Обґрунтування щодо встановлення з 01.01.2019 тарифів ПРАТ «Черкаське
хімволокно» на виробництво електричної енергії та теплової енергії на
теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних
установках з врахуванням Положення про покладення спеціальних
обов’язків на суб’єктів ринку природного для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного
газу, відповідно до Постанови КМУ від 19.10.2018 року №867
ПРАТ «Черкаське хімволокно» здійснює діяльність з виробництва електричної енергії
та виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралі.
ПРАТ "Черкаське хімволокно" підготувало розрахунки тарифів на виробництво
електричної енергії та теплової енергії на теплоелектроцентралі.
Розрахунки тарифів на види ліцензійної діяльності складено у відповідності до
Законів України «Про електроенергетику», «Про теплопостачання» та відповідно до
нормативних регуляторних актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг.
Тарифи на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії на 2019 рік
розраховані, відповідно до «Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на
електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС та когенераційних
установках», затвердженої постановою НКРЕКП від 01.08.2017 року №991; Постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг України від 30.06.2017 року № 866 «Про затвердження Порядку
проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".
Діючий тариф на виробництво електричної енергії в розмірі 193,05 коп/кВтг (без
ПДВ) був затверджений постановою НКРЕКП від 18.09.2018 р. №1062. Діючі тарифи на
виробництво теплової енергії затверджені відповідними постановами НКРЕКП наведені в
таблиці:
№

Категорія споживачів

Постанова НКРЕКП

Дата введення Тариф, грн/Гкал
тарифу
(без ПДВ)

1

Населення

Від 18.09.2018 №1062

1 жовтня 2018 р.

719,42

2

Бюджетні установи та Від 18.09.2018 №1062
організації

1 жовтня 2018 р.

811,41

3

Інші споживачі

Від 18.09.2018 №1062

1 жовтня 2018 р.

811,97

4

Релігійні організаці

Від 18.09.2018 №1062

1 жовтня 2018 р.

696,75

Дані тарифи забезпечують покриття поточних операційних витрат підприємства та
фінансування витрат на виконання інвестиційної програми 2018 року (за умови своєчасного
розрахунку ДП «Енергоринок» та споживачів теплової енергії).
Враховуючи зміни щодо показників виробничої програми, здійснено розрахунки
тарифів на виробництво електричної енергії та виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних
джерел енергії на 2019 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.
Основними факторами, що зумовили вагомі зміни в підходах до розрахунків та
формування тарифів на 2018 рік, є:
- зміни виробничої програми,

- підвищення ціни вугілля (з 2522,18 грн. за 1 тонну без ПДВ до 3215,87 грн. за 1 тонну без
ПДВ з транспортуванням) розрахованої на 2019 рік відповідно до Методики формування,
розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що
виробляється на ТЕЦ, ТЕС та когенераційних установках затвердженої постановою
НКРЕКП від 01.08.2017 №991;
- ціна газу для виробництва електричної енергії врахована на рівні 6235,51 грн. за 1000 м3
без тарифів на транспортування та ПДВ, відповідно до Положення про покладення
спеціальних

обов’язків

загальносуспільних

на

інтересів

суб’єктів
у

ринку

процесі

природного

функціонування

газу
ринку

для

забезпечення

природного

газу

затвердженого постановою КМУ від 19.10.2018 №867;
- ціна газу на виробництво теплової енергії для потреб населення врахована на рівні 6235,51
грн. за 1000 м3 без тарифів на транспортування та ПДВ, відповідно до Положення про
покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення
загальносуспільних

інтересів

у

процесі

функціонування

ринку

природного

газу

затвердженого постановою КМУ від 19.10.2018 №867;
- ціна газу на виробництво теплової енергії для потреб бюджетних організацій врахована на
рівні 6235,51 грн. за 1000 м3 без тарифів на транспортування та ПДВ, відповідно до
Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для
забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного
газу затвердженого постановою КМУ від 19.10.2018 №867

- ціна газу на виробництво теплової енергії для потреб релігійних організацій врахована на
рівні 6235,51 грн. за 1000 м3 без тарифів на транспортування та ПДВ, відповідно до
Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для
забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного
газу затвердженого постановою КМУ від 19.10.2018 №867;
- ціна газу на виробництво теплової енергії для потреб інших споживачів врахована на рівні
6235,51 грн. за 1000 м3 без тарифів на транспортування та ПДВ, відповідно до Положення
про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для
забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного
газу затвердженого постановою КМУ від 19.10.2018 №867.
- приведення розподілу натурального палива (газ, вугілля) до алгоритму розподілу умовного
палива відповідно до методики ГКД 34.09.100-2003 та СОУ-Н МПЕ 40.1.09.151:2005;
- виробничі та матеріальні витрати, крім витрат на ремонти, проіндексовано на індекс цін
виробників промислової продукції, відповідно до Основних прогнозних макропоказників
економічного і соціального розвитку України на 2019 рік, схвалених постановою Кабінету
Міністрів України від 11.07.2018 року №546 «Про схвалення Прогнозу економічного і
соціального розвитку України на 2019-2021 роки»;
- витрати на оплату праці для включення до розрахунку тарифів здійснено з урахуванням
середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого в
промисловості м. Черкаси, а також з урахуванням основних макропоказників економічного
і соціального розвитку України на 2019 рік та розраховано відповідно до методики,
затвердженої постановою НКРЕКП від 26.10.2015 року №2645;
- приведення у відповідність витрати на покриття втрат, що виникли протягом періоду
встановлення та оприлюднення тарифів, які передбачені діючими тарифами згідно вимог
статті 20 Закону України «Про теплопостачання»;
- врахована прибуткова складова тарифів, відповідно до розробленої Інвестиційної програми
з виробництва електричної та теплової енергії ПРАТ «Черкаське хімволокно» на 2019 рік.
В 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)

Відхилення,
%

Виробництво електроенергії

Коп/кВтг

193,05

271,51

40,6

Виробництво т/енергії для населення

Грн/Гкал

719,42

957,65

33,1

Виробництво т/енергії для
бюджетних установ

Грн/Гкал

811,41

1509,14

85,9

Виробництво т/енергії для інших
споживачів

Грн/Гкал

811,97

1 509,18

85,8

Виробництво т/енергії для релігійних
організацій

Грн/Гкал

696,75

1 505,36

116,1

Необхідність встановлення нових тарифів на виробництво електричної енергії на
2019 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.

Зауваження і пропозиції по суті питань, що пропонуються до слухання,
надсилаються електронною поштою: cherk_tec@meta.ua
або засобами
поштового зв’язку на адресу: 18013, м. Черкаси, проспект Хіміків, 76.
Зауваження та пропозиції приймаються з 01.11.2018 по 10.11.2018 р.р.
Для реєстрації пропозицій (зауважень) просимо зазначати прізвище, ім’я та по
батькові особи (для юридичних осіб – повне найменування), що їх подала, та її
контактні дані для здійснення зворотнього зв’язку.

