
                                                                                                                  Додаток 1

Інформаційне повідомлення

про намір зміни тарифів на теплову енергію  (її виробництво, транспортування, 
постачання), на постачання теплової енергії, на послуги з постачання теплової енергії для 

категорій споживачів: бюджетні установи, інші споживачі, релігійні організації 

по ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»

Дата публікації 16.11.2021

На виконання вимог пункту 2 розділу II Порядку інформування споживачів про намір 
зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, 
затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 05.06.2018 №130, ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» 
доводить до відома споживачів про намір зміни тарифів на теплову енергію (її 
виробництво, транспортування, постачання), на постачання теплової енергії, послуги з 
постачання теплової енергії для категорій споживачів: бюджетні установи, інші споживачі 
та релігійні організації. 

 Зауваження та пропозиції по суті питань, від фізичних та юридичних осіб подаються 
впродовж 7 календарних днів з дня публікації повідомлення про намір зміни тарифів:

- у письмовому вигляді за адресою: вул. Гната Хоткевича, 20, Київ, 02094; 
- у електронному вигляді на адресу електронної пошти: darntec4@gmail.com 
 (із зазначенням в темі листа «Зауваження і пропозиції до тарифів»).

Обґрунтування щодо встановлення тарифів на теплову енергію (її виробництво, 
транспортування, постачання), постачання теплової енергії, послуги з постачання 
теплової енергії для всіх категорій споживачів та послуги постачання гарячої води  

для населення,  що надаються ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»

Національною Комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг Постановою від 07.07.2021 № 1085 «Про затвердження Змін до 
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання» внесено 
зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання, 
затверджених Постановою НКРЕКП від 22.03.2017 № 308.

Відповідно до внесених змін ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» з липня 2021 
року  знаходиться під регулюванням Київської міської державної адміністрації 
(Департамент економіки та інвестицій).

НКРЕКП передало оригінали ліцензійної справи з постачання теплової енергії до 
Київської міської державної адміністрації.

 Національною Комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг для ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (постанова НКРЕКП від 
13.01.2021 №40) з 15.01.2021 року  були встановлені тарифи на теплову енергію для всіх 
категорій споживачів на рівні:

для бюджетних установ               — 1 173,51  грн./Гкал; без ПДВ;
для інших споживачів                 —  1 166,49  грн./Гкал; без ПДВ;
для релігійних організацій         —  1 163,48  грн./Гкал; без ПДВ.

Цією ж постановою  були встановлені з 15.01.2021 року тарифи на послуги з постачання 
теплової енергії для всіх категорій споживачів на рівні:

для бюджетних установ               — 1 408,21  грн./Гкал; з ПДВ;
для інших споживачів                 — 1 399,79  грн./Гкал;  з ПДВ;
для релігійних організацій         — 1 396,18  грн./Гкал;  з ПДВ;
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1. У відповідності до статей 28,30,52 та 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про 
теплопостачання», Постанови КМУ від 01.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного 
підходу до формування тарифів на комунальні послуги» (із змінами), Наказів Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 
05.06.2018р. №130 « Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни 
цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності» та від 12.09.2018 
№ 239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування 
розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а 
також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення», ТОВ 
«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» розраховано планові одноставкові тарифи на теплову енергію 
(її виробництво, транспортування, постачання), на постачання теплової енергії, на 
послуги з постачання теплової енергії для категорій споживачів: бюджетні установи, 
інші споживачі та релігійні організації. 

Розрахункові тарифи на теплову енергію її виробництво, транспортування та 
постачання ТОВ  «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"  на плановий період  

                                                            Таблиця 3 (без ПДВ)

Тарифи на теплову енергію її виробництво, транспортування 
та постачання

Діючий 
тариф, 

Розрахункові 
тарифи, 

Відхилення, 

Катего-
рія 

спожи-
вачів

Показники

грн./Гкал грн./Гкал грн./Гкал %

1 2 3 4 5 6

Тариф на теплову енергію всього, в т.ч. 1163,48 1554,10 +390,62 +33,6%

Тариф на виробництво теплової енергії 781,32 983,39 +202,07 +25,9%

Тариф на транспортування теплової 
енергії з врахування компенсації втрат 
( вста-новленому для КП 
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

378,32 565,90 +187,58 +49,6%

Ре
лі

гі
йн

і о
рг

ан
із

ац
ії

Тариф на постачання теплової енергії 3,84 4,81 +0,97 +25,3%

Тариф на теплову енергію всього, в т.ч. 1173,51 1569,56 +396,05 +33,7%

Тариф на виробництво теплової енергії 791,35 998,85 +207,5 +26,2%

Тариф на транспортування теплової 
енергії з врахування компенсації втрат 
( вста-новленому для КП 
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

378,32 565,90 +187,58 +49,6%

Бю
дж

ет
ні

 у
ст

ан
ов

и

Тариф на постачання теплової енергії 3,84 4,81 +0,97 +25,3%

Тариф на теплову енергію всього, в т.ч. 1166,49 1559,81 +393,32 +33,7%

Тариф на виробництво теплової енергії 784,33 989,10 +204,77 +26,1%

Ін
ш

і с
по

ж
ив

ач
і

Тариф на транспортування теплової 
енергії з врахування компенсації втрат 
( вста-новленому для КП 

378,32 565,90 +187,58 +49,6%



«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

Тариф на постачання теплової енергії 3,84 4,81 +0,97 +25,3%

2. Тарифи  на послуги з постачання теплової енергії. 

Відповідно до статті 21 Закону України № 2189 та відповідно до  п.59  Постанови 
КМУ від 01.06.2011 року №869, а саме «ПОРЯДКУ формування тарифів на теплову 
енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової 
енергії і постачання гарячої води »:

- вартістю 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 плановий період  наведений в таблиці 3.   

                                                                                                  

                                                                                                                            Таблиця 4

Діючі тарифи на послугу з 
постачання теплової енергії, 

грн./Гкал

Розрахункові тарифи  на послугу з 
постачання теплової енергії, 

грн./Гкал

Відхилення тарифів 
на послуги з 

постачання теплової 
енергії

тариф на 
теплову 
енергію, 
без ПДВ

податок 
на 

додану 
вартість 

(ПДВ)

Тарифи на 
послугу з 

постачання 
теплової 
енергії з 

ПДВ

тариф на 
теплову 
енергію, 
без ПДВ 

податок 
на 

додану 
вартість 

(ПДВ)

Тарифи на 
послугу з 

постачання 
теплової 
енергії з 

ПДВ

грн./Гкал %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

для потреб 
релігійних 
організацій, 
грн./Гкал

1163,48 232,70 1396,18 1554,10 310,82 1864,92 +468,74 +33,6%

для потреб 
бюджетних 
установ, 
грн./Гкал

1173,51 234,70 1408,21 1569,56 313,91 1883,47 +475,26 +33,7%

для потреб 
інших 
споживачів 
(крім 
населення),  
грн./Гкал

1166,49 233,30 1399,79 1559,81 311,96 1871,77 +471,98 +33,7%

Таким чином, встановлення тарифів забезпечить надійність теплопостачання  споживачам 
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ».


