
 

Обґрунтування 

щодо затвердження розподілу заходів ремонтної програми у тарифах 

з відпуску електричної та виробництва теплової енергії на 2019 рік за 

джерелами фінансування для ПрАТ «Черкаське хімволокно», 

затверджених Постановою № 1698 від 10.12.2018 року 

 
Постановою НКРЕКП №1698 від 10.12.2018 року для ПрАТ "Черкаське 

хімволокно" було встановлено тарифи на відпуск електричної енергії та 

виробництво теплової енергії з відповідною структурою згідно Додатку №1. 

Структурою тарифів передбачалося джерело фінансування ремонтної програми в 

частині амортизаційних відрахувань та виробничої собівартості. 

 

Загальна сума ремонтів складає 73 732,0тис.грн. (без ПДВ), яка підтверджена 

додатками НКРЕКП №4 та №5 та направлені НКРЕКП ліцензіату в електронному 

виді. 

 

Для можливості проведення ремонтної кампанії в межах скоригованогоджерела 

фінансування булапереглянутаноменклатура заходів, які забезпечують наступні 

критерії роботи станції, а саме: 

- надійність; 

- безаварійність; 

- безперебійність;  

- тощо. 

 

Таблиця №1 

№ 

з/п 
Назва заходу 

СХВАЛЕНО НКРЕКП 
ПРОПОЗИЦІЇ ЛІЦЕНЗІАТА, 

ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ  
ВІДХИЛЕННЯ 

тис. грн. (без ПДВ) тис. грн. (без ПДВ) 

Послуги 

сторонніх 
організацій 

Вартість 

матеріалів 

придбаних 

ліцензіатом 

Всього Послуги 

сторонніх 

організацій 

Вартість 

матеріалів 

придбаних 

ліцензіатом 

Всього 

Послуги 

сторонніх 

організацій  

Вартість 

матеріалів 

придбаних 

ліцензіатом 

Всього 

 Витрати на ремонтні роботи 

2.7 
Ремонт котлоагрегату  БКЗ-

220-100гцст.№7. 
  356,6   356,6 1 702,0 356,6  2 058,6 1 702,0 0,0 1 072,0 

2.8 
Ремонт котельного агрегату 

типу БКЗ-220-100 ГЦ ст. №9 
12 903,0   8 188,0 21 091,0  11 391,9 5 429,6 16 821,6 -1 511,1 - 2758,4 -4 269,5 

3.1 
Ремонт устаткування паливо-

транспортного цеху 
      

 
1 017,6 1 017,6 

 
1 017,6 1 017,6 

  3.2 
Ремонт золо-шлакопроводів 

та багерних насосів   
      1 272,6 408,3 1 680,9 1 272,6 408,3 1 680,9 

3.3 
Ремонт устаткування, баків та 

фільтрів хімічного цеху 
   60,0 980,0 1 040,0 60,0 980,0 1 040,0 

3.4 
Ремонт транспортних засобів 

ТЕЦ 
      351,4 1 666,5 2 017,9 351,4 1 666,5 2 017,9 

3.10 Ремонт вагоноперекидача    552,2 
 

552,2 552,2 
 

552,2 



4.1 

Ремонт зливостоків 

котельного відділення по 

ряду "Д" КТЦ-2 

   238,2 
 

238,2 238,2 
 

238,2 

4.4 
Ремонт покрівель будівель та 

споруд ТЕЦ 
   284,8 

 
284,8 284,8 

 
284,8 

   4.5 

Ремонт з/б плит на відмітці 

0,00м котельного відділення 

КТЦ-1 

   199,4 
 

199,4 199,4 
 

199,4 

4.7 Ремонт  димової труби КТЦ-1       477,2 
 

477,2 477,2 
 

477,2 

Амортизаційні відрахування, які не є джерелом фінансування інвестиційної програми 

2.1 
Ремонт котлоагрегату  БКЗ-

220-100гцст.№8 
4 180,0 3 965,8 8 145,8 1 131,6 742,0 1 873,6 -3 048,4 -3 223,8 -6 272,2 

2.2 
Ремонт турбоагрегату ПТ-60-

90 ст.№4 
3 920,0 420,8 4 340,8 3 920,0 1 284,9 5 204,9 

 
864,1 864,1 

5.6 

Виконання припису ДСНС 

щодо усунення порушень у 

сфері цивільного захисту, 

техногенної та пожежної 

безпеки 

   
 

97,3 97,3 
 

97,3 97,3 

5.7 

Заходи з посилення захисту 

виробничих об'єктів ТЕЦ та 

удосконалення системи 

антитерористичної 

захищеності 

   334,1 35,7 369,8 334,1 35,7 369,8 

 

З метою приведення у відповідність джерел фінансування ремонтної програми 

згідно додатку №4 до джерел фінансування додатку №5 в розрізі номенклатури 

заходів та з врахуванням вимог 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", ПрАТ "Черкаське 

хімволокно" має намір провести відкрите обговорення вищевказаних питань. 

 

Скориговані пропозиції ліцензіата здійснюються в межах затвердженої суми 

фінансування передбаченої структурою тарифу. 

 

 

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 26.01.2019 по 04.02.2019. 

 

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. 
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