
ОБҐРУНТУВАННЯ 

до схвалення проєкту постанови НКРЕКП щодо схвалення Інвестиційної 

програми ТОВ «ЄВРО-РЕКНСТРУКЦІЯ» 

на 2023 рік. 

 

Звернення ліцензіата 

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, зареєстрованою в Міністерстві юстиції 

України 05 листопада 2015 року за № 1367/27812, листами від 30.12.2022 

№ 35/2303 та від 03.02.2023 № 19/5-18/234 ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» була 

надана до НКРЕКП інвестиційна програма на 2023 рік, документи, які 

підтверджують технічну доцільність та необхідність виконання заходів (дефектні 

акти, акти обстеження, акти технічного стану, акти перевірок, експертні висновки 

тощо), кошториси та інше обґрунтування. 

 

Опрацювання матеріалів 

Після опрацювання обгрунтовувальних матеріалів заходів інвестиційної 

програми ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» на 2023 рік пропонується схвалити 

заходи, які заплановані на прогнозний період на загальну суму 69 371,33 тис. грн 

(без ПДВ) за рахунок амортизаційних відрахувань, прибутку, а також інших джерел 

відповідно до обсягів фінансування, визначених при встановленні діючих тарифів. 
                             Таблиця1 

№ 

п/п 
Перелік об’єктів 

Пропозиція 

НКРЕКП  

(тис.грн. без 

ПДВ) 

1 Реконструкція системи газоочисних установок (4-а черга 

будівництва). ПВР (Проект та Робоча документація) 

2 453,33 

2 Реконструкція ТЕЦ ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" з 

переведенням котлоагрегатів К9 на спалювання непроектного 

палива (вугілля газової групи). ПВР (Проект та Робоча 

документація) 

1 806,83 

3 Реконструкція ТЕЦ ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" з 

переведенням котлоагрегатів К6, К7, К8 на спалювання 

непроектного палива (вугілля газової групи). БМР (продовження) 

63 987,70 

4 Модернізація системи водопідготовки ТЕЦ із заміною 

технологічного обладнання та відновленням працездатності 

установок очищення замаслених вод. ПВР (Робоча документація). 

1 123,47 

 Загальна вартість ІП на 2023 рік: 69 371,33 

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 в основному на виконання заходу з переоснащення систем подачі, 

приготування та спалювання на енергетичних котлах вугілля марки «А» та «П» на 

вугілля марки «Г» та «ДГ». Ліцензіатом надано обгрунтовуючі  матеріали, які 

підтверджують доцільність та необхідність виконання зазначених робіт.  



За поданням ліцензіата вартість робіт з «Реконструкція ТЕЦ ТОВ "ЄВРО-

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

непроектного палива (вугілля газової групи)» становить 335 711,172 тис. грн (без 

ПДВ). 

Реалізація проекту «Реконструкція ТЕЦ ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» з 

переведенням котлоагрегатів К6, К7, К8 на спалювання непроектного палива 

(вугілля газової групи)» була розпочата у 2022 році.  

Постановою НКРЕКП від 29 грудня 2021 року № 2979 була схвалена 

Інвестиційна програма ТЕЦ на 2022 рік на суму 118 033,72 тис.грн. Заходами 

відкоригованої інвестиційної програми було передбачено розробку проектної 

документації на переведення котлоагрегатів К6, К7, К8 на спалювання вугілля 

газової групи та виконання будівельно-монтажних робіт з реалізації проекту.  

На 2023 рік заплановано продовження виконання робіт в сумі                 

63 987,70 тис.грн. 

Після опрацювання НКРЕКП обгрунтовувальних матеріалів до заходу 

«Реконструкція ТЕЦ ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» з переведенням 

котлоагрегатів К6, К7, К8 на спалювання непроектного палива (вугілля газової 

групи)» загальна вартість становить 238 867,00 тис.грн (без ПДВ). Залишкова 

вартість даного заходу буде врахована в інвестиційній програмі наступних періодів 

(таблиця 2) 
                                    Таблиця 2 

Найменування Загальна 

кошторисна 

вартість   

Пропозиція 

НКРЕКП 

Схвалена ІП 

на 2022 рік   

Пропозиція 

НКРЕКП  

на 2023 рік 

Залишок на  

наступний 

період 

Реконструкція ТЕЦ ТОВ "ЄВРО-

РЕКОНСТРУКЦІЯ" з переведенням 

котлоагрегатів К6, К7, К8 на 

спалювання непроектного палива 

(вугілля газової групи) БМР 

233 871,44 113 038,16 63 987,70 56 845,58 

Реконструкція ТЕЦ ТОВ "ЄВРО-

РЕКОНСТРУКЦІЯ" з переведенням 

котлоагрегатів К6, К7, К8 на 

спалювання непроектного палива 

(вугілля газової групи) ПВР 

4 995,56 4 995,56 - - 

Всього по об҆єкту: 238 867,00 118 033,72 63 987,70 56 845,58 

Схвалення зазначеної інвестиційної програми на 2023 рік не призведе до 

перегляду  діючого тарифу на виробництво теплової енергії для ТОВ «ЄВРО-

РЕКОНСТРУКЦІЯ» 

Враховуючи викладене, пропонується схвалити проєкт постанови 

НКРЕКП щодо інвестиційної програми ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» на 

2023 рік відповідно до пропозицій НКРЕКП, що наведені в таблиці 1. 

 

 

 

Директор Департаменту енергоринку                                                        І. Сідоров 



ПРОЄКТ 

 

  

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
      

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про схвалення Інвестиційної програми  

ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»  

на 2023 рік 

 

 

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, Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Схвалити Інвестиційну програму ліцензіата з виробництва теплової енергії 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-

РЕКОНСТРУКЦІЯ» на 2023 рік у сумі 69 371,33 тис. грн (без ПДВ) та джерела 

її фінансування згідно з додатком.  

  

 

  

Голова НКРЕКП                 К. Ущаповський 



Додаток 

до постанови Національної комісії,

що здійснює державне регулювання

у сферах енергетики

та комунальних послуг

_________________№____________

 тис. грн

28 506,81

13 792,40

14 714,41

40 864,51

69 371,33

І. СІДОРОВ

Разом (без урахування ПДВ)

Директор Департаменту енергоринку

Джерела фінансування Інвестиційної програми 

ліцензіата з виробництва теплової енергії  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» на 2023 рік

Джерела фінансування

У тарифах на виробництво теплової енергії:

амортизація

прибуток

Додаткові джерела


