
Обґрунтування щодо перегляду тарифів на послуги з 

централізованого опалення та централізованого постачання гарячої 

води за категоріями споживачів 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 коефіцієнт дисконту для 

розрахунку ціни природного газу з 1 травня 2019 року дорівнює 0,8, відповідно ціна газу для 

виробництва теплової енергії для всіх груп споживачів з 01 травня 2019 року становить 

7184,8 грн./тис.м.куб.(без витрат на транспортування та ПДВ), що на 949,29 грн. більше 

попередньої ціни газу. Повна вартість газу з 01 травня 2019 року становить з урахуванням 

вартості транспортування 7917,5 грн./тис.м.куб. (без ПДВ).  

 Зміна ціни газу впливає на рівень тарифів на теплову енергію, а відповідно. На рівень 

тарифів на послугу з опалення та гарячого водопостачання. 

 

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 перегляд тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування та 

постачання) для для потреб населення, бюджетних установ, релігійних організацій та інших 

споживачів ПРАТ «Черкаське хімволокно» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тарифи на послугу з централізованого опалення (без ПДВ) 

 Одиниці. 

виміру 

Діючий тариф Проект тарифу Відхилення, 

грн. 

Відхилення, % 

З приладами обліку грн/Гкал 1186,47 1311,71 125,24 10,6 

без приладів обліку грн/м.кв 29,7 32,67 2,97 10,0 

 

 

Тарифи на послугу з гарячого водопостачання (без ПДВ) 

 Один. 

вимір 

Діючий 

тариф 

Проект 

тарифу 

Відхилення, 

грн. 

Відхилення,% 

Населення з 

рушникосушками 

грн/м куб 70,87 78,31 7,44 10,5 

Населення без 

рушникосушками 

грн/м куб 65,51 72,39 6,88 10,5 

Бюджетні організації грн/м куб 63,89 69,0 5,11 8,0 

Інші споживачі грн/м куб 63,67 68,76 5,09 8,0 

 

 

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 витрат на оплату праці 

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

постачання теплової енергії 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 2019рік»  

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 №26 від 04.12.2018 року 

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

2019 роки. 

Для розрахунку фонду заробітної плати прожитковий мінімум  розраховано з  травня 2019 

року до травня 2020 року та складає 2032,25 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 за №26 від 04.12.2018 року: 

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

працездатних осіб-1,6 

- 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. 

— Збільшення вартості оренди приміщення для розміщення абонентської служби; 

— Збільшення витрат на послуги банку, яке пов`язане з загальним збільшенням 

тарифу. 

 

 

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 19.02.2019 по 28.02.2019 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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