
ПрАТ «ЮЖКОКС» надає послуги з централізованого опалення довколишньому селищу, що 

представлене наступними групами споживачів:  

- населення;  

- установи, що фінансуються за рахунок місцевого та державного бюджетів;  

- інші споживачі 

Починаючи з 2014 року, послуги теплопостачання реалізуються за тарифами, що є нижчими від 

собівартості виробництва, тобто цей вид діяльності є збитковим. Причина у значному (у 7 разів за останні 

5 років) зростанні собівартості виробництва пари (питома вага в тарифі понад 80%) на фоні незначного 

зростання тарифу на послугу (у 1,4 рази за останні 5 років): 
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Собівартість 

виробництва 

теплоенергії 

Грн/ 

ГКал 
151,99 185,93 298,90 370,71 362,76 1 039,5 684% 

Тариф на послугу 

опалення (без ПДВ) 
грн/м² 3,58 3,83 3,83 4,21 4,63 5,05 141% 

Собівартість послуги з 

централізовано 

теплопостачання 

грн/м² 3,53 5,40 6,70 10,79 12,01 37,59 1 065% 

Відхилення +/(-) тарифу 

(ціни) від собівартості 

послуги   

грн/м² 0,05 (1,57) (2,87) (6,58) (7,38) (32,54) 
- 

 

 Надання послуги за збитковим тарифом відбувається на тлі гострого дефіциту теплової енергії у 

зимовий період, через що підприємство, навіть, змушене зупиняти окремі виробничі дільниці для виконання 

своїх зобов'язань з надання послуги централізованого опалення стороннім споживачам у повному обсязі. І, 

за необхідності, достроково розпочинає опалювальний сезон для забезпечення комфортних умов соціальним 

об'єктам (школа, коледж) та населенню . 

Забезпечення теплом сторонніх споживачів не має на меті отримання прибутку, а є взятою на себе 

соціальною відповідальністю перед частиною населення Південного району.  

При підготовці до опалювального сезону 2018-2019 років ПрАТ «ЮЖКОКС» має наміри затвердити  в 

Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг тарифи на 

виробництво теплової енергії на рівні, не нижче собівартості виробництва.   

Розрахунки тарифів виконані у відповідності до вимог діючих нормативно-правових актів та з 

урахуванням положень Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) 

теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних 

установках, затвердженої Постановою НКРЕКП № 991 від 01.08.2017г.  

Згідно виконаних розрахунків середній тариф на теплоенергію складає 1 039,50 грн/ГКал, за 

групами споживачів:  

- для населення 1 027,80 грн/ГКал 

- для установ, що фінансуються за рахунок місцевого та державного бюджетів, 1 027,80 грн/ГКал 

- для промислових споживачів 1 039,60 грн/ГКал. 

У випадку, якщо тарифи не будуть затверджені, ПрАТ «ЮЖКОКС» не буде мати змоги надання послуг  

з централізованого опалення стороннім споживачам у опалювальному сезоні 2018-2019 рр. 


