
Обгрунтування 

щодо коригування на 2018 рік тарифів  теплову енергію (її виробництво, 

транспортування, постачання) та послуги з централізованого опалення та 

централізованого постачання гарячої води  по ТОВ «ЄВРО-

РЕКОНСТРУКЦІЯ»  з врахуванням Положення про покладення 

спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для 

забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу, відповідно до Постанови КМУ від 19.10.2018 року 

№867 

ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» є ліцензіатом Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з  

виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях (ТЕЦ), 

постачання теплової енергії, а також є виконавцем послуг з централізованого 

опалення та централізованого постачання гарячої води. 

Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на теплову енергію, 

послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води, на рівні, який 

покриває всі витрати в собівартості цих послуг, є вимогою законодавства 

України, зокрема статті 10 Закону України «Про державне регулювання у сфері 

комунальних послуг», статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги» та статті 20 Закону України «Про теплопостачання». 

Відповідно до пункту 4.1 Процедури встановлення тарифів на 

встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання, затвердженої постановою НКРЕКП від 

31.03.2016 року №528, зміна тарифів може проводитись за обставин, що 

впливають або можуть вплинути на результати діяльності виконавця послуг, а 

саме: «зміна протягом строку дії тарифів величини окремих витрат, пов’язаних 

із провадженням ліцензованої діяльності, з причин, які не залежать від 

ліцензіата, зокрема збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної 

заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, втрат 

підприємств, що виникають протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, 

встановлення та їх оприлюднення, підвищення або зниження цін і тарифів на 

паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, зміна обсягу фінансових 

витрат, складової планованого прибутку (у разі таких змін може проводитися 

перерахування тарифів шляхом коригування лише тих складових частин 

структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або 

зменшення), якщо це призводить до зміни тарифів більше ніж на 2 % від 

установленого рівня». 

 У зв’язку із прийняттям в жовтні 2018 року змін до чинного 

законодавства, які мали суттєвий вплив на рівень тарифів на виробництво 

теплової енергії, та з метою приведення витрат на паливо в собівартості 

виробництва теплової енергії  власних ТЕЦ, з врахуванням Положення про 

покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для 



забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу, відповідно до Постанови КМУ від 19.10.2018 року 

№867, здійснено розрахунки шляхом коригування тарифів: 

 -   на теплову енергію для груп споживачів; 

 - на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання 

гарячої води, що надаються населенню. 
 
 

        Оскільки, тарифи на виробництво теплової енергії  формують собівартість 

теплової енергії  у кінцевому тарифі,  для уникнення збитковості при реалізації 

теплової енергії, ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» має намір у 2018 році 

переглянути шляхом коригування тарифи на теплову енергію для всіх категорій 

споживачів та послуги з централізованого опалення й централізованого 

постачання гарячої води для населення.  

Згідно розрахунку тарифи на теплову енергію є наступними: 
Таблиця 1 

Категорія 

споживачів 

х Діючий 

тариф, 

грн/Гкал  

Розрахункові 

тарифи на 2018 

рік, грн/Гкал  

в
ід

х
и

л
ен

н
я

, 

%
 

1 2 3 4 5 

Населення 
без ПДВ 996,87 1030,35 

+3,4% 
з ПДВ 1196,24 1236,42 

Бюджетні 

споживачі 

без ПДВ 1357,22 1329,90 
-2,0% 

з ПДВ 1628,66 1595,88 

Релігійні 

організації 

без ПДВ 897,30 996,52 
+11,1% 

з ПДВ 1076,76 1195,82 

Інші споживачі 
без ПДВ 1337,68 1307,56 

-2,3% з ПДВ 1605,22 1569,07 

     

   

Основні фактори, які вплинули на величину тарифів на теплову енергію за 

групами споживачів є: 

1. Зміна тарифів  у зв’язку з переглядом тарифів на виробництво теплової 

енергії з врахуванням Положення про покладення спеціальних 

обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення 

загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку 

природного газу, відповідно до Постанови КМУ від 19.10.2018 року 

№867. 

2. Зміна соціальних гарантій на 2018 рік. 

3. Приведення у відповідність витрати на покриття втрат, що виникли 

протягом періоду встановлення та оприлюднення тарифів, які передбачені 

діючими тарифами згідно вимог статті 20 Закону України «Про 



теплопостачання» та статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги». 

 

Відповідно до пункту 4.2 Процедури встановлення тарифів на послуги з 

централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води (далі – 

Процедура), затвердженої постановою НКРЕКП від 31.03.2016 №529, зміна 

тарифів може проводитись за обставин, що впливають або можуть вплинути на 

результати діяльності виконавця послуг, а саме зміна протягом строку дії 

тарифів обсягу окремих витрат, пов'язаних із наданням послуг 

централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, з 

причин, які не залежать від виконавця послуг, зокрема збільшення або 

зменшення ставок податків і зборів, розмірів мінімальної заробітної плати, 

орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін і 

тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси (у разі таких змін 

може проводитися перерахування тарифів шляхом коригування лише тих 

складових частин структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік 

збільшення або зменшення), якщо це в сукупності призводить до зміни тарифів 

більше ніж на 2 % від установленого рівня.  

 

 Розрахункові тарифи на послуги з централізованого опалення та 

централізованого постачання гарячої води на 2018 рік визначені, шляхом 

коригування наведені в таблиці 2:  
                                                                                                              Таблиця 2. 

 

Вид діяльності Один. вим. Діючі тарифи 

на теплову 

енергію  

Розрахункові 

тарифи на 

2018 рік 

Відхилення  

 (%) 

з будинковими приладами 

обліку теплової енергії, 

 

Грн. /Гкал (без ПДВ) 1020,99 1056,09  

Грн. /Гкал  (з ПДВ) 1225,19 1267,31 +3,4% 

без будинкових приладів обліку 

теплової енергії 

Грн./кв.м  (без ПДВ) 27,15 28,08  

Грн./кв.м   (з ПДВ) 32,58 33,70 +3,4% 

за умови підключення 

рушнико-сушильників 

Грн./куб.м  (без ПДВ) 61,28 64,62  

Грн./куб.м   (з ПДВ) 73,53 77,54 +5,5% 

за умови відсутності рушнико-

сушильників 

Грн./куб.м  (без ПДВ) 56,61 59,79  

Грн./куб.м   (з ПДВ) 67,93 71,75 +5,6% 

         Основні фактори, які вплинули на величину тарифів на послуги з 

централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що 

надаються населенню: 



1. Зміна тарифів на  теплову енергію у структурі тарифів на послуги з ЦО 

та ГВП у зв’язку з переглядом тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання для потреб населення з врахуванням 

Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 

функціонування ринку природного газу, відповідно до Постанови КМУ від 

19.10.2018 року №867. 

2. Зміна соціальних гарантій на 2018 рік. 

3. Зростання тарифів на водопостачання для створення послуги з 

централізованого постачання гарячої води для «Київводоканалу» 

 

Встановлення нових тарифів на види діяльності на 2018 рік 

забезпечить надійність та безперебійність енергозабезпечення споживачів 

м.Києва 

           Зауваження та пропозиції по суті питань, що пропонуються до 

слухання, від фізичних, юридичних осіб та їхніх об‘єднань приймаються у 

письмовому вигляді на адресу: 02660 МСП, Київ, вул. Гната Хоткевича, 20 або 

електронною поштою: darntec4@gmail.com. 

Для реєстрації пропозицій (зауважень) просимо зазначати прізвище, ім’я 

та по батькові особи (для юридичних осіб – повне найменування), що їх подала, 

та її контактні дані для здійснення зворотнього зв’язку. 

 


