
  

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до схвалення проєкту рішення НКРЕКП «Про внесення змін до постанови 

НКРЕКП від 29 грудня 2021 року № 2979» щодо  внесення змін до 

Інвестиційної програми ТОВ «ЄВРО-РЕКНСТРУКЦІЯ» на 2022 рік. 

 

 

На виконання постанови НКРЕКП від 20.07.2022 № 795 «Щодо діяльності 

ліцензіата з виробництва електричної та теплової енергії ТОВ «ЄВРО-

РЕКОНСТРУКЦІЯ» у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану», ТОВ «ЄВРО-

РЕКОНСТРУКЦІЯ» листом від 29.09.2022 № 35/1715 звернулось до НКРЕКП щодо 

надання інвестиційної програми на 2022 рік на суму додатково отриманого доходу 

в розмірі 48 662,39 тис. грн без ПДВ, а також з пропозицією щодо  коригування 

інвестиційної програми на 2022 рік, яка схвалена Постановою НКРЕКП від 

29.12.2021 № 2979 на загальну суму 69 371,33 тис. грн. без ПДВ.  

У зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської 

федерації проти України, в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу 

Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в 

Україні», продовженого Указами Президента України від 14.03.2022 № 133/2022, 

від 18.04.2022 № 259/2022, від 17.05.2022 року № 341/2022, від 12.08.2022 

№ 573/2022, виникає низка проблем щодо забезпечення енергетичними ресурсами 

генеруючих підприємств, зокрема у частині неможливості забезпечення ТОВ 

«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» вугіллям марки «АШ». 

Зазначена Інвестиційна програма розроблена відповідно до положень Порядку 

формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та 

теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 15 жовтня 2015 року № 2585, та 

спрямована на виконання заходів з переоснащення систем подачі, приготування та 

спалювання на енергетичних котлах №№ 6-8 вугілля марки «А» та «П» на вугілля 

марки «Г» та «ДГ». 

Ліцензіатом надано обгрунтовуючі  матеріали, які підтверджують доцільність 

та необхідність виконання зазначених робіт. Враховуючи, що проведення воєнних 

дій унеможливило забезпечення станції проектним паливом (вугілля марки «АШ»), 

а природний газ не може розглядатись у якості базового виду палива для 

теплоелектроцентралі через його дефіцит та непомірно високу вартість, була 

розглянута можливість переведення котлоагрегатів К6, К7 і К8 на спалювання 

газового вугілля, яке видобувається в західних регіонах України.  

В рамках зазначеного коригування передбачає наступне: 
тис. грн. без ПДВ 

№ 

п/п 
Перелік об’єктів 

Схвалена ІП на 

2022 рік   

Пропозиція 

ліцензіата 

Пропозиція 

НКРЕКП 

1 Реконструкція, модернізація та 

будівництво теплотехнічного 

обладнання 

2 453,33 69 371,33 69 371,33 

1.1 Реконструкція системи газоочисних 

установок на вул. Гната Хоткевича 

(колишня вул. Червоногвардійська), 

20 у Дніпровському районі м.Києва 

2 453,33 - - 



  

(4-а черга будівництва)   Проект та 

робоча документація 

1.2 "Реконструкція ТЕЦ ТОВ "ЄВРО-

РЕКОНСТРУКЦІЯ" з переведенням 

котлоагрегатів К6, К7, К8 на 

спалювання непроектного палива 

(вугілля газової групи)" Проект та 

робоча документація 

- 4 995,56 4 995,56 

1.3 "Реконструкція ТЕЦ ТОВ "ЄВРО-

РЕКОНСТРУКЦІЯ" з переведенням 

котлоагрегатів К6, К7, К8 на 

спалювання непроектного палива 

(вугілля газової групи)" БМР 

- 64 375,77 64 375,77 

2 Реконструкція, модернізація та 

будівництво загальностанційного 

обладнання 

66 918,00 - - 

2.1 Впровадження системи 

протипожежного захисту 

турбінного відділення головного 

корпусу ТЕЦ у відповідності до 

розробленого проекту. БМР 

10 269,00 - - 

2.2 Капітальний ремонт крану-

перевантажувача "Блейхерт"  інв. № 

0008, розташованого по вул. Гната 

Хоткевича, 20, у Дніпровському 

районі м. Києва. БМР 

19 718,00 - - 

2.3 Модернізація системи 

водопідготовки ТЕЦ із заміною 

технологічного обладнання та 

відновленням працездатності 

установок очищення замаслених 

вод.  БМР 

36 931,00 - - 

  

Усього: 

 

69 371,33 

 

69 371,33 

 

69 371,33 

3 "Реконструкція ТЕЦ ТОВ "ЄВРО-

РЕКОНСТРУКЦІЯ" з переведенням 

котлоагрегатів К6, К7, К8 на 

спалювання непроектного палива 

(вугілля газової групи)" БМР 

- 48 662,39 48 662,39 

 Усього на суму додатково 

отриманого доходу: 

- 48 662,39 48 662,39 

 Загальна вартість ІП на2022 рік: 69 371,33 118 033,72 118 033,72 

 

 

Враховуючи першочергову необхідність проведення реконструкції 

котлоагрегатів ТЕЦ, роботи з реконструкції обладнання проводяться паралельно з 

розробленням проектно – кошторисної документації. 

Загальна вартість робіт з "Реконструкція ТЕЦ ТОВ "ЄВРО-

РЕКОНСТРУКЦІЯ" з переведенням котлоагрегатів К6, К7, К8 на спалювання 

непроектного палива (вугілля газової групи)" буде визначена після проходження 

експертизи та отримання експертного висновку.  



  

ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" листом від 29.09.2022 року №35/1716 

гарантує надання позитивного експертного висновку одразу після його отримання  

від ДПР НДІ «Теплоелектропроект».  

Залишкова вартість даного заходу буде врахована в інвестиційній програмі на 

2023 рік. 

 

Враховуючи викладене, пропонується схвалити проєкт постанови 

НКРЕКП щодо внесення змін до інвестиційної програми ТОВ «ЄВРО-

РЕКОНСТРУКЦІЯ» на 2022 рік відповідно до пропозицій НКРЕКП, що 

наведені в таблиці. 

 

 

 

Директор 

Департаменту енергоринку                                                                 І. Сідоров 
 



ПРОЄКТ 

 

  

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
      

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про внесення змін до постанови 

НКРЕКП від 29 грудня 2021 року № 2979 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 

«Про теплопостачання», Порядку формування інвестиційних програм 

ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на 

теплоелектроцентралях та когенераційних установках, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 15 жовтня 2015 року № 2585, та 

постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 20 липня 2022 року № 795 «Щодо 

діяльності ліцензіата з виробництва електричної та теплової енергії ТОВ «ЄВРО-

РЕКОНСТРУКЦІЯ» у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану» 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

  

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 грудня 2021 

року № 2979 «Про схвалення Інвестиційної програми ТОВ «ЄВРО-

РЕКОНСТРУКЦІЯ» на 2022 рік» такі зміни: 

у постановляючій частині цифри «69 371,33» замінити цифрами 

«118 033,72»; 

додаток до постанови викласти в новій редакції, що додається. 

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

 

Голова НКРЕКП                                  К. Ущаповський 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

29.12.2021 № 2979

(у редакції постанови НКРЕКП

від _____________ №________ )

 тис. грн

28 506,81

13 792,40

14 714,41

40 864,51

48 662,39

118 033,72

* Рішення НКРЕКП, що визначене постановою від 20 липня 2022 року № 795.

І. СІДОРОВ

Разом (без урахування ПДВ)

Директор Департаменту енергоринку

Додатково отриманий дохід за результатами діяльності у 

2019 році*

Джерела фінансування Інвестиційної програми 

ліцензіата з виробництва теплової енергії  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» на 2022 рік

Джерела фінансування

У тарифах на виробництво теплової енергії:

амортизація

прибуток

Додаткові джерела


