
Обґрунтування щодо коригування на 2018 рік  тарифів на теплову енергію 

для населення та послуги з централізованого опалення та гарячого 

водопостачання для ПРАТ «Черкаське хімволокно» 

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". 

 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).  

 Зміна ціни газу призводить до зміни паливної складової і зміни собівартості теплової 

енергії вцілому.   

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 змінами до чинного законодавства, які мали суттєвий вплив на рівень 

тарифів на виробництво теплової енергії, та з метою приведення витрат на паливо у 

структурі тарифів на теплову енергію у відповідність до встановлених законодавством норм, 

здійснено розрахунки тарифів: 

 -   на теплову енергію для населення; 

 - на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води, що 

надаються населенню. 

 

Розрахункові тарифи на теплову енергію на 2018 рік наведені в таблиці:  

Тарифи на теплову енергію (без ПДВ) 

Категорія споживачів Одиниці. 

виміру 

Діючий тариф, 

грн/Гкал  

Проект тарифу, 

грн/Гкал 

Відхилення, 

грн 

Відхилення, % 

Населення грн/Гкал 966,98 1 055,28 88,30 9,13 

Основним фактором який вплинув на величину тарифу на теплову енергію є зміна 

ціни природного газу. 



Тарифи на послугу з централізованого опалення (без ПДВ) 

 Одиниці. 

виміру 

Діючий тариф Проект тарифу Відхилення, 

грн. 

Відхилення, % 

З приладами обліку грн/Гкал 974,65 1 065,52 90,87 9,32 

без приладів обліку грн/м.кв 23,43 25,61 2,18 9,30 

 

Тарифи на послугу з гарячого водопостачання (без ПДВ) 

 Один. 

вимір 

Діючий 

тариф 

Проект 

тарифу 

Відхилення, 

грн. 

Відхилення,% 

Населення з 

рушникосушками 

грн/м куб 58,49 63,39 4,90 8,38 

Населення без 

рушникосушками 

грн/м куб 54,15 58,64 4,49 8,29 

 

 

Основні фактори, які вплинули на величину тарифів на послуги з централізованого 

опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню: 

 

— зміна тарифів на теплову енергію, які є складовою тарифу на послугу з опалення та 

гарячого водопостачання; 

 

При цьому тарифи на теплову енергію від ПРАТ «Черкаське хімволокно» 

(Черкаська ТЕЦ) для населення залишаються одними з найнижчих по Україні.   

Наше підприємство продовжує забезпечувати надійним та якісним 

теплопостачанням більшу частину міста Черкаси. 

 

 

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 р.р. 

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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