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ОБГРУНТУВАННЯ 

корегування тарифів на виробництво теплової енергії на власних 

ТЕЦ 2019 року за категоріями споживачів 
 

У відповідності до Закону України «Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності» та «Правил здійснення ліцензованих  видів 

діяльності» (затверджених Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), підприємство 

володіє ліцензією на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях 

відповідно до рішення НКРЕКП від 29.12.2016 року № 2444. 

Тарифи на відпуск електричної та виробництво теплової енергії  для 

ПРАТ «Черкаське хімволокно»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 №991та  

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"та затвердженні  Постановою НКРЕКП 

від 10.12.2018 року №1698 (із змінами та доповненнями). 

У відповідності до пунктів 4.10 -4.11 постанови НКРЕКП від  01.08.2017 

року №991 зміна тарифів може бути ініційована ліцензіатом через обставини, 

що впливають або можуть вплинути на результати діяльності ліцензіата в 

період регулювання за умов: 

1) зміна обсягу планової річної товарної продукції більше ніж на 3%: 

2) зміна законодавчої бази, що впливає на розрахунки тарифів. 

Також, відповідно до п.3.3. «Методики формування, розрахунку та 

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

виробляється на ТЕЦ, ТЕС та когенераційних установках» - «у розрахунках 

тарифів можуть враховуватися ціни на паливно-енергетичні ресурси, що 

затверджуються, встановлюються чи оприлюднюються державними 
органами влади відповідно до чинного законодавства України». 

З 01.11.2019 рокуПРАТ «Черкаське хімволокно», ініціює 

перегляд/встановлення шляхом коригування тарифів навиробництво 

теплової енергії  з врахуванням моніторингу цін на вугільну продукцію 

марки Г. 

Основним чинником перегляду/зміни шляхом коригування тарифів  на 

виробництво теплової енергії за категоріями споживачів є: 
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- зміна ціни вугілля, відповідно до ринкових цін, які склалися на 

вугільному «ринку» України. 

Крім того, відповідно до п.3.3. «Методики формування, розрахунку та 

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

виробляється на ТЕЦ, ТЕС та когенераційних установках» -                                         

«за результати моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних 

послуг, що здійснюється НКРЕКП щоквартально, НКРЕКП може 

прийняти рішення щодо зміни цін на паливно-енергетичні ресурси у 

структурі тарифів на виробництво теплової енергії». 

Перерахунок /зміна паливної в складової з 01.11.2019 року по ціні 

вугілля 2000 грн./тонну (без врахування залізничних перевезень) здійснена на 

виробничу програму за період з 01.11.2019 по 31.12.2019 року.  

З врахуванням змін, які ініційовані до внесення, розрахункові 

тарифи на виробництво теплової енергії з 01.11.2019 року наведенні в 

таблиці1:  
Таблиця 1 

 

Вид діяльності Один. вим. 

Діючі тарифи з 

01.01.2019 року, 

(без ПДВ)     

(Постанова 

НКРЕКП від 

10.12.18 р. 

№1698)) 

Розрахункові 

тарифи з 

01.11.2019 

року, 

Відхилення  

абсолютне, 

коп/кВт.г; 

грн./Гкал 

відносне, % 

Виробництво 

теплоенергії для 

населення 

грн/Гкал 817,13 701,41 -115,72 -16,50 

Виробництво 

теплоенергії для 

бюджетних установ 

грн/Гкал 
833,74 718,38 -115,36 -16,06 

Виробництво 

теплоенергії для 

релігійних 

організацій 

грн/Гкал 
830,88 715,84 -115,04 -16,07 

Виробництво 

теплоенергії  для 

інших споживачів 

грн/Гкал 
833,77 718,40 -115,37 -16,06 
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Висновки: 

       основними чинниками зміни та перегляду тарифів на виробництво 

теплової енергії з 01.11.2019 року по підприємству є приведення у 

відповідність вартості паливної складової відповідно до чинного 

законодавства. 

 

На підставі наданих розрахунків просимо схвалити для ПРАТ «Черкаське 

хімволокно» з 01.11.2019 року тарифи на виробництво теплової енергії, за 

групами споживачів, які наведені в таблиці 1.  

 

 

 Зауваження та пропозиції по суті питань, що пропонуються до 

слухання,  від фізичних, юридичних осіб та їхніх об‘єднань приймаються 

протягом 10 днів з моменту публікації на адресу_18013, м. Черкаси, проспект 

Хіміків, 76, або на електронну адресу  cherk_tec@meta.ua. 

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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