Обґрунтування щодо встановлення з 01.01.2019 тарифів на теплову
енергію для всіх категорій споживачів та послуги з централізованого
опалення та гарячого водопостачання для ПРАТ «Черкаське хімволокно»
з врахуванням Положення про покладення спеціальних обов’язків на
суб’єктів ринку природного для забезпечення загальносуспільних інтересів
у процесі функціонування ринку природного газу, відповідно до Постанови
КМУ від 19.10.2018 року №867

На сьогодні ПРАТ «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.
Розрахунки тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування та
постачання» складено у відповідності до Законів України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про
теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», «Про державне регулювання у сфері
комунальних послуг та відповідно до нормативних регуляторних актів Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг: Постанови
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".
Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на теплову енергію, послуги з
централізованого опалення та постачання гарячої води, на рівні, який покриває всі витрати в
собівартості цих послуг, є вимогою законодавства України, зокрема статті 10 Закону України
«Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», статті 31 Закону України «Про
житлово-комунальні послуги» та статті 20 Закону України «Про теплопостачання».
У зв’язку із прийняттям протягом 2018 року змін до чинного законодавства, які мали
суттєвий вплив на рівень тарифів на виробництво теплової енергії, та з метою приведення
витрат на паливо, електроенергію, в собівартості виробництва теплової енергії власних ТЕЦ,
витрат на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи у структурі тарифів на теплову
енергію у відповідність до встановлених законодавством норм, здійснено розрахунки
тарифів:
- на теплову енергію для всіх груп споживачів;
- на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води, що
надаються населенню, бюджетним установам та іншим споживачам.
Оскільки, тарифи на виробництво теплової енергії формують собівартість теплової
енергії у кінцевому тарифі, для уникнення збитковості при реалізації теплової енергії,
ПРАТ «Черкаське хімволокно» має намір у 2019 році переглянути тарифи на теплову
енергію для всіх категорій споживачів та послуги з централізованого опалення й
централізованого постачання гарячої води.
Згідно розрахунку тарифи на виробництво теплової енергії на ТЕЦ є наступними:

Вид діяльності

Одиниці.
виміру

Діючий тариф,
(без ПДВ)

Проект тарифу,
(без ПДВ)

Відхи-лення, %

Вир-во т/е для населення

Грн/Гкал

719,42

957,65

33,1

Вир-во т/е для бюджетних установ

Грн/Гкал

811,41

1509,14

85,9

Вир-во т/е для інших споживачів

Грн/Гкал

811,97

1 509,18

85,8

Вир-во т/е для релігійних організацій

Грн/Гкал

696,75

1 505,36

116,1

Розрахункові тарифи на теплову енергію на 2019 рік наведені в таблиці:

Тарифи на теплову енергію (без ПДВ)
Категорія споживачів

Одиниці.
виміру

Діючий тариф,
грн/Гкал

Проект тарифу,
грн/Гкал

Відхилення, %

Населення

грн/Гкал

966,98

1 341,43

38,7

Релігійні організації

грн/Гкал

579,85

1 954,92

237,1

Бюджетні організації

грн/Гкал

1047,75

2 212,11

111,1

Інші споживачі

грн/Гкал

1048,34

2 184,60

108,4

Основні фактори, які вплинули на величину тарифів на теплову енергію за групами
споживачів є:
1. Зміна тарифів на виробництво теплової енергії на ТЕЦ.
2. Зміна ціни газу. У відповідності до постанови КМУ від 19.10.2018 р. №867 ціна
газу для виробництва теплової енергії для населення з 01 листопада 2018 року
становить 6235,51 грн.тис.м.куб. що на 1333,51 грн. більше попередньої ціни газу.
Повна вартість газу з 01 листопада 2018 року становить з урахуванням вартості
транспортування 6968,21 грн.тис.м.куб. (без ПДВ)..
3. Зміна рівня прожиткового мінімуму на 2019 рік .
4. Зміна інших складових собівартості виробництва, транспортування та постачання
теплової енергії
5. Врахування в структурі собівартості внесків на регулювання
Відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг від 06.04.2017 року№491 «Про затвердження
Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання» в розрахунок тарифів
на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії враховано стаття витрат
«внески на регулювання».

Розрахункові тарифи на послугу з опалення та гарячого водопостачання на 2019 рік
наведені в таблиці:

Тарифи на послугу з централізованого опалення (без ПДВ)
Одиниці.
виміру

Діючий тариф

Проект тарифу

Відхилення, %

З приладами обліку

грн/Гкал

974,65

1361,92

39,73

без приладів обліку

грн/м.кв

23,43

34,09

45,5

Тарифи на послугу з гарячого водопостачання (без ПДВ)
Один. вимір

Діючий тариф Проект тарифу

Відхилення,%

Населення з рушникосушками

грн/м куб

58,49

80,30

37,29

Населення без рушникосушками

грн/м куб

54,15

74,14

36,92

Бюджетні організації

грн/м куб

55,28

128,90

133,2

Інші споживачі

грн/м куб

55,31

128,90

133,1

Основні фактори, які вплинули на величину тарифів на послуги з централізованого
опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню:
— зростання тарифів на теплову енергію;
— зростання цін на воду яка використовується для надання послуги з гарячого
водопостачання для населення, бюджетних організацій та інших споживачів згідно з
постановою НКРЕКП;
— зростання мінімального прожиткового мінімуму, 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»;
Наше підприємство продовжує забезпечувати
теплопостачанням більшу частину міста Черкаси.

надійним

та

якісним

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 01.11.2018 по 10.11.2018 року.
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.

