
 

Обґрунтування 

 
 щодо необхідності зміни шляхом коригування тарифів на теплову енергію, 

її виробництво, транспортування та постачання  за категоріями 

споживачів;  тарифів на послуги з  постачання теплової енергії за 

категоріями споживачів  та тарифів на послуги з постачання гарячої води 

для населення  

ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» на 2020 рік 

 

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

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з  

виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях (ТЕЦ), постачання 

теплової енергії. Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги»  є виконавцем послуг з постачання теплової енергії та постачання 

гарячої води. 

Статтею 20 Закону України «Про теплопостачання» та статтею 10 Закону 

України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» визначено, 

зокрема, що тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування 

всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та 

постачання теплової енергії, а встановлення тарифів на комунальні послуги, 

нижчих за розмір економічно обґрунтованих витрат, не допускається і може 

бути оскаржено в суді.  

Законом України від 09.11.2017 року №2189, який в повному обсязі 

введений в дію з 1 травня 2019 року, 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. 

Діючі тарифи на теплову енергію її виробництво, транспортування та 

постачання; на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання 

гарячої води,  відповідно до засад нововведених положень законодавства та 

регуляторних актів, для ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» встановлені 

Постановою НКРЕКП  від 14.01.2020 року №77 (із  змінами і доповненнями 

згідно із постановами НКРЕКП від 17.03.2020 № 623, від 10.06.2020 № 1083). 

Транспортування власної теплової енергії для зони споживачів ТОВ 

«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» здійснюється тепловими мережами КП 
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«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», відповідно до умов укладеного договору. Витрати на 

транспортування власної теплової енергії тепловими мережами КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» є складовою тарифів на теплову енергію її 

виробництво, транспортування та постачання й відповідно на послуги з 

постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води, які 

встановлюються НКРЕКП для ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ». 

 

Розпорядженням КМДА  від 23.04.2020 №636, встановлені тарифи на 

транспортування теплової енергії для КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»  на період  з 

1 травня 2020 року по 30 вересня 2020 року. 

 

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» листом від 11.09.2020 року 

№28АУ/01/1у/1/3308  повідомлено  ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЮ» про 

наміри становлення нових тарифів на транспортування теплової енергії                    

з 1 жовтня 2020 року. Проекти Розпоряджень КМДА щодо  рівнів тарифів з 1 

жовтня 2020 року для КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» оприлюдненні на офіційних 

сайтах КМДА та КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО». 

 

Отже, основними чинниками зміни шляхом коригування  тарифів для 

ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» є: 

І.  на теплову енергію її виробництво, транспортування та 

постачання на 2020 рік для ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» є приведення 

розрахунків витрат на транспортування теплової енергії в структурі тарифів на 

теплову енергію  у відповідність до оприлюднених тарифів на транспортування 

теплової енергії для КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» з 1 жовтня 2020 року, 

відповідно до проектів Розпорядження КМДА та наступні  фактори: 

  

1) зміна витрат на транспортування теплової енергії тепловими 

мережами КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

В структурі діючого тарифу на теплову енергію за категоріями споживачів 

враховані витрати на транспортування теплової енергії за складовими: 

- експлуатаційні витрати на транспортування власної теплової енергії 

тепловими мережами  КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»  на рівні 89,74 

грн./Гкал. (без ПДВ) для всіх категорій споживачів, відповідно до 

Розпорядження КМДА від 22.12.2018 року №2340. Загальний обсяг 

витрат врахований в сумі 84706,20 тис. грн.(без ПДВ). 

 

- витрати на теплову енергію для покриття втрат теплової енергії в 

теплових мережах за категоріями споживачів: 

населення                      – 105,74 грн./Гкал; 

бюджетні установи      – 105,23 грн./Гкал; 

інші споживачі             – 85,54 грн./Гкал; 

релігійні організації    – 77,34 грн./Гкал. 

Загальний обсяг витрат врахований в сумі 98116,44 тис. грн.(без ПДВ). 

 

Відповідно до проектів розпорядження КМДА для КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», розрахований тариф на транспортування теплової 



енергії з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових 

пунктів для всіх категорій споживачів на рівні 378,32 грн./Гкал без ПДВ. 

 

2) коригування обсягу вилучених коштів з врахуванням 

календарного періоду протягом якого вилучення уже відбулося. 

 

3) відшкодування обсягу втрат, що виникають протягом періоду 

розгляду розрахунків, встановлення та оприлюднення тарифів 

 

4) 4) інші витрати в структурі тарифів на теплову енергію її 

виробництво, транспортування та постачання не зазнали змін. 

 

В результаті проект розрахунків тарифів на теплову енергію за категоріями 

споживачів з 1 жовтня  2020 року наведений в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Категорія споживачів х Тарифи на теплову енергію її 

виробництво, транспортування та 

постачання 

Діючий тариф, 

грн/Гкал 

Розрахункові 

тарифи , грн/Гкал 

відхилення, 

% 

Населення без ПДВ 689,32 881,16 +27,8% 

Бюджетні споживачі без ПДВ 688,49 880,84 +27,9% 

Інші споживачі без ПДВ 656,62 868,66 +32,3% 

Релігійні організації без ПДВ 642,76 863,00 +34,3% 

 

     

Встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії та на 

послуги з постачання гарячої води проводиться одночасно з відповідним 

встановленням тарифів на теплову енергію. 

ІІ. Тариф на послуги з постачання теплової енергії. Відповідно до статті 

21 Закону № 2189 ціною послуги з постачання теплової енергії є тариф на 

теплову енергію для споживача, який визначається, як сума тарифів на 

виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.  

Проект розрахунків тарифів на послуги з постачання теплової енергії за 

категоріями споживачів з 1 жовтня 2020 року наведений в таблиці 2. 

                                                                                                       Таблиця 2 

№ 

з/п 

Найменування 

показників 

для потреб 

населення, 

грн./Гкал 

для потреб 

бюджетних 

установ, 

грн./Гкал 

для потреб інших 

споживачів (крім 

населення),  

грн./Гкал 

для потреб 

релігійних 

організацій, 

грн./Гкал 



 

ІІІ. Тариф на послугу з постачання гарячої води для населення  на 

2020 рік розрахований відповідно до прийнятих законодавчих актів; Постанов 

НКРЕКП від 08.04.2020р №767 «Про затвердження Порядку формування 

тарифів на послугу з постачання гарячої води» та від 08.04.2020 №768 «Про 

затвердження Процедури встановлення тарифів на послугу з постачання гарячої 

води». 

 З врахуванням підстави зміни тарифів на теплову енергію, її 

виробництво транспортування та постачання, тариф на послуги з постачання 

гарячої води розрахований  на рівні 60,38 грн./куб. м з ПДВ для споживачів –

населення, які утримують послугу без використання індивідуальних теплових 

пунктів, що перебувають на балансі або у власності /або в користуванні 

виконавця послуги. (Таблиця 3) 

                                                                                     Таблиця 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необхідність зміни діючих тарифів на теплову енергію забезпечить 

надійність та безперебійність проходження опалювального періоду та 

надання якісних послуг споживачам. 

1 2 3 4 5 6 

1 Тарифи на 

послугу з 

постачання 

теплової енергії з 

ПДВ, у тому числі: 

1057,39 1057,01 1042,39 1035,60 

1.1 тарифи на теплову 

енергію 
881,16 880,84 868,66 863,00 

1.2 податок на додану 

вартість (ПДВ) 
176,23 176,17 173,73 172,60 

№ 

з/п 

Найменування показників для потреб населення, грн./Гкал 

1 2 3 

1 Тарифи на послугу з постачання гарячої 

води з ПДВ, у тому числі: 
60,38 

1.1 тарифи на теплову енергію 39,12 

1.2 вартість 1 м3 холодної води 11,20 

1.3 податок на додану вартість (ПДВ) 10,06 


