
Обґрунтування перегляду тарифу на виробництво теплової енергії для 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», яка виробляється ВІДОКРЕМЛЕНИМ ПІДРОЗДІЛОМ 

«БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» 
 
 

            Тариф на виробництво теплової енергії для АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО», яка виробляється ВІДОКРЕМЛЕНИМ ПІДРОЗДІЛОМ «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА 

ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» розрахований у відповідності 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 № 991 від 01 

серпня 2017 року.  

 

            Чинний тариф на виробництво теплової енергії для АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО», яка виробляється ВІДОКРЕМЛЕНИМ ПІДРОЗДІЛОМ «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА 

ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» затверджений постановою НКРЕКУ № 2635 від 22.10.2015р.  

 

            Основними причинами зміни тарифу є:  

  - підвищення цін на технологічне паливо (вугілля з 1 324,63 грн/т без ПДВ до 2 555,56 грн/т без ПДВ; мазут 

з 8605,89 грн/т без ПДВ до 11173,09 грн/т без ПДВ), розрахованих у відповідності 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 та 

діючих договорів поставки вугілля, що призвело до зростання витрат на паливо на 86%; 

  

  - зростання витрат на оплату праці на 178 % (розрахунок витрат здійснено відповідно до Порядку 

визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на розподіл електричної енергії (передачу 

електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), постачання електричної енергії за 

регульованим тарифом, передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними 

мережами, виробництво теплової та виробництво електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП 

від 26 жовтня 2015 року № 2645, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2015 року за 

№ 1431/27876;  

 

   - збільшення витрат на податки, а саме: податок на землю (плата за землю/орендна плата) через 

збільшення ставок земельного податку для земель енергетики та індексацію нормативної грошової оцінки 

земель згідно ст.289 та пункту 8 підрозділу 6 розділу XX «Податкового кодексу України»; витрати на 

екологічний податок – через збільшення ставок податку на викиди в атмосферне повітря забруднюючих 

речовин згідно ст.243-246 розділу VІІІ Податкового кодексу України; витрати на рентну плату за спеціальне 

водокористування – через збільшення ставки рентної плати за спеціальне водокористування згідно ст.255.1 

ЗУ Податкового кодексу України;  

   

            Оскільки зазначені фактори формують собівартість виробництва теплової енергії, для уникнення 

збитковості при подальшій реалізації АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ  «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», яка 

виробляється ВІДОКРЕМЛЕНИМ ПІДРОЗДІЛОМ «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА 

СТАНЦІЯ» має намір переглянути тариф на виробництво теплової енергії.  

 

            Відповідно до розрахунку тариф на виробництво теплової енергії для АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», яка виробляється ВІДОКРЕМЛЕНИМ ПІДРОЗДІЛОМ 

«БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» матиме розмір згідно з наведеною таблицею:  

 

Тариф на виробництво теплової енергії  

     

без ПДВ 

Найменування 

показників 
Од. виміру 

Діючий тариф 

на т/ен 

Прогнозний 

розрахунок тарифу 

на 2019р. 

Відхилення 

+/- % 

Тариф на виробництво 

т/ен 
грн/Гкал 258,17 507,98 +249.81 +97 

 

 

 


