
Обґрунтування коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання для бюджетних установ, інших споживачів, 

релігійних організацій та послуги з 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. 

У зв’язку з корегуванням тарифів на виробництво теплової енергії, що виробляється 

на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках та 

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 

категорій споживачів: бюджетні установи, інші споживачі та релігійні організації  та послуги 

з 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) 

Відхилення, % 

Вир-во т/е для бюджетних установ Грн/Гкал 833,74 1 142,84 37,1 

Вир-во т/е для інших споживачів Грн/Гкал 833,77 1 141,75 36,9 

Вир-во т/е для релігійних організацій Грн/Гкал 830,88 1 173,91 41,3 

 

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, % 

Бюджетні установи грн/Гкал 1 160,11 1 545,09 33,2 

Інші споживачі грн/Гкал 1 160,14 1 543,72 33,1 

Релігійні організації грн/Гкал 1 156,6 1 577,64 36,9 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Розрахункові тарифи на послугу з гарячого водопостачання на 2019 рік наведені в 

таблиці:  

 

Тарифи на послугу з гарячого водопостачання (без ПДВ) 

 

 Один. вимір Діючий тариф Проект тарифу Відхилення,% 

Бюджетні організації грн/м куб 63,89 82,71 29,5 

Інші споживачі грн/м куб 63,67 82,36 29,4 

 

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 26.01.2019 по 04.02.2019. 

 

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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