
                                                                                   

Обґрунтування 

 щодо необхідності встановлення/зміни шляхом коригування 

тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання та послугу з  постачання теплової енергії для потреб 

населення, бюджетних установ, релігійних організацій та інших 

споживачів ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» на 2021 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 та є виконавцем комунальних послуг. 

Тарифи на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії 

ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» на 2021 рік розраховані   у відповідності до 

Закону України від 9 липня 2010 року  № 2479-VI «Про державне регулювання 

у сфері комунальних послуг» зі змінами та доповненнями, Постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг України від 25.06.2019 №1174 «Про затвердження 

Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання», 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" з 

урахуванням Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування, постачання, затвердженої постановою НКРЕКП 

31.03.2016 №528 ( із змінами внесеними постановою НКРЕКП від 23.08.2019 

року №1734). 

Тарифи формуються окремо для кожного виду діяльності з урахуванням 

наступних категорій споживачів: населення, бюджетні установи, інші 

споживачі, релігійні організації. 

Діючі тарифи на виробництво, транспортування та постачання теплової 

енергії були встановлені Постановами НКРЕКП від 17.03.2020 року № 623.  

 

Основними чинниками зміни шляхом коригування  тарифів на 2021 рік є 

приведення розрахунків тарифів у відповідність до прийнятих законодавчих 

актів та наступні  фактори:  

- зміна тарифу на виробництво теплової енергії на ТЕЦ внаслідок зміни 

паливної складової; 



- зміна тарифу на транспортування теплової енергії встановленого 

уповноваженим органом, або оприлюдненим проектом  щодо зміни або 

встановлення  для КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»; 

- зміна витрат на оплату праці з ліцензійної діяльності постачання теплової 

енергії відповідно до прийнятих законодавчих актів щодо рівнів 

мінімальної заробітної плати та прожиткового рівня; 

- відшкодування обсягу втрат, що виникають протягом періоду розгляду 

розрахунків, встановлення та оприлюднення тарифів. 

 

В результаті проект розрахунків тарифів на теплову енергію за категоріями 

споживачів та структурними складовими  на 2021 рік є наступним (таблиця1): 

Тарифи на теплову енергію  

ТОВ  «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" на 2021 рік 

                                                                                          Таблиця 1  (без ПДВ)                                          

Категорія 

споживачів 

 Тарифи на теплову енергію її 

виробництво, транспортування та 

постачання 

 Діючий тариф, 

грн/Гкал 

Розрахункові 

тарифи , грн/Гкал 

відхилення, % 

Н
а
се

л
ен

н
я

 

Тариф на теплову енергію 

всього, в т.ч. 
689,32 1214,25 +76,2% 

Тариф на виробництво 

теплової енергії 
490,28 831,93 +69,7% 

Тариф на транспортування 

теплової енергії з врахування 

компенсації втрат ( вста-

новленому для КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

 

195,48 378,32 +93,5% 

Тариф на постачання 

теплової енергії 
3,56 4,00 +12,4% 

Б
ю
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в
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ч
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Тариф на теплову енергію 

всього, в т.ч. 688,49 1214,23 +76,4% 

Тариф на виробництво 

теплової енергії 
489,96 831,91 +69,8% 

Тариф на транспортування 

теплової енергії з врахування 

компенсації втрат ( вста-

новленому для КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

 

194,97 378,32 +94,0% 

Тариф на постачання 

теплової енергії 
3,56 4,00 +12,4% 

Ін
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Тариф на теплову енергію 

всього, в т.ч. 
656,62 1208,17 +84,0% 

Тариф на виробництво 

теплової енергії 
477,78 825,85 +72,9% 

Тариф на транспортування 

теплової енергії з врахування 

компенсації втрат ( вста-

новленому для КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

175,28 378,32 +115,84% 

Тариф на постачання 

теплової енергії 
3,56 4,00 +12,4% 



Р
ел

іг
ій

н
і 

о
р

г
а
н

із
а
ц

ії
 Тариф на теплову енергію 

всього, в т.ч. 
642,76 1209,73 +88,2% 

Тариф на виробництво 

теплової енергії 
472,12 827,41 +75,3% 

Тариф на транспортування 

теплової енергії з врахування 

компенсації втрат ( вста-

новленому для КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

 

167,08 378,32 +126,4% 

Тариф на постачання 

теплової енергії 
3,56 4,00 +12,4% 

 

             

   Необхідність зміни діючих тарифів на теплову енергію забезпечить 

надійність та безперебійність проходження опалювального періоду та 

надання якісних послуг споживачам. 

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 на 2021 рік 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 

1 2 3 4 5 6 

1 Тарифи на 

послугу з 

постачання 

теплової енергії з 

ПДВ, у тому числі: 

1457,10 1457,08 1449,80 1451,68 

1.1 тарифи на теплову 

енергію 
1214,25 1214,23 1208,17 1209,73 

1.2 податок на додану 

вартість (ПДВ) 
242,85 245,85 241,63 241,95 



 

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

2021 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». 

Тарифи на послугу з постачання гарячої води на 2021 рік розраховані 

відповідно до прийнятих законодавчих актів 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.  

 

 З врахуванням підстави тариф на послуги з постачання гарячої води 

розрахований  на рівні 82,18 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. 

 

№ 

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: 
82,18 

1.1 тарифи на теплову енергію 53,92 

1.2 вартість 1 м3 холодної  води 14,56 

1.3 податок на додану вартість (ПДВ) 13,70 



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

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

з моменту публікації на адресу: 02094 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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