
Обгрунтування 

щодо коригування на 2018 рік тарифів на відпуск електричної та 

виробництво теплової енергії  для 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. 

У зв’язку зі зміною цін на природний газ, які визначені  Положенням 

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» має намір переглянути тарифи на 

відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії за категоріями 

споживачів шляхом коригування окремих складових тарифів, відповідно до 

засад визначених статтею 4 «Методики формування, розрахунку та 

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

на ТЕЦ, ТЕС та когенераційних установках», затвердженої постановою 

НКРЕКП від 01.08.2017 року №991, а саме перегляд тарифів може бути 

ініційований шляхом коригування у разі «зміни витрат, які впливають на 

фінансовий стан ліцензіата, якщо це призводить до зміни величини 

планової річної товарної продукції більше ніж на 3%». 

 

У відповідності з чинними нормативними документами  та згідно проведених 

розрахунків динаміка тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової 

енергії для ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» шляхом коригування на 2018 рік є 

наступною: 
                                                                                                         Таблиця1 

Вид діяльності Один. 

вим. 

Діючі 

тарифи 2018 

року, (без 

ПДВ) 

Розрахункові 

(щляхом 

коригування) 

тарифи  2018 

року, (без ПДВ)              

відхилення  

абсолютне відносне 

Виробництво 

електроенергії 
коп/кВтгод 227,75 223,53 -4,22 -1,9% 

Виробництво теплоенергії 

для населення 
грн/Гкал 756,74 780,70 +23,96 +3,17% 

Виробництво теплоенергії 

для бюджетних установ 
грн/Гкал 1056,68 1030,18 -26,5 -2,5% 



Виробництво теплоенергії 

для релігійних організацій 
грн/Гкал 673,32 752,53 +79,21 +11,8% 

Виробництво теплоенергії  

для інших споживачів 
грн/Гкал 1040,33 1011,57 -28,76 -2,76% 

 

Причинами зміни тарифів на відпуск електричної та на виробництво 

теплової енергії за групами споживачів є: 

- ціна газу для виробництва електричної енергії врахована на рівні 6235,51 

грн. за 1000 м3 без тарифів на транспортування та ПДВ, відповідно до 

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

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 

функціонування ринку природного газу затвердженого  постановою КМУ 

від 19.10.2018 №867; 
- ціна газу на виробництво теплової енергії для потреб  населення 

врахована на рівні 6235,51 грн. за 1000 м3 без тарифів на транспортування 

та ПДВ, відповідно до Положення про покладення спеціальних обов’язків 

на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних 

інтересів у процесі функціонування ринку природного газу затвердженого  

постановою КМУ від 19.10.2018 №867; 

- ціна газу на виробництво теплової енергії для потреб  бюджетних 

організацій врахована на рівні 6235,51 грн. за 1000 м3 без тарифів на 

транспортування та ПДВ, відповідно до Положення про покладення 

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

забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу затвердженого  постановою КМУ від 19.10.2018 

№867 
- ціна газу на виробництво теплової енергії для потреб  релігійних 

організацій врахована на рівні 6235,51 грн. за 1000 м3 без тарифів на 

транспортування та ПДВ, відповідно до Положення про покладення 

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

забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу затвердженого  постановою КМУ від 19.10.2018 

№867; 
- ціна газу на виробництво теплової енергії для потреб  інших 

споживачів врахована на рівні 6235,51 грн. за 1000 м3 без тарифів на 

транспортування та ПДВ, відповідно до Положення про покладення 

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

забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу затвердженого  постановою КМУ від 19.10.2018 

№867. 
- 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»; 

          



Встановлення тарифів на види діяльності на 2018 рік забезпечить 

беззбитковість діяльності підприємства та надійність й 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. 

 


