
ОБҐРУНТУВАННЯ  

щодо зміни на 2018 рік тарифів ПАТ «Черкаське хімволокно» 

на виробництво електричної енергії та теплової енергії на 

теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та 

когенераційних установках 

 

ПАТ «Черкаське хімволокно» здійснює діяльність з виробництва 

електричної енергії та виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралі. 

Діючі тарифи на виробництво електричної енергії та виробництво теплової 

енергії затверджені відповідними постановами НКРЕКП наведені в таблиці: 

№ 
Вид діяльності / Категорія 

споживачів 

Постанова 

НКРЕКП 

Дата 

введення 

тарифу 

Тариф, коп/кВтг, 

грн/Гкал (без 

ПДВ) 

 Виробництво електроенергії 

постанова 

НКРЕКП 

№1505 від 

28.12.2017 р. 

01 січня 

2018 року 

198,53 

 Виробництво теплоенергії, в тому 

числі за групами споживачів: 

 

1 Населення 715,41 

2 Бюджетні установи та організації 807,73 

3 Інші споживачі 808,23 

4 Релігійні організаці 693,43 

 

У відповідності до п.4.11 Методики формування, розрахунку та 

встановлення тарифів на електричну та теплову енергію що виробляється на 

теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних 

установках затвердженою постановою НКРЕКП від 01.08.2017 р. № 991, 

ліцензіат має право звернутися до НКРЕКП із заявою про зміну тарифів та їх 

структури при наявності обставин, що впливають на результат діяльності 

підприємства в період регулювання, а саме зміні обсягу витрат та планової 

товарної продукції більше ніж на 3 %.  

 

Такими обставинами, що призводять до  зміни обсягу витрат та планової 

товарної продукції більше ніж на 3 % в тарифах на 2018 рік є: 

- зміни до Інвестиційної програми ПАТ «Черкаське хімволокно» на 2018 

рік; 

- виникнення фактичних витрат на проведення аналізів і досліджень з 

метою визначення якості використовуваного палива (ІП «СЖС Україна») та 

фінансових витрат (відсотків за користуванням кредитом на закупівлю вугілля); 

- зростання цін на умовно-постійні витрати, в тому числі податки та збори; 



Враховуючи ці зміни, здійснено розрахунки тарифів на виробництво 

електричної енергії та виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та 

установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії на 

2018 рiк, відповідно до «Методики формування, розрахунку та встановлення 

тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на 

теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних 

установках», затвердженої Постановою НКРЕКП від 01.08.2017 року №991. 

  

У результаті проект розрахунків тарифів на виробництво електроенергії та 

виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралі є наступним: 

 

Вид діяльності 
Одиниці. 

виміру 

Діючий 

тариф, (без 

ПДВ) 

Проект 

тарифу, (без 

ПДВ) 

Відхи-

лення, 

% 

Виробництво електроенергії Коп/кВтг 198,53 217,42 9,5 

Виробництво т/енергії для 

населення 
Грн/Гкал 715,41 745,08 4,1 

Виробництво т/енергії для 

бюджетних установ 
Грн/Гкал 807,73 1029,25 27,4 

Виробництво т/енергії для інших 

споживачів 
Грн/Гкал 808,23 1025,84 26,9 

Виробництво т/енергії для 

релігійних організацій 
Грн/Гкал 693,43 952,82 37,4 

 

Дані тарифи повинні бути затверджені з 01 травня 2018 р. і будуть  

забезпечувати покриття поточних операційних витрат підприємства та 

фінансування витрат на виконання зміненої інвестиційної програми 2018 року (за 

умови своєчасного розрахунку ДП «Енергоринок» та споживачів теплової 

енергії).  

 

Необхідність встановлення нових тарифів на виробництво електричної 

енергії на 2018 рік забезпечить надійність та безперебійність 

енергозабезпечення споживачів м. Черкаси. 

 

Встановлення тарифів на виробництво теплової енергії на  

теплоелектроцентралі в режимі комбінованого виробництва носить 

проміжний характер. Реалізація теплової енергії для кінцевого споживача за 

цим тарифом не відбувається, а є однією із складових кінцевого тарифу на 

послугу з централізованого опалення та гарячого водопостачання у разі його 

перегляду та затвердження НКРЕКП. 


