Інформаційне повідомлення про намір зміни тарифів на теплову енергію (її
виробництво, транспортування, постачання), на послуги з постачання теплової енергії
для категорій споживачів: бюджетні установи, інші споживачі, релігійні організації по
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»
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 житловокомунального господарства України від 05.06.2018 №130, ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»
інформує споживачів, що 06.01.2022 року до Виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) надано для розгляду та встановлення пакет
документів з розрахунками нових тарифів на теплову енергію (її виробництво,
транспортування, постачання), послуги з постачання теплової енергії для категорій
споживачів: бюджетні установи, інші споживачі та релігійні організації.
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» доводить до відома споживачів обґрунтування щодо
перегляду шляхом коригування тарифів на теплову енергію (її виробництво,
транспортування, постачання), послуги з постачання теплової енергії для бюджетних
установ, релігійних організацій та інших споживачів (крім населення).
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).
Виходячи із регуляторних актів щодо внесення змін до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з постачання теплової енергії, а також надання послуг з постачання
теплової енергії, для ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» Розпорядженням Київської міської
державної адміністрації від 15.12.2021 року №2610 встановлені тарифи на теплову енергію
та на послуги з постачання теплової енергії для бюджетних установ, релігійних організацій
та інших споживачів (крім населення).
Тарифи на теплову енергію/комунальну послугу з постачання теплової енергії, відповідно до
Розпорядження КМДА від 15.12.2021 року №2610
Категорії споживачів

Тарифи на теплову
енергію
грн./Гкал без ПДВ

Тарифи на комунальні
послуги з постачання
теплової енергії
грн./Гкал з ПДВ

Бюджетні установи

1 569,45

1 883,34

Інші споживачі

1 559,70

1 871,64

Релігійні організації

1 553,99

1 864,79

29.12.2021 року на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг (Постанова НКРЕКП від 29.12.2021 року №2975)
прийнято рішення щодо встановлення з 01.01.2022 року для ТОВ «ЄВРОРЕКОНСТРУКЦІЯ» тарифів на виробництво теплової енергії, на рівні наведеному у таблиці:

Інформація щодо зміни тарифів на виробництво теплової енергії на ТЕЦ
Категорія споживачів

Виробництво
теплоенергії для
релігійних
організацій
Виробництво
теплоенергії для
бюджетних установ
Виробництво
теплоенергії для
інших споживачів

Один. вим.

Тарифи на
виробництво
теплової енергії на
ТЕЦ з 01.10.2021
року, (без ПДВ)
(Постанова
НКРЕКП від
16.09.2021 р. №1568)
грн./Гкал

Тарифи на
виробництво
теплової енергії на
ТЕЦ з 01.01.2022
року, (без ПДВ)
рішення НКРЕКП
від 29.12.2021 року)
грн./Гкал

грн/Гкал

983,39

грн/Гкал

грн/Гкал

Відхилення
абсолютне,
грн./Гкал

відносне,
%

1230,05

246,66

25,1%

998,85

1258,40

259,55

26,0%

989,10

1515,46

526,36

53,2%

З метою забезпечення відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних
з виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової енергії та відповідно наданням
послуг з постачання теплової ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» провело розрахунки щодо
перегляду шляхом коригування тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової
енергії для категорій споживачів: бюджетні установи, релігійні організації та інші споживачі
(крім населення), відповідно до п.11 постанови КМУ від 01.06.2011 р. №869 (в редакції
постанови КМУ від 3 квітня 2019 р. № 291):
«У разі зміни протягом строку дії тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання
гарячої води, обсягу окремих витрат, пов’язаних із провадженням ліцензованої діяльності
та наданням комунальних послуг, з причин, що не залежать від ліцензіата (суб’єкта
господарювання), зокрема збільшення або зменшення податків і зборів (обов’язкових
платежів), мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, орендної плати та
амортизації, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші
матеріальні ресурси, зміни обсягу фінансових витрат, складової частини планованого
прибутку, у тому числі внаслідок зміни курсу валют за наявності в ліцензіата кредитних
зобов’язань перед міжнародними фінансовими організаціями, може проводитися
коригування тарифів».
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 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
Категорія
Споживачів

Показники

грн./Гкал
(без ПДВ)

грн./Гкал
(без ПДВ)

грн./Гкал
(без ПДВ)

%

1 553,99

1 835,84

+281,85

+18,1%

Тариф на виробництво теплової енергії

983,39

1 230,05

+246,66

+25,1%

Тариф на транспортування теплової
енергії з врахування компенсації втрат
(встановленому для КП
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
Розпорядженням КМДА від 13.10.2021
р. №2145)

565,90

601,09

+35,19

+6,2%

4,70

4,70

0

0%

1 569,45

1 864,19

+294,74

+18,8%

Тариф на виробництво теплової енергії

998,85

1 258,40

+259,55

+26,0%

Тариф на транспортування теплової
енергії з врахування компенсації втрат
( встановленому для КП
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
Розпорядженням КМДА від 13.10.2021
р. №2145))

565,90

601,09

+35,19%

+6,2%

4,70

4,70

0

0%

1 559,70

2 121,35

+561,35

+36,0%

Тариф на виробництво теплової енергії

989,10

1 515,46

+526,36

+53,2%

Тариф на транспортування теплової
енергії з врахування компенсації втрат
( встановленому для КП
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
Розпорядженням КМДА від 13.10.2021
р. №2145))

565,90

601,09

+35,19%

+6,2%

4,70

4,70

0

0%

Релігійні організації

Тариф на теплову енергію всього, в т.ч.

Тариф на постачання теплової енергії

Бюджетні установи

Тариф на теплову енергію всього, в т.ч.

Тариф на постачання теплової енергії
Тариф на теплову енергію всього, в т.ч.

Інші споживачі

Тарифи на теплову енергію її виробництво,
транспортування та постачання
Діючий
Розрахункові
Відхилення,
тариф,
тарифи,

Тариф на постачання теплової енергії

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.
Розрахункові тарифи на послуги з постачання теплової енергії за категоріями
споживачів плановий період
Категорії споживачів

Релігійні організації

Діючі тарифи на послуги з
постачання теплової
енергії,

Розрахункові тарифи
на послугу з
постачання теплової
енергії

грн./Гкал з ПДВ

грн./Гкал з ПДВ

1 864,79

2 203,01

Відхилення тарифів на
послуги з постачання
теплової енергії
грн./Гкал

%

+338,22

+18,1%

Бюджетні установи

1 883,34

2 237,03

Інші споживачі

1 871,64

2 545,50

+353,69

+18,8%

+673,86

+36,0%

Встановлення тарифів забезпечить надійність теплопостачання споживачам ТОВ
«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ».
Детальна інформація щодо обґрунтування необхідності встановлення тарифу,
структури тарифу та інша додаткова інформація розміщена на офіційному сайті
підприємства за посиланням: https://tec4.kiev.ua/.
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»).
Дата розміщення повідомлення: 14.01.2022

