
Обґрунтування  

щодо встановлення тарифів  на послугу з постачання 

гарячої води для категорії споживачів - «населення» по ТОВ 

«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»  

на  2020 рік 

 

ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» є суб’єктом господарювання у сфері 

теплопостачання, є ліцензіатом НКРЕКП з виробництва та постачання теплової 

енергії та є виконавцем послуг з постачання гарячої води, відповідно до Закону 

України «Про житлово-комунальні послуги». 

З 1 травня 2019 року в повному обсязі введено в дію Закон України від 

09.11.2017 року № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (далі – Закон 

№2189). З цієї дати визнано таким, що втратив чинність Закон України від 24 

червня 2004 року № 1875-IV «Про житлово-комунальні послуги». Законом 

№2189 визначено нову класифікацію житлово-комунальних послуг, зокрема 

передбачено послугу з постачання гарячої води, визначено нову систему 

взаємовідносин, що виникатимуть у процесі надання та споживання послуги; 

передбачено різні моделі договірних відносин у сфері комунальних послуг; 

змінено підходи до формування тарифів на комунальні послуги та нарахування 

плати споживачам, зокрема виділено окремий платіж - плату за абонентське 

обслуговування. Крім того, Законом №2189 передбачено приведення у 

відповідність із цим Законом всіх нормативних та регуляторних актів. 

Тарифи на послугу з постачання гарячої води на 2020 рік розраховані 

відповідно Проєктів постанов НКРЕКП «Про затвердження Порядку 

формування тарифів на послугу з постачання гарячої води» та «Про 

затвердження Процедури встановлення тарифів на послугу з постачання гарячої 

води» та на підставі зміни наступних факторів: 

- тарифів на теплову енергію, її виробництво транспортування та 

постачання за категоріями споживачів; 

- витрат на придбання води на послугу з постачання гарячої води; 

- складової на  коригування витрат. 

Встановлення та коригування тарифів на послугу з постачання гарячої 

води проводиться одночасно з відповідним встановленням або коригуванням 

тарифів на теплову енергію, крім випадків зміни тарифу на холодну воду, 

пов'язаних із провадженням тільки діяльності з постачання гарячої води.  
Розрахункові тарифи на послуги з постачання гарячої води для категорії 

споживачів «населення», які отримують послугу без використання 

індивідуальних теплових пунктів та систем автономного опалення наведені в 

таблиці 1: 
 

 

 



Таблиця 1. 

 
                                                                   

Категорія споживачів 

Один. вим. Розрахункові тарифи на 

2020 рік 

для потреб населення грн./куб.м  (з ПДВ) 54,20 

 

Необхідність встановлення тарифів на постачання гарячої води 

забезпечить дотримання вимог чинного законодавства та забезпечить 

відшкодування всіх економічно обґрунтованих планованих витрат й надання 

якісних послуги споживачам. 

 

 


