
Обґрунтування щодо встановлення тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання (послугу з постачання 

теплової енергії) та на послугу з гарячого водопостачання для потреб 

населення, бюджетних установ, релігійних організацій та інших 

споживачів ПРАТ «Черкаське хімволокно» 2021 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 Постановою НКРЕКП від 17.03.2020 р. № 640. 

Основною причиною зміни тарифів є зміна тарифів на виробництво теплової 

енергії на теплоцентралі. 

В результаті проект розрахунків тарифів на теплову енергію за 

категоріями споживачів є наступним:  

 



Тарифи на теплову енергію ПРАТ «Черкаське хімволокно" на 2021 

рік 

Категорія 

споживачів 

Одиниці. 

виміру 

Діючі тарифи з 

18.03.2020 (без ПДВ), 

(Постанова НКРЕКП 

від 17.03.2020 №640) 

Розрахункові 

тарифи (без 

ПДВ) 

Відхилення, % 

абсолютне, 

грн/Гкал відносне, % 

Населення грн/Гкал 
1 007,83 1249,94 242,11 24 

Релігійні 

організації 
грн/Гкал 

929,77 1124,52 194,75 21 

Бюджетні 

організації 
грн/Гкал 

958,21 1164,20 205,99 21 

Інші споживачі грн/Гкал 
952,9 1156,86 203,96 21 

 

Розрахункові тарифи на транспортування тепловими мережами ПРАТ 

«Черкаське хімволокно» для КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» ЧМР 

Показник Населення Бюджетні 

споживачі 

Інші споживачі Релігійні 

організації 

Тариф, грн./Гкал 

(без ПДВ) 

185,31 152,32 149,84 154,95 

 

Тарифи на послугу з теплопостачання ПРАТ «Черкаське 

хімволокно" на 2021 рік 

Категорія 

споживачів 

Одиниці. 

виміру 

Діючі тарифи з 

18.03.2020 (з ПДВ), 

(Постанова НКРЕКП 

від 17.03.2020 №640) 

Розрахункові 

тарифи (з 

ПДВ) 

Відхилення, % 

абсолютне, 

грн/Гкал відносне, % 

Населення грн/Гкал 
1 209,40 1 499,93 290,53 24 

Релігійні 

організації 
грн/Гкал 

1 115,72 1 349,42 233,70 21 

Бюджетні 

організації 
грн/Гкал 

1 149,85 1 397,04 247,19 21 

Інші споживачі грн/Гкал 
1 143,48 1 388,23 244,75 21 

 

ПРАТ «Черкаське хімволокно» є суб’єктом господарювання у сфері 

теплопостачання, є ліцензіатом НКРЕКП та є виконавцем послуг з 

постачання гарячої води відповідно до Закону України «Про житлово-

комунальні послуги». 



Тарифи на постачання гарячої води ПРАТ «Черкаське хімволокно» 

виконано відповідно до вимог проекту Порядку формування тарифів на 

послугу з постачання гарячої води. 

Тарифи формуються окремо для наступних категорій споживачів: 

населення, бюджетні установи, інші споживачі, релігійні організації. 

Тарифи на послугу з постачання гарячої води розраховані на 

підставі: 

- Річного плану надання послуги з постачання гарячої води; 

- планового тарифу на теплову енергію, її виробництво 

транспортування та постачання за категоріями споживачів; 

- витрат на придбання води на послугу з постачання гарячої води. 

 

Розрахункові тарифи на послуги з постачання гарячої води 

споживачам, які отримують послугу без використання 

індивідуальних теплових пунктів та систем автономного опалення 

наведені в таблиці : 
 

Категорія 

споживачів 
Один. вим. 

Діючі тарифи 

(постанова 

НКРЕКП від 

10.06.2020 

№1093 

Розрахунк

ові 

тарифи 

Відхилення 

абсолютне, 

грн за 1 куб 

м 

відносне, 

% 

для потреб 

населення 

грн./куб.м 

(з ПДВ) 
66,67 79,66 12,99 19 

для потреб 

бюджетних установ 

грн./куб.м 

(з ПДВ) 
63,74 74,72 10,98 17 

для потреб інших 

споживачів (крім 

населення) 

грн./куб.м 

(з ПДВ) 
63,46 73,34 9,88 16 

 

Необхідність зміни діючих тарифів на теплову енергію забезпечить 

надійність та безперебійність проходження опалювального сезону 2020- 2021 

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.  

mailto: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. 


