
Обґрунтування щодо встановлення на 2018 рік тарифів на теплову енергію 

для всіх категорій споживачів та послуги з централізованого опалення та 

гарячого водопостачання для ПРАТ «Черкаське хімволокно» 

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". 

 Виконання інвестиційної програми в сфері теплопостачання за 2016 рік призвело до стрімкого 

зростання кількості будинків, обладнаних лічильниками теплової енергії. Рівень оснащення 

лічильниками зріс з 20% до 90 %. Це, а також інші заходи споживачів направлені на утеплення та 

раціональне споживання тепла, призвело до зменшення обсягів реалізації теплової енергії від 

Черкаської ТЕЦ з 893 тис.Гкал, закладених в розрахунках діючого тарифу, до 644 тис.Гкал по факту 

2017 року, тобто зменшення реалізації теплоенергії склало 249 тис.Гкал або 28%. В свою чергу це 

призводить до підвищення собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії 

у теплопостачальних організацій. 

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 зменшення обсягів реалізації теплової енергії, 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, 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 для всіх груп 

споживачів. 

 

 

 

 



Розрахункові тарифи на теплову енергію на 2018 рік 

 
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 1166,51 199,53 20,6 

Релігійні організації грн/Гкал 579,85 1148,58 568,73 98 

Бюджетні організації грн/Гкал 1047,75 1293,41 245,66 23,4 

Інші споживачі грн/Гкал 1048,34 1294,12 245,78 23,4 

Основні фактори, які вплинули на величину тарифів на теплову енергію за групами споживачів 

є: 

1. Зміна обсягів реалізації теплової енергії. 

 

Обсяг реалізації теплової енергії закладений в проект розрахунку тарифів становить 669,7 

тис.Гкал, що на 223,3 тис.Гкал або на 25 % менше ніж в діючому тарифі, в тому числі обсяг реалізації 

за групами споживачів становить: 

- Населення – 567,4 тис.Гкал; 

- Релігійні організації – 0,2 тис.Гкал; 

- Бюджетні установи – 71,1 тис.Гкал 

- Інші споживачі – 31 тис.Гкал  

 

2. Зростання ціни природного 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. Зростання витрат на оплату праці 

Витрати на оплату праці, які враховані у розрахунку тарифів на виробництво, транспортування, 

постачання теплової енергії та послуги з опалення та ГВП розраховані на підставі наступних 

законодавчих актів: 

1) Закону України «Про оплату праці» № 108/95-ВР від 24.03.1995 р. 

2) Закону України «Про Державний бюджет України на 2018рік»  

3) Доповнень до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців 

та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої 

промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2018 роки, зареєстрованих 

Мінсоцполітики за №5 від 19.02.2018 року 

4) Колективного договору ВП «Черкаська ТЕЦ» ПРАТ «Черкаське хімволокно» на 2018- 

2019 роки. 

Для розрахунку фонду заробітної плати прожитковий мінімум  розраховано з  серпня 2018 

року до липня 2019 року та складає 1901 грн. 

Відповідно до Змін і доповнень до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців 

та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої 



промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2018 роки, зареєстрованих 

Мінсоцполітики за №5 від 19.02.2018 року: 

- коефіцієнт мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду до прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб-1,4 

- коефіцієнт співвідношень мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду за видами робіт, а 

саме: експлуатація та обслуговування обладнання котелень, теплових пунктів, теплових та 

електричних мереж -1,66. 

Загальні витрати на оплату праці становлять 15 млн.грн. (без відрахувань на соцзаходи). 

 

4. Зростання витрат на куповану електричну енергію. 

 

Витрати електроенергії розраховані виходячи з вимог Порядку розрахунку нормативних 

витрат електроенергії підприємствами теплоенергетики при виробництві, транспортуванні та 

постачанні теплової енергії, затвердженого Наказом міністерства з питань житлово- комунального 

господарства України від 2 лютого 2009 року № 12.  

Питома норма витрат електроенергії на виробництво становить 16,61 кВтгод/Гкал, на 

транспортування –15,11кВтгод/Гкал. 

Також враховані витрати на реактивну електроенергію Відповідно до проведених розрахунків 

витрати реактивної електроенергії становлять  6,4 млн. кВАр∙годв рік. 

Витрати на електроенергію розраховані із ціни на активну електроенергію  176,7 коп/кВт∙год 

для 1 класу та 214,88 коп/кВт∙год для 2 класу, реактивної електроенергії 6,33 коп./ кВАр∙год. 

Загалом витрати на електроенергію становлять 29 млн.грн. 

 

5. Підвищення тарифу на транспортування теплової енергії тепловими мережами КПТМ 

«Черкаситеплокомуненерго»ЧМР». 

 

Теплова енергія вироблена на Черкаській ТЕЦ транспортується мережами КПТМ 

«Черкаситеплокомуненерго»ЧМР за тарифом, що встановлюється НКРЕКП України. Тариф на 

транспортування теплової енергії закладений в діючому тарифі становить 42,71 грн/Гкал, тариф на 

транспортування в проекті нового тарифу становить 52,07 грн/Гкал. Загальна вартість 

транспортування теплової енергії тепловими мережами КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»ЧМР» 

становить 32 млн.грн. 

 

6. Підвищення витрат на ремонт обладнання 

    Згідно наказу Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-

комунального господарства України за №620/378 від 10.12.2008р.  (зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 31.12.2008р. за № 1310/16001) «Про затвердження Правил підготовки теплових 

господарств до опалювального періоду», кожен рік розробляються дефектні акти та графіки 

проведення ремонтних робіт на об’єктах підприємства. 

Поточний ремонт котелень та теплових мереж проводиться господарським та підрядним 

способами, це відображено у реєстрах та документах.  



Під час ремонтних робіт на об’єктах  підприємства проводяться наступні заходи: 

- профілактичні роботи, ремонти, заміна допоміжного та основного устаткування; 
- ремонт ізоляції технологічних трубопроводів котельні; 
- ремонт будівель та споруд; 
- ремонт теплової ізоляції наземних теплових мереж. 
        Згідно дефектних актів розробляється кошторисна документація, де відображені 

найменування робіт, відомість ресурсів на придбання матеріалів для виконання ремонтних робіт з 

підготовки підприємства до опалювального періоду 2018-2019 р.р. 

7. 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». 

 

8. Зміна інших статей витрат 

Витрати по іншим статтям були розраховані та враховані в проект тарифів на теплову енергію 

відповідно до укладених договорів на 2018 рік. Витрати, об’єктивне формування яких не можливе, 

плануються на основі фактичних витрат за 2017 рік.  

 

Розрахункові тарифи на теплову енергію та послугу з 

централізованого опалення та постачання гарячої води 

 

Тарифи на послугу з централізованого опалення (без ПДВ) 

 Одиниці. 

виміру 

Діючий тариф Проект тарифу Відхилення, 

грн. 

Відхилення, % 

З приладами обліку грн/Гкал 974,65 1176,73 202,08 20,7 

без приладів обліку грн/м.кв 23,43 29,45 6,02 25,7 

 

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 70,35 11,86 20,3 

Населення без 

рушникосушками 

грн/м куб 54,15 66,09 11,94 22,0 

Бюджетні організації грн/м куб 55,28 63,10 7,82 14,1 

Інші споживачі грн/м куб 55,31 63,09 7,78 14,1 



 

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; 

— 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; 

 

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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