
ПРОТОКОЛ

відкритого обговорення схвалених проектів постанов НКРЕКП

«Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання 
для потреб населення ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЧЕРКАСЬКЕ 

ХІМВОЛОКНО» та внесення змін до деяких постанов НКРЕКП», «Про встановлення тарифів 
на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб бюджетних 

установ,релігійних організацій та інших споживачів (крім населення) ПРИВАТНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» та внесення змін до 
деяких постанов НКРЕКП», «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого 

опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню 
ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», яке є 

виконавцем цих послуг», «Про встановлення тарифів на послугу з централізованого 
постачання гарячої води, що надається для потреб бюджетних установ та інших споживачів 

(крім населення) ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРКАСЬКЕ 
ХІМВОЛОКНО», «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2015 року
№1169»

(відкриті слухання проведені у приміщенні Адміністративного корпусу Черкаської ТЕЦ за 
адресою: м. Черкаси, проспект Хіміків, 76, к. 201)

м. Черкаси «7»грудня 2018р.

Відкрите обговорення розпочалось о 10:00 год. у приміщенні Адміністративного 
корпусу Черкаської ТЕЦ за адресою: м. Черкаси, проспект Хіміків, 76, к. 201.

Присутні:
1. Представники ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ 

ХІМВОЛОКНО»:
1.1. Олексенко В.В. -  голова правління;
1.2. Біда О.В. - заступник директора з економіки та фінансів ВП «Черкаська ТЕЦ» 

ПРАТ «Черкаське хімволокно»
1.3. Сичова Л.О. -  заступник головного бухгалтера ПРАТ «Черкаське хімволокно», 

секретар відкритого обговорення.
2. Головуючий відкритих слухань - Представник Сектору Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у Черкаській області -  
завідувач сектору - Черемис А.І.

3. Представник Черкаської міської ради -  Заступник міського голови м. Черкаси з питань 
діяльності виконавчих органів ради -  Коломоєць І. А.
4. Жителі м. Черкаси - 14 осіб.

Виступ: Головуючий відкритих слухань завідувач сектору Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у 
Черкаській області Черемис А.І., відкрив відкриті обговорення та повідомив, "що сьогодні 
проводиться відкрите обговорення проектів постанов НКРЕКП «Про встановлення тарифів 
на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб населення 
ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ7 ТОВАРИСТВУ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» та 
внесення змін до деяких постанов НКРЕКП», «Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
її виробництво, транспортування, постачання для потреб бюджетних установ,релігійних 
організацій та інших споживачів (крім населення) ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 
ТОВАРИСТВУ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» та внесення змін до деяких постанов 
НКРЕКП», «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та 
централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню ПРИВАТНИМ 
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», яке є виконавцем цих



послуг», «Про встановлення тарифів на послугу з централізованого постачання гарячої води, 
що надається для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) 
ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», «Про 
внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2015 року № 1169», яке
передбачене постановою НКРЕКП від 30.06.2017 №866 «Про затвердження Порядку 
проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

12 листопада 2018 року за участю повноважного представника Черкаської міської ради 
було проведено відкриті обговорення (відкриті слухання) питання щодо встановлення тарифів 
на теплову енергії, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання 
гарячої води для ПРАТ «Черкаське хімволокно» за категоріями споживачів.

Водночас, на відкритому засіданні НКРЕКП, яке проводилося у формі відкритого 
слухання 27 листопада 2018 року, Еоловою та Членами НКРЕКП було схвалено проекти 
постанов для ПРАТ «Черкаське хімволокно» щодо встановлення тарифів на теплову енергію, 
послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води за 
категоріями споживачів та про скасування тарифу на послугу з централізованого постачання 
гарячої води для потреб управителів багатоквартирних будинків за умови відсутності 
рушникосушильників, оскільки підприємство звернулось до НКРЕКП з відповідним листом 
щодо скасування тарифу на послугу з централізованого постачання гарячої води для потреб 
управителів багатоквартирних будинків за умови відсутності рушникосушильників у зв’язку з 
фактичною відсутністю категорії споживачів, що Споживає зазначену послугу.

На виконання статті 14 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 15 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації», вищезазначені проекти постанов розміщено на 
офіційному веб-сайті Комісії з метою доведення інформації до ліцензіатів, а також до 
споживачів та для одержання зауважень і пропозицій.

Зауваження та пропозиції до оприлюднених матеріалів від фізичних та юридичних 
осіб, їх об’єднань, приймались до 06 грудня 2018 року, однак жодних не надійшло.

Заявок для участі у відкритому обговоренні проекту рішень НКРЕКП також не 
надходило.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Обговорення проектів постанов «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування, постачання для потреб населення ПРИВАТНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» та внесення змін до деяких 
постанов НКРЕКП», «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування, постачання для потреб бюджетних установ,релігійних організацій та 
інших споживачів (крім населення) ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» та внесення змін до деяких постанов НКРЕКП», «Про 
встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого 
постачання гарячої води, що надаються населенню ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», яке є виконавцем цих послуг», «Про 
встановлення тарифів на послугу з централізованого постачання гарячої води, що надається 
для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення)' ПРИВАТНИМ 
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», «Про внесення змін до 
постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у  сферах енергетики та 
комунальних послуг, від 31 березня 2015 року № 1169».
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Слухали :
Заступника директора з економіки та фінансів ВП «Черкаська ТЕЦ» 

ПРАТ «Черкаське хімволокно» Біду О.В,
Біда О.В. повідомив, що на засіданні НКРЕКП, що відбулося 27.11.2018 р. було 

схвалено проекти постанов для ПРАТ «Черкаське хімволокно» щодо встановлення тарифів на 
теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання 
гарячої води за категоріями споживачів, а також на скасування тарифу на послугу з 
централізованого постачання гарячої води для потреб управителів багатоквартирних будинків 
за умови відсутності рушникосушильників. Процедура встановлення тарифів для ліцензіатів 
НКРЕКП передбачає участь громади міста та районів, які обслуговує підприємство в 
погодження проектів постанов НКРЕКП, щодо встановлення тарифів на виробництво, 
транспортування, постачання теплової енергії та на послуги з централізованого опалення та 
централізованого постачання гарячої води за категоріями споживачів.

Діючі тарифи для ПРАТ «Черкаське хімволокно»:

для потреб населення
Тариф на теплову енергію 966,98 грн/Гкал без ПДВ,
Тариф на послуги з централізованого опалення:

для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку 
теплової енергії -  974,65 грн/Гкал без ПДВ (1169,58 грн/Гкал з ПДВ) 
для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку 
теплової енергії -  23,43 грн/м2 без ПДВ. (28,12 грн/м2 з ПДВ)

Тарифи на послугу з централізованого постачання гарячої води:
за умови підключення рушникосушильників до систем централізованого постачання 

гарячої води -  58,49 грн/мЗ без ПДВ, (70,19 грн/мЗ з ПДВ) 
за відсутності рушникосушильників -  54,15 грн/мЗ без ПДВ (64,98 грн/мЗ з ПДВ)
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для потреб управителів багатоквартирних будинків за умові відсутності 
рушникосушильників -  51,30 грн/мЗ без ПДВ;

для потреб бюджетних установ 
Тариф на теплову енергію 1047,75 грн/Гкал без ПДВ,
Тарифи на послугу з централізованого постачання гарячої води: 

без рушникосушильників-  55,28 грн/мЗ без ПДВ.

для потреб інших споживачів
Тариф на теплову енергію 1048,34 грн/Гкал без ПДВ,
Тарифи на послугу з централізованого постачання гарячої води: 

без рушникосушильників -  55,31 грн/мЗ БЕЗ ПДВ.

для потреб релігійних організацій
Тариф на теплову енергію 579,85 грн/Гкал без ПДВ

Станом на сьогодні дані тарифи є збитковими для підприємства. Для приведення 
тарифу до економічно обґрунтованого рівня були проведені розрахунки в частині 
коригування наступних витрат собівартості теплової енергії:

1. Зміна тарифів на виробництво теплової енергії і ціни природного газу
Зміна тарифів у зв’язку з переглядом тарифів на виробництво теплової енергії 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 виробникам 
теплової енергії для всіх категорій споживачів з 1 листопада 2018 року по 1 травня 2019 року 
ціну природного газу без врахування ПДВ, тарифів на транспортування і розподіл природного
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газу визначено на рівні 6235,51 грн за 1000 куб. метрів. З урахуванням тарифів на 
транспортування і розподіл природного газу ціна складає 6968,21 грн. (без ПДВ) за 1000 куб. 
метрів.

2. 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 категоріями споживачів становить:

Населення -  567,4 тис.Гкал;
Релігійні організації -  0,17 тис.Гкал;
Бюджетні установи -71,1 тис.Гкал 
Інші споживачі -  31 тис.Гкал

3. Витрати на оплату праці
Витрати на оплату праці, які враховані у розрахунку тарифів на виробництво, 

транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення та 
централізованого постачання гарячої води 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 2018рію>
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 ВГІ «Черкаська ТЕЦ» ПРАТ «Черкаське хімволокно» на
2018- 2019 роки.

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. '

4. Витрати 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-15,1 ІкВтгод/Гкал.

Також враховані витрати на реактивну електроенергію.' Відповідно до' проведених 
розрахунків витрати реактивної електроенергії становлять 6,4 млн. кВАртодв рік.

5. Витрати на транспортування теплової енергії тепловими мережами КПТМ 
«Черкаситеплокомуненерго» ЧМР».

Відповідно укладених договорів КПТМ «Черкаситеплокомуненерго ЧМР» надає ПРАТ 
«ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» послуги з транспортування теплової енергії. Тарифи на
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транспортування теплової енергії для КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» ЧМР» 
встановлюються відповідними постановами НКРЕКП.

6. Витрати 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». Розмір внесків розраховано відповідно до постанови НКРЕКП від 
21.06.2018 року № 526 «Про визначення планової ставки внеску на регулювання на 2019 рік». 
Планова ставка на 2019 рік становить 0,064 відсотка.

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.

9. Витрати на покриття втрат
До 01.11.2018 р. ціни на природний газ для різних категорій споживачів були різними. 

З 01.11.2018 р. після затвердження Постановою КМУ 867 ціна на природний газ для населення 
та релігійних організацій зросла, а для категорії бюджетні установи та інші споживачі 
знизилась. Планові тарифи набудуть чинності лише з січня 2019 відповідно до процедури їх 
затвердження.

Відповідно до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво 
транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої 
води, затвердженого постановою НКРЕКП від 24.03.2016 р. №377, відшкодування витрат на 
покриття таких втрат розраховуються та включаються в тариф виходячи з обсягу теплової 
енергії, що фактично реалізувалась. При найближчому наступному перегляді тарифів в 2019, 
коли буде відомий фактичний корисний відпуск теплової енергії за листопад та грудень 2018 
року підприємство буде мати право на компенсацію витрат на покриття втрат в частині 
вартості природного газу, що виникли за період розгляду розрахунків тарифів та їх 
встановлення для категорій споживачів «населення» та «релігійні організації», а також 
зробить перерахунок для категорій споживачів «бюджетні установи» та «інші споживачі (крім 
населення)».
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Оскільки ПРАТ «Черкаське хімволокно» є ліцензіатом НКЕРКП, підприємство 
звернулось до національного регулятора з необхідним пакетом документів, щодо розрахунку 
та подальшого встановлення тарифів для категорій споживачів населення. За результатами 
розрахунків розмір тарифів, що було схвалені проектами постанов НКРЕКП, складають: 

для потреб населення
Тариф на теплову енергію 1 134,01 грн/Гкал без ПДВ, зростання на 17,3%,
Тариф на послуги з централізованого опалення:
для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової 
енергії -  1 147,26 грн/Гкал без ПДВ (1 376,71 грн/Гкал з ПДВ), зростання на 17,7%; 
для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової 
енергії -  28,72 грн/м2 без ПДВ. (34,46 грн/м2 з ПДВ), зростання на 22,5%;
Тарифи на послугу з централізованого постачання гарячої води:

за умови підключення рушникосушильників до систем централізованого постачання 
гарячої води -  68,77 грн/мЗ без ПДВ, (82,52 грн/мЗ з ПДВ), зростання на 17,6%; 
за відсутності рушникосушильників -  63,58 грн/мЗ без ПДВ. (76,30 грн/мЗ з ПДВ), 
зростання на 17,4%;

для потреб бюджетних установ
Тариф на теплову енергію 1 114,34 грн/Гкал без ПДВ, зростання на 6,4%;
Тарифи на послугу з централізованого постачання гарячої води:

без рушникосушильників -  60,52 грн/мЗ без ПДВ, зростання на 9,5%;

для потреб інших споживачів
Тариф на теплову енергію 1 114,38 грн/Гкал без ПДВ, зростання на 6,3%;
Тарифи на послугу з централізованого постачання гарячої води:

без рушникосушильників -60,31 грн/мЗ без ПДВ, зростання на 9,0%;

для потреб релігійних організацій
Тариф на теплову енергію 1 111,00 грн/Гкал без ПДВ, зростання на 91,6%;

Крім того, у зв’язку з розглядом на відкритих обговореннях 04.12.2018 питання 
щодо зміни тарифів на виробництво теплової енергії ТЕЦ, проекти яких були схвалені 
на засіданні Комісії 23.11.2018, та з метою недопущення збитків підприємства, необхідно 
врахувати зміну тарифу на виробництво теплової енергії ТЕЦ при формуванні кінцевих 
тарифів на теплову енергію за категоріями споживачів.

Тарифи на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого 
постачання гарячої води для ПРАТ «Черкаське хімволокно» залишаються одними з 
найнижчих по Україні та є економічно обґрунтованими та прозорими.

Необхідність зміни діючих тарифів на теплову енергію забезпечить надійність та 
безперебійність проходження опалювального сезону 2018-2019 років та якість комунальної 
послуги.

Представник Черкаської міської ради - Заступник міського голови м. Черкаси з 
питань діяльності виконавчих органів ради Коломоєць І. А,- підтримала проекти постанов 
для ІТРАТ «Черкаське хімволокно», які були схваленні на відкритому слуханні НКРЕКП 
27 листопада 2018 року.

Інших запитань, зауважень, доповнень чи пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ:

1. Відкриті обговорення проведені на засадах гласності, відкритості та прозорості.
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2. Погодитись без зауважень та підтримати проекти постанов НКРЕКП ««Про встановлення 
тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб 
населення ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» 
та внесення змін до деяких постанов НКРЕКП», «Про встановлення тарифів на теплову 
енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб бюджетних 
установ,релігійних організацій та інших споживачів (крім населення) ПРИВАТНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» та внесення змін до деяких 
постанов НКРЕКП», «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та 
централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню ПРИВАТНИМ 
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», яке є виконавцем цих 
послуг», «Про встановлення тарифів на послугу з централізованого постачання гарячої води, 
що надається для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) 
ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», «Про 
внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, від ЗІ березня 2015 року№ 1169».

3. Оприлюднити протокол відкритого обговорення на офіційному веб-сайті Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та 
ПРАТ «Черкаське хімволокно».

Заперечень чи доповнень не надійшло. .

Головуючий відкритих слухань подякував усім присутнім за участь і оголосив про 
завершення відкритих слухань.

Закінчення заходу 07.12.2018 о 10 год. 35 хв.

Секретар відкритого обговорення я ■ ./ Синова Л.О.


