
Обґрунтування щодо перегляду тарифів на відпуск 

електричної та виробництво теплової енергії для ПРАТ 

«Черкаське хімволокно» на 2019 рік 

На сьогоднішній день, ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» є 

ліцензіатом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг України (НКРЕКП) з  виробництва теплової 

енергії на теплоелектроцентралях (ТЕЦ), транспортування теплової енергії, 

постачання теплової енергії, а також є виконавцем послуг з централізованого 

опалення та гарячого водопостачання. 

Тарифи на виробництво електричної та теплової енергії ПРАТ 

«ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» розраховані   у відповідності до Закону 

України від 9 липня 2010 року  № 2479-VI «Про державне регулювання у сфері 

комунальних послуг» зі змінами та доповненнями, 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, 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". 

Одним з факторів впливу на зміну тарифів на відпуск електричної енергії 

та виробництво теплової енергії є зміна з 01.05.2019р. ціни газу для всіх 

категорій споживачів відповідно до п.12  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 для виробництва електричної енергії врахована на рівні 7184,80 

грн. за 1000 м
3
 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  населення 

врахована на рівні 7184,80 грн. за 1000 м
3
 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 7184,80 грн. за 1000 м
3
 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 7184,80 грн. за 1000 м
3
 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 7184,80 грн. за 1000 м
3
 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. 

Також на зміну тарифу на виробництво теплової енергії за категоріями 

споживачів вплинув отриманий додатковий дохід або збитки за рахунок 

ціни на паливо у листопаді-грудні 2018 року . 

В результаті проект розрахунку тарифу на відпуск електричної енергії з 

01.05.2019року є наступним: 

 Одиниці. 

виміру 

Діючий тариф 

(без ПДВ) 

Проект тарифу 

(без ПДВ) 

Відхилення,% 

Тариф на відпуск 

електричної енергії 

коп/кВтг 207,14 213,34 2,99 

 

В 2019 році ПРАТ «Черкаське хімволокно» всю вироблену 

електроенергію в обсязі близько 706 млн. кВт/год на рік відпускатиме ДП 

"Енергоринок", що в балансі Об'єднаної енергетичної системи України 

становить лише 0,47%. Таким чином, збільшення відпускного тарифу в 

загальній вартості виробництва електроенергії в Україні в 2019 році складе 

лише 0,2%. НКРЕКП переглядає кінцевий роздрібний тариф на електроенергію 

для всіх споживачів тільки в разі перевищення цього показника на 5% оптової 

ринкової ціни на електроенергію. Таким чином збільшення відпускного тарифу 

на електроенергію для ПРАТ «Черкаське хімволокно», яке очікується, жодним 

чином не вплине на показники в платіжках будь-яких споживачів України. 



Проект розрахунку тарифу з виробництва теплової енергії на 2019 рік за 

групами споживачів є наступним: 

Категорія 

споживачів 

Діючий тариф 

2018року, 
грн/Гкал 

Розрахунковий тариф 

2019року, грн/Гкал Відхилення,% 

(без ПДВ) (без ПДВ) 

Населення 817,13 868,45 6,3 

Бюджетні 

споживачі 
833,74 847,76 1,7 

Інші споживачі 833,77 840,04 0,8 

Релігійні 

організації 
830,88 925,01 11,3 

 

Дані тарифи повинні бути затверджені з 01 травня 2019 р. і будуть  

забезпечувати покриття поточних операційних витрат підприємства. 

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 19.02.2019 по 28.02.2019 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. 

mailto:cherk_tec@meta.ua

