Акціонерне товариство «Дніпровська ТЕЦ»
м. Кам’янське
Дніпропетровська область
15.11.2018 року
ПРОТОКОЛ № 2
відкритого обговорення щодо встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та
виробництво теплової енергії AT «Дніпровська ТЕЦ» на 2019 рік та листопад-грудень 2018 року

Місце проведення відкритого обговорення: м. Кам’янське, Дніпропетровська область,
головна контора AT «Дніпровська ТЕЦ», актова зала.
Дата проведення відкритого обговорення:

“ 15 “

листопада

2018

року

ПРИСУТНІ:

Павлюченко І.М.

заступник Генерального директора з
економічних питань - член дирекції
заступник Генерального директора з
питань
перспективного
розвитку
виробництва - член дирекції
головний інженер - член дирекції
заступник міського голови м. Кам’янське
з питань діяльності виконавчих органів
міської ради
Начальник ПЕВ

Батиченко Г.О.

Писаревський І.Є.
Скакун О.І.

Русанова Т.В.
Порядок денний:
1.
2.
3.

4.

Обрання головуючого та секретаря відкритого обговорення.
Інформація щодо тарифів на відпуск електричної енергії та
виробництво теплової енергії AT «Дніпровська ТЕЦ» на 2019 рік.
Інформація щодо тарифів на відпуск електричної енергії та
виробництво теплової енергії AT «Дніпровська ТЕЦ» на листопадгрудень 2018 року.
Виступи учасників відкритого обговорення та прийняття рішення за
наслідками відкритого голосування

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. З першого питання порядку денного слухали:
Заступника Генерального директора з питань перспективного розвитку виробництва - член
дирекції Батиченко Г.О., який привітав учасників відкритого обговорення, ознайомив присутніх
з вимогами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг (далі НКРЕКП) щодо процедури підготування ліцензіатами проектів
тарифів в частині залучення до обговорення громадскості та представників місцевих органів
самоврядування. Батиченко Г.О. запропонував розпочати обговорення, для чого обрати
головою відкритого обговорення Павлюченко І.М. - заступника Генерального директора з
економічних питань, а секретарем - Русанову Тетяну Василівну, начальника плановоекономічного відділу.
За дану пропозицію голосували:
„ЗА”
„ПРОТИ”
утрималися від голосування Голосували «одноголосно»

5 голосів
0 голосів
0 голосів

ВИРІШИЛИ:
1. Обрати головою відкритого обговорення Павлюченко І.М.. - заступника Генерального
директора з економічних питань - члена дирекції, секретарем - Русанову Тетяну
Василівну, начальника планово-економічного відділу.
2.

З другого питання порядку денного слухали:

Заступника Генерального директора з економічних питань - члена дирекції Павлюченко
ГМ.. яка проінформувала учасників обговорення, що після проведення громадських обговорень
і ; вересня 2018 року щодо тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової
енергії на 2019 рік відбулися події, які мали суттєвий вплив на формування тарифів, а саме
Міністерством енергетики та вугільної промисловості України було затверджено баланс
електроенергії ОЕС України та відбулася зміна ціни на природний газ.
В попередніх розрахунках тарифів витрати на паливо (природний газ) було проведено з
урахуванням положень Постанови КМУ від 22.03.2017 року № 187, якою на НАК «Нафтогаз
України» покладено обов’язки постачання природного газу виробникам теплової енергії для
всіх категорій споживачів, в т.ч. і для виробництва електричної енергії з встановленням
наступних цін на природний газ (грн. за 1 000 м3 без ПДВ):
- для виробництва теплової енергії для населення - 4 942,00;
- для виробництва теплової енергії для релігійних організацій (з коефіцієнтом 0,5
від ціни газу 4 942,00) - 2 471,00;
- для виробництва теплової енергії для бюджетних організацій та інших
споживачів, а також для виробництва електричної енергії (з коефіцієнтом 1,6 від ціни
газу 4 942,00) - 7 907,20.
До обговорення пропонуються скориговані величини тарифів. Коригування стосується
виключно паливної складової (природний газ). Відповідно до п.12 Положення про покладення
спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого
Постанови № 867 Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 року, діє єдина ціна на газ для
всіх категорій споживачів, а саме:
з 1 листопада поточного року - 6 235,51 грн. за 1000 м куб.;
з 1 травня 2019 року - 7 184,80 грн. за 1000 м куб..
Крім того, було застосовано величини питомих витрат, розрахунок яких виконано з
урахуванням затвердженого балансу електроенергії ОЕС України та наданий на перевірку ВАТ
„Львів ОРГРЕС.”
Інші статі витрат, враховані в собівартості, залишаються незмінними. Інвестиційна програма
також залишається без змін.
Розрахунок тарифів на 2019 рік виконано у відповідності до вимог чинних нормативних
документів 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
від 01 серпня 2017 року за №991.
Величини тарифів, які пропонуються до затвердження на 2019 рік, мають в порівнянні з
діючими тарифами наступні відхилення:
- тариф на відпуск електричної енергії зменшився на 4,9 %;
- середній тариф на виробництво теплової енергії збільшився на 23,7 %.;
- тариф на т/е для населення збільшився
на 30,4 %;
- тариф на т/е для для релігійних організацій збільшився
на 96,2 %;
- тариф на т/е для бюджетних установ збільшився
на 0,2 %;
- тариф на т/е для промислових споживачів збільшився
на 0,3 %;

Згідно з проведеними розрахунками, величини тарифів на 2019 рік для AT
Дніпровська ТЕЦ» прогнозуються на наступному рівні:
тариф на відпуск електричної енергії - 212,23 коп./кВтгод. (без ПДВ), з 01
жовтня 2018 року для AT «Дніпровська ТЕЦ» встановлено тариф 223,21
коп./кВтгод. (без ПДВ);
на виробництво теплової енергії:
-

для населення - 1 163,71 грн./Гкал. (без ПДВ) з 01 жовтня 2018 року
для AT «Дніпровська ТЁЦ» встановлено тариф 892,36 грн. / Гкал (без
ПДВ);
для релігійних організацій - 1 185,72 грн./Гкал. (без ПДВ), з 01
жовтня 2018 року для AT «Дніпровська ТЕЦ» встановлено тариф 604,35
грн. / Гкал (без ПДВ);

-

для бюджетних установ - 1 349,64 грн./Гкал. (без ПДВ), з 01 жовтня
2018 року для AT «Дніпровська ТЕЦ» встановлено тариф 1 347,07 грн. /
Гкал (без ПДВ);

-

для промислових споживачів - 1 350,54 грн./Гкал. (без ПДВ), з 01
жовтня 2018 року для AT «Дніпровська ТЕЦ» встановлено тариф
1347,15 грн. / Гкал (без ПДВ);

Основну частину собівартості становлять витрати на паливо, а саме:
паливна складова в повній собівартості електричної енергії становить
83,4% або 166,8 коп/кВтгод.,
середня паливна складова в собівартості виробництва теплової енергії 83.4 % або 969,36 грн./Гкал.

Питома вага кожного показника витрат у собівартості електричної та теплової енергії
має наступний вигляд:
Найменування показника
В и р о б н и ч а со б ів а р тіс ть , у т.ч .:

виробничі послуги
сировина і допоміжні матеріали
паливо
енергія зі сторони
витрати на оплату праці
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соц. страхування
амортизаційні відрахування
інші витрати
А д м ін іс тр а ти в н і в и тр а ти , у т.ч .:

матеріальні витрати
витрати на оплату праці
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соц. страхування
амортизаційні відрахування
інші витрати
Інші о п е р а ц ій н і в и тр а ти , у т.ч.:
на соціальний розвиток
на дослідження і розробку
ІНШІ

в сь о го

в тому числі
т/е
е/е

9 6 ,0 %

9 6 ,0 %

96,0%

0,7%
1,4%
83,4%
0,3%
7,0%
1,5%
0,5%
1,1%

0,7%
1,4%
83,4%
0,3%
7,0%
1,5%
0,5%
1,1%

0,7%
1,4%
83,4%
0,3%
7,0%
1,5%
0,5%
1,1%

3 ,6 %

3,6%

3,6%

0,1%
2,5%
0,6%
0,0%
0,3%

0,1%
2,6%
0,6%
0,0%
0,3%

0,1%
2,5%
0,6%
0,0%
0,3%

0 ,4 %

0 ,4 %

0,4%

0,2%
0,0%
0,3%

0,2%
0,0%
0,3%

0,2%
0,0%
0,3%

Таким чином, основною статтею витрат є витрати на паливо (природний газ), а отже
вони і формують рівень тарифів.

3. З третього питання порядку денного слухали:
Заступника Генерального директора з економічних питань - члена дирекції Павлюченко
: яка проінформувала учасників обговорення, що в зв’язку зі зміною вартості природного
■і.: з 1 листопада поточного року потребують зміни і величини тарифів, а саме тарифи на
тгдгг-ск електричної енергії, а також виробництво теплової енергії для бюджетних установ та
: -толових споживачів мають бути зменшені, а тарифи на виробництво теплової енергії для
- 2 ; і .тення та релігійних організацій мають бути суттєво збільшені. Перегляд тарифів на відпуск
: іехіричної енергії та виробництво теплової енергії необхідно здійснювати одночасно, інакше
—ддриємство буде мати значні збитки. Враховуючи процедуру перегляду тарифів,
22Г'2 тонується коригування тарифів здійснити в грудні 2018 року, враховуючи додаткові
'утки та очікувані збитки за результатом діяльності в «листопаді - грудні» поточного року.
Згідно з проведеними розрахунками, величини тарифів на грудень 2018 року для
AT Дніпровська ТЕЦ» прогнозуються на наступному рівні:
тариф на відпуск електричної енергії - 186,44 коп./кВтгод. (без ПДВ), з 01
жовтня 2018 року для AT «Дніпровська ТЕЦ» встановлено тариф 223,21
коп./кВтгод. (без ПДВ);
на виробництво теплової енергії:
-

для населення - 1 210,7 грн./Гкал. (без ПДВ) з 01 жовтня 2018 року
для AT «Дніпровська ТЕЦ» встановлено тариф 892,36 грн. / Гкал (без
ПДВ);
для релігійних організацій - 1 054,68 грн./Гкал. (без ПДВ), з 01
жовтня 2018 року для AT «Дніпровська ТЕЦ» встановлено тариф 604,35
грн. / Гкал (без ПДВ);

-

для бюджетних установ - 1 054,68 грн./Гкал. (без ПДВ), з 01 жовтня
2018 року для AT «Дніпровська ТЕЦ» встановлено тариф 1 347,07 грн. /
Гкал (без ПДВ);

-

для промислових споживачів - 1 075,62 грн./Гкал. (без ПДВ), з 01
жовтня 2018 року для AT «Дніпровська ТЕЦ» встановлено тариф
1347,15 грн. / Гкал (без ПДВ);

4. З четвертого питання порядку денного слухали:
Учасника відкритих обговорень заступника міського голови м. Кам’янське з питань
діяльності виконавчих органів міської ради Скакуна О.І., який наголосив, що оскільки AT
Дніпровська ТЕЦ» забезпечує тепловою енергією правобережну частину м. Кам’янське, то
важливе значення має стабільна, надійна та безаварійна робота обладнання в осінньо-зимовий
період. А тому просив звернути основну увагу на виконання всіх необхідних заходів по
відновленню та підтриманню в робочому стані діючого обладнання, реконструкцію та
модернізації 03, а також дотримання ефективності технологічних процесів.
Щодо формування тарифів, Скакун О.І. попросив уточнити принцип перегляду тарифів
на грудень 2018 року, що було зроблено начальником ПЕВ Русановою Т.В.
Запитання відсутні.
Голова відкритого обговорення Павлюченко І.М. подякувала присутнім за участь в
громадських слуханнях та за виступи і поставила на голосування наступний проект рішення за
гезудьтатами відкритого обговорення:

1. Підтримати пропозицію AT «Дніпровська ТЕЦ» щодо розрахунку тарифів на відпуск
едект дкчкоїенергії та. виробництво теплової' енергії' на 2019 рік та грудень 2018 року.
1 За результатами проведених відкритих обговорень скласти та направити до НКРЕКП
протокол на підтримку пропозицій AT «Дніпровська ТЕЦ» щодо встановлення
тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії на 2019 рік та
грудень 2018 року.
За лану пропозицію голосували:

-ЗА"
-ПРОТИ'’
•трималися від голосування

-

5 голосів
0 голосів
0 голосів

Голе сували «одноголосно»

ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати пропозицію AT «Дніпровська ТЕЦ» щодо розрахунку тарифів на
відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії на 2019 рік та
грудень 2018 року.
2. За результатами проведених відкритих обговорень скласти та направити до
НКРЕКП протокол на підтримку пропозицій AT «Дніпровська ТЕЦ» щодо
встановлення тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії
на 2019 рік та грудень 2018 року.
Голова відкритого обговорення Павлюченко І.М. оголосила про закриття процедури
відкритого обговорення.

Голова відкритого обговорення

Секретар відкритого обговорення
Русанова Т.В.
Заступник міського голови м. Кам’янське
з питань діяльності виконавчих органів
міської ради
Скакун О.І.
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