ст.№9 з установкою сухого трьохпольного електрофільтру». Програма розрахована на 

два роки 2019-2020, загальна сума реалізації проекту складатиме 106 606,47 тис. грн. 

без ПДВ, з них на 2019 рік заплановано - 48 229,09 тис. грн. без ПДВ та передбачає 

будівництво сучасного потужного електрофільтру, який дозволить зменшити викиди в 

атмосферу твердих часток відходів згорання вугілля у декілька разів. Цей показник буде 

відповідати Директиві 2010/75/ЄС Європейського парламенту та Союзу від 

24.11.2010р., що потребує від теплоелектроцентралі зменшення викидів до 50 мг/м3. 

Даний захід інвестиційної програми дуже капіталоємкий, що перевищує розмір 

амортизаційних відрахувань, тому джерелом його фінансування планується прибуток 

від виробництва електричної енергії після оподаткування. На даний момент розрахунки 

інвестиційної програми надано до Міністерства енергетики та вугільної промисловості 

України для розгляду та затвердження. 



Встановлення розрахованих тарифів на виробництво електричної та теплової 

енергії забезпечить підприємству стабільну та беззбиткову діяльність протягом 2019 

року.  

Слід зауважити що реалізація теплової енергії для кінцевого споживача за цим 

тарифом не відбувається, а є однією зі складових  тарифу на теплову енергію, послугу з 

централізованого опалення та гарячого водопостачання у разі його перегляду та 

затвердження НКРЕКП. 

 

 


