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Обгрунтування 

щодо перегляду з 01.05.2019 року 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. 

Розрахунки тарифів на види ліцензійної діяльності 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. 

Тарифи на відпуск  електричної енергії та виробництво теплової енергії на 2019 рік 

розраховані, відповідно до «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;  Постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг України від 30.06.2017 року № 866 «Про затвердження Порядку 

проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" та затвердженні  

Постановою НКРЕКП  від 11.12.2018 року №1817. 

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 та на виконання пункту 12 даного Положення (а саме врахування Кд - 

коефіцієнт дисконту, що дорівнює: 0,8 - для розрахунку ціни природного газу з 1 травня 2019 

року), ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» проведені розрахунки щодо перегляду тарифів 

на відпуск електричної та виробництво теплової енергії з 1.05.2019 року. 

Крім того, з 1.05.2019 року ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», ініціює 

перегляд/встановлення тарифів на виробництво електричної та теплової енергії  за 

рахунок інвестиційної складової, а саме: 

1. Внесення змін до Інвестиційної програми з виробництва електричної та теплової 

енергії на 2019 рік (схваленої Постановою НКРЕКП від 11.12.2018 року №1817) в частині 

включення  до переліку заходів Інвестиційної програми  - статтю «Будівництво установки 

очищення димових газів котлоагрегату ст. №7 від пилу» в загальному обсязі  97 936,77 тис. 

грн. (без ПДВ). 
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Обгрунтування змін Інвестиційної  програми 2019 року для ТОВ «ЄВРО-

РЕКОНСТРУКЦІЯ». 

 

Постановою НКРЕКП від 11.12.2018 року схвалено Інвестиційну програму ТОВ 

«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» на 2019 рік  (далі – ІП) на загальну суму 36 280,97 тис. грн. (без 

ПДВ). 

 На виконання НПСВ, ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» взяло на себе зобов’язання 

зупинити скидання до існуючого золовідвалу золошлакових відходів до 2021 року. З цією 

метою, було заплановано поетапна реконструкція систем газоочищення ТЕЦ з переходом на 

сухе золовидалення, що дозволить розпочати реалізацію золи потенційним споживачам. 

Першим етапом було заплановано реконструкцію газоочищення котлоагрегату ст. 

№6 з будівництвом електрофільтру, реалізація якого проведена протягом 2017-2018 років.            

Другим етапом заплановано реконструкцію газоочищення котлоагрегату ст. №7 

з будівництвом електрофільтру загальною вартістю 97 936,77 тис. грн. (без ПДВ). 

            Схваленою НКРЕКП Інвестиційною програмою на 2019 рік  (постанова НКРЕКП від 

11.12.2018 р. №1817) передбачено зокрема, початок будівництва установки очищення 

димових газів котлоагрегату ст. №7 від пилу, в обсязі   -   23 611,07 тис. грн. (без ПДВ), за 

рахунок виробничих інвестицій в тарифах на відпуск електричної та виробництво теплової 

енергії. 

Виходячи із загальної вартості реконструкції газоочищення котлоагрегату ст. №7 з 

будівництвом електрофільтру, ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», ініціює внесення змін до 

Інвестиційної програми в частині включення до переліку заходів статтю «Будівництво 

установки очищення димових газів котлоагрегату ст. №7 від пилу» на залишковий обсяг                

фінансування 74 325,70 тис. грн. (без ПДВ), а загальний обсяг даного заходу, з врахуванням 

уже схваленого НКРЕКП   обсягу фінансування становитиме - 97 936,77 тис. грн. (без ПДВ). 

З екологічної точки зору необхідність будівництва електрофільтрів обумовлена 

діючим та перспективним законодавством. 

 

У відповідності з чинними нормативними документами  та згідно проведених розрахунків 

тарифи на відпуск електричної та виробництво теплової енергії  за категоріями споживачів для 

ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» з 1.05.2019 року є наступними: 

 

                                                                                                         Таблиця1 
Вид діяльності Один. вим. Діючі тарифи 

2019 року, (без 

ПДВ), (постанова 

НКРЕКП від 

11.12.18 №1817) 

Розрахункові 

тарифи з 

01.05.2019 

року, (без 

ПДВ)              

відхилення  

абсолютне відносне 

Виробництво електроенергії коп/кВтгод 208,31 296,32 +88,01 +42,3% 

Виробництво теплоенергії для 

населення 
грн/Гкал 835,88 943,49 +107,61 +12,9% 

Виробництво теплоенергії для 

бюджетних установ 
грн/Гкал 895,16 1207,29 +312,13 +34,9% 

Виробництво теплоенергії для 

релігійних організацій 
грн/Гкал 872,04 1428,87 +556,83 +63,9% 

Виробництво теплоенергії  для 

інших споживачів 
грн/Гкал 879,98 1182,51 +302,53 +34,4% 
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Причинами перегляду/зміни тарифів на відпуск електричної та на виробництво 

теплової енергії за категоріями споживачів є: 

- зміна виробничої програми з відпуску електричної енергії;

- ціна газу на відпуск електричної енергії врахована на рівні 7184,80 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 року №867 з врахуванням п.12;

- ціна газу на виробництво теплової енергії для потреб  населення врахована на рівні

7184,80 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 року №867 з

врахуванням п.12;

- ціна газу на виробництво теплової енергії для потреб  бюджетних організацій

врахована на рівні 7184,80 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 року №867 з врахуванням п.12;

- ціна газу на виробництво теплової енергії для потреб  релігійних організацій

врахована на рівні 7184,80 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 року №867 з врахуванням п.12;

- ціна газу на виробництво теплової енергії для потреб  інших споживачів врахована

на рівні 7184,80  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 року №867 з

врахуванням п.12;

- у тарифах на виробництво теплової енергії враховані витрати на покриття втрат та

компенсація витрат, що виникли по ціні газу в розрахунку на планові обсяги за

листопад-грудень 2018 року;

- врахована  прибуткова складова тарифів, відповідно до внесених змін Інвестиційної

програми з виробництва електричної та теплової енергії  ТОВ «ЄВРО-

РЕКОНСТРУКЦІЯ» на 2019 рік.

Зауваження та пропозиції по суті питань, що пропонуються до слухання,  від 

фізичних, юридичних осіб та їхніх об‘єднань приймаються протягом 10 календарних днів з 

дня оприлюднення на адресу: 02660 МСП, Київ, вул. Гната Хоткевича, 20 або електронною 

поштою : http://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.   
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