
 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до схвалення проєкту постанови НКРЕКП щодо схвалення інвестиційної 

програми ПРАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» на 2023 рік 

 

Звернення ліцензіата 

Відповідно до положень Порядку формування інвестиційних програм 

ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на 

теплоелектроцентралях та когенераційних установках, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 15 жовтня 2015 року № 2585, зареєстрованою в Міністерстві юстиції 

України 05 листопада 2015 року за № 1367/27812, листами від 27.1012022 №01-

14/1140 та від 30.11.22022 №01-14/1287 ПРАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»  була надана 

до НКРЕКП інвестиційна програма на 2023 рік та документальні підтвердження 

стосовно непридатного технічного стану об’єктів, які згідно з проєктами 

інвестиційних програм підлягають реконструкції чи повній заміні, або документи, 

які підтверджують технічну доцільність та необхідність виконання заходів 

(дефектні акти, акти обстеження, акти технічного стану, акти перевірок, експертні 

висновки тощо). 

 

Опрацювання матеріалів 

Після опрацювання обгрунтовувальних матеріалів заходів інвестиційної 

програми ПРАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» на 2023 рік пропонується схвалити 

заходи, які заплановані на прогнозний період на загальну суму 49 737,86 тис. грн 

(без ПДВ) за рахунок амортизаційних відрахувань, прибутку, а також інших 

джерел відповідно до обсягів фінансування, визначених при встановленні діючих 

тарифів. 

 
№ 

п/п Перелік об’єктів 

Пропозиція 

НКРЕКП  

(тис.грн. без ПДВ) 

 Амортизаційні відрахування : 47 277,36 

 Розроблення проєктно-кошторисної документації 

«Встановлення парового котла власних потреб». Стадія 

«Робочий проєкт» 

1 105,83 

 Модернізація автоматичного регулювання тиску 

природного газу ГРП – 2,3 (2-й пусковий комплекс). БМР 

11 592,59 

 Розроблення проєкту будівництва газопроводу від ГРС до  

ГРП (Предпроєктні опрацювання) 

110,36 

 

 Розроблення проєктно-кошторисної документації для 

капітального ремонту мазутних баків №1-3. Стадія 

«Робочий проєкт» 

284,81 

 Модернізація системи автоматизації пожежно-технічного 

водогону головного корпусу. БМР 

17 124,27 

 Придбання котла парового Е-20-1.4-250ГМ(Е) з 

пароперегрівачем та  модуляційними пальниками (2 шт.) 

17 059,50 

 

 Кошти нерозподіленого прибутку: 2 460,5 

 Придбання котла парового Е-20-1.4-250ГМ(Е) з 

пароперегрівачем та  модуляційними пальниками (2 шт.) 

2 460,50 

 

 Загальна вартість ІП на 2023 рік: 49 737,86 

 



 

 

 

Враховуючи викладене, пропонується схвалити проєкт постанови 

НКРЕКП щодо схвалення інвестиційної програми ПРАТ «ХАРКІВСЬКА 

ТЕЦ-5» на 2023 рік відповідно до пропозицій НКРЕКП, що наведені в таблиці. 

 
 

 

 

 

 

Директор Департаменту енергоринку                                                 І. Сідоров 
 



ПРОЄКТ 

 

  

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
      

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про схвалення Інвестиційної програми  

ПРАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» на 2023 рік 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                              

«Про теплопостачання», Порядку формування інвестиційних програм 

ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на 

теплоелектроцентралях та когенераційних установках, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 15 жовтня 2015 року № 2585, Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Схвалити Інвестиційну програму ліцензіата з виробництва теплової енергії 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» 

на 2023 рік у сумі 49 737,86 тис. грн (без ПДВ) та джерела її фінансування згідно 

з додатком.  

  

 

  

Голова НКРЕКП                 К. Ущаповський 



Додаток 

до постанови Національної комісії,

що здійснює державне регулювання

у сферах енергетики

та комунальних послуг

_________________№____________

 тис. грн

22 222,49

21 123,16

прибуток 1 099,33

27 515,37

49 737,86

І. Сідоров
Директор Департаменту  енергоринку

Джерела фінансування Інвестиційної програми                                                                    

ліцензіата з виробництва теплової енергії                                                                    

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА                                                    

«ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» на 2023 рік

Джерела фінансування

У тарифах на виробництво теплової енергії:

амортизація

Додаткові джерела

Разом (без урахування ПДВ)


