
Обґрунтування щодо перегляду з 01.04.2018 тарифів на теплову 

енергію для кінцевих споживачів та послуги з централізованого 

опалення та гарячого водопостачання через коригування 

окремих складових для 

ПАТ «Черкаське хімволокно» 

 
На сьогодні ПАТ «Черкаське хімволокно» здійснює виробництво 

теплової енергії на ТЕЦ та котельні, транспортування та постачання теплової 

енергії, а також є виконавцем послуг з централізованого опалення та гарячого 

водопостачання. 

Постановою НКРЕКП України від 28.12.2017р. № 1505 для ПАТ 

«Черкаське хімволокно» з 01 січня 2018 року були встановлені нові тарифи на 

виробництво теплової енергії на ТЕЦ. Порівняння тарифів 2017 року та 

введених з 2018 року по категоріям споживачів наведено в таблиці: 

Категорія 

споживачів 

Одиниці. 

виміру 

Тариф 2017, 

грн/Гкал  

(без ПДВ) 

Тариф 2018, 

грн/Гкал  

(без ПДВ) 

Відхилення, 

% 

Релігійні організації грн/Гкал 646,85 693,43 7,2 

Бюджетні 

організації 
грн/Гкал 950,21 807,73 - 15,0 

Інші споживачі грн/Гкал 1264,5 808,23 - 36,1 

 

Основними причинами зміни тарифів є: 

 

— підвищення ціни вугілля (з 2 071 грн/т без ПДВ до 2 380,24 грн. без ПДВ) 

відповідно до Протоколу наради з питання визначення граничної ціни 

вугільної продукції Міністерства енергетики та вугільної промисловості 

України від 26.10.2017 року, затвердженого Міністерством енергетики та 

вугільної промисловості України І.Насаликом; 

— підвищення ціни газу для бюджетних організацій (з 4942 грн. за 1000 м3 

без тарифів на транспортування та ПДВ до 7907,20 грн. за 1000 м3 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 22.03.2017 

№187; 



— підвищення ціни газу для інших споживачів (з 7247,34 грн. за 1000 м3 без 

тарифів на транспортування та ПДВ до 7907,20 грн. за 1000 м3 без тарифів 

на транспортування та ПДВ) розрахованої на 2018 рік 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 №991; 

— приведення розподілу натурального палива (газ, вугілля) до алгоритму 

розподілу умовного палива відповідно до методики ГКД 34.09.100-2003 та 

СОУ-Н МПЕ 40.1.09.151:2005, що забезпечило зменшення паливної 

складової на теплову енергію; 

У відповідності до Закону України від 9 липня 2010 року  № 2479-VI 

«Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» зі змінами та 

доповненнями, Постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України від 

24.03.2016 року № 377 «Про затвердження Порядку формування тарифів на 

теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги  з 

централізованого опалення і постачання гарячої води», 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"  ПАТ «Черкаське хімволокно» підготувало розрахунки 

тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. 

Тарифи формуються окремо для кожного виду діяльності з урахуванням 

наступних категорій споживачів: населення, бюджетні установи, інші 

споживачі, релігійні установи. 

Діючі тарифи на виробництво, транспортування та постачання теплової 

енергії, а також тарифи на послугу з централізованого опалення та гарячого 

водопостачання були встановлені наступними постановами НКРЕКП: 

- для бюджетних, релігійних організацій і інших споживачів – від 

01.02.2017 р. №151 і № 152. 

 

Основними факторами впливу на зміну тарифів є наступне: 

— зміна тарифу на виробництво теплової енергії на ТЕЦ згідно постанови 

НКРЕКП від 28.12.2017 №1505; 

— зростання цін на воду яка використовується для надання послуги з 

гарячого водопостачання для населення, бюджетних організацій та інших 

споживачів згідно з постановою від 01.06.2017 р. №728 та 729 ; 



— зростання мінімального прожиткового мінімуму з 01.05.2017 - 1684 грн, а 

з 01.12.2017 – 1762 грн, який лежить в основі розрахунку фонду 

заробітної плати, що включається до тарифів на теплову енергію; 

— зростання роздрібних тарифів на електричну енергію для промислових 

споживачів; 

— підвищення тарифу на транспортування теплової енергії тепловими 

мережами КПТМ «Черкаситеплокомуненерго», 

 

Порівняння діючих та розрахованих тарифів наведено в таблицях: 

 

Тарифи на теплову енергію (без ПДВ) 

Категорія 

споживачів 

Одиниці. 

виміру 

Діючий 

тариф, 

грн/Гкал  

Проект 

тарифу, 

грн/Гкал 

Відхилення, 

% 

Релігійні організації грн/Гкал 579,85 1 123,06 93,7 

Бюджетні організації грн/Гкал 1 217,17 978,93 - 19,6 

Інші споживачі грн/Гкал 1 590,88 786,75 - 50,5 

 

Тарифи на послугу з гарячого водопостачання (без ПДВ) 

 
Один. 

вимір 

Діючий 

тариф 

Проект 

тарифу 
Відхилення,% 

Бюджетні 

організації 
грн/м куб 63,62 56,99 - 10,4 

Інші споживачі грн/м куб 82,01 47,53 - 42,0 

 

У зв’язку з фактичною відсутністю такої категорії споживачів як 

управителі багатоквартирних будинків просимо НКРЕКП скасувати тариф для 

даної категорії споживачів. 

Наше підприємство продовжує забезпечувати надійним та якісним 

теплопостачанням більшу частину міста Черкаси. 


