
                                                                                                                                                                 

Обґрунтування щодо встановлення тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання (послугу з 

постачання теплової енергії) для потреб населення, бюджетних 

установ, релігійних організацій та інших споживачів ПРАТ 

«Черкаське хімволокно» 2019 року 

 

ПРАТ «Черкаське хімволокно» є ліцензіатом Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з  

виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях (ТЕЦ), 

власних котельнях, транспортування теплової енергії магістральними 

(розподільчими) мережами, постачання теплової енергії. 

Тарифи на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії 

ПРАТ «Черкаське хімволокно» розраховані   у відповідності до Закону України 

від 9 липня 2010 року  № 2479-VI «Про державне регулювання у сфері 

комунальних послуг» зі змінами та доповненнями, Постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг України від 25.06.2019 №1174 «Про затвердження 

Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання», 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" з 

урахуванням Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування, постачання, затвердженої постановою НКРЕКП 

від 31 березня 2016 року № 528. 

Тарифи формуються окремо для кожного виду діяльності з урахуванням 

наступних категорій споживачів: населення, бюджетні установи, інші 

споживачі, релігійні організації. 

Діючі тарифи на виробництво, транспортування та постачання теплової 

енергії були встановлені Постановами НКРЕКП від 11.12.2018 р. № 1795, 

№1796.  

 

 

 



Основними причинами зміни тарифів є: 

— Зміна виробничої програми  

— Зміна тарифу на виробництво теплової енергії на ТЕЦ внаслідок 

зміни паливної складової; 

— Зміна умов розрахунку ціни на природний газ та його 

транспортування, який використовується для виробництва теплової енергії 

на котельні ; 

— Приведення у відповідність витрати на покриття втрат, що виникли 

протягом періоду встановлення та оприлюднення тарифів, які передбачені 

діючими тарифами згідно вимог статті 20 Закону України «Про 

теплопостачання» та статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги». 

— Приведення у відповідність витрат на енергетичні ресурси, а саме 

покупну електроенергію внаслідок початку роботи ринку електричної 

енергії; 

— Приведення у відповідність витрат на заробітну плату з 

нарахуваннями внаслідок зростання рівня прожиткового мінімуму та 

урахування змін Галузевої угоди між Міністерством регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 

Об'єднанням організацій роботодавців "Всеукраїнська конференція 

роботодавців житлово-комунальної галузі України" та Центральним 

комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, 

місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 

2017-2021 роки; 

— Приведення у відповідність витрат з орендної плати ЦМК на рівень 

інфляції; 

— Приведення у відповідність суми внесків на регулювання; 

— Приведення у відповідність екологічного податку в зв’язку з 

підвищенням ставок за викиди в атмосферне повітря  окремих 

забруднюючих речовин;  

— Приведення у відповідність до вимог діючого законодавства інших 

витрат підприємства (сировина, матеріали, послуги сторонніх організацій, 

амортизації та інш.) на виробництво, транспортування та постачання 

теплової енергії; 

— Закладання прибутку в розмірі 2% на поповнення обігових коштів. 



В результаті проект розрахунків тарифів на теплову енергію за категоріями 

споживачів є наступним: 

Тарифи на теплову енергію  

ПРАТ «Черкаське хімволокно" на 2019рік 

Категорія споживачів х 
Діючий тариф, 

грн/Гкал 

Розрахункові 

тарифи на 2019 

рік, грн/Гкал 

відхилення, 

% 

Населення без ПДВ 1173,21 1215,36 3,6 

Бюджетні споживачі без ПДВ 1160,11 1169,51 0,8 

Релігійні організації без ПДВ 1156,60 1164,24 0,4 

Інші споживачі без ПДВ 1160,14 1135,71 -1,8 

 

     

Необхідність зміни діючих тарифів на теплову енергію забезпечить 

надійність та безперебійність проходження опалювального сезону 2019-

2020 років. 

       Зауваження та пропозиції по суті питань, що пропонуються до 

слухання,  від фізичних, юридичних осіб та їхніх об‘єднань приймаються 

протягом 10 днів з моменту публікації на адресу_18013, м. Черкаси, проспект 

Хіміків, 76, або на електронну адресу  cherk_tec@meta.ua. 

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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