ЕКОНОМ1ЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
причин змши тариф1в ПрАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» на
вщпуск електричноУ eHeprii та виробництво тепловоТ eHeprii для потреб
бюджетних установ та шших споживач!в, тариф|в на теплову енерпю для
бюджетних установ i шших споживач1в.

Формування тариф1в на виробництво тепловоУ та вщпуск електричноУ
енерпУ ПрАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» проводиться вщповщно до
закошв УкраУни «Про електроенергетику», «Про теплопостачання», «Про
Нацюнальну KOMiciio, що здшснюе державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг» та постанов НКРЕКП вщ 01 серпня 2017 року № 991
«Про затвердження Методики формування, розрахунку та встановдешл тарифов
на електричну та (або) теплову енерпю, що виробляеться на
теплоелектроцентралях, теплових електростанщях та когенерацшних
установках», постанов НКРЕКП вщ 24 березня 2016 року №377 «Про
затвердження Порядку формування тариф1в на теплову енерпю, и виробництво,
транспортування та постачання, послуги з централ1зованого опалення i
постачання гарячоУ води» та вщ 31 березня 2016 року №528 «Про затвердження
Процедури встановлення тариф1в на теплову енерпю, и виробництво,
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Враховуючи те, що електро- та теплотехшчне обладнання ПрАТ
«Херсонська теплоелектроцентраль» е единим комплексом, формування витрат
для розрахунку тариф1в на виробництво тепловоУ та вщпуск електричноУ енерпУ
вщбуваеться комплексно. Розподш витрат м1ж виробництвом тепловоУ та
електричноУ енерпУ (планових та фактичних) на Херсонськш ТЕЦ проводиться
згщно вимог п. 1.6 постанови НКРЕКП вщ 01.08.2017 року №991 «Про
затвердження М етодики формування, розрахунку та встановлення тариф1в на
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теплоелектроцентралях, теплових електростанц!ях та когенеращйних
установках» пропорцшно витратам палива на вщпуск електрично’1 та тепловоУ
енерпй.
У зв’язку i3 впливом зовн1шн1х чинниюв, на яю пщприемство безпосередньо
не мае впливу, а зобов’язане вчасно реагувати для уникнення додаткових збитюв,
коригування тариф1в е економ1чно вимушеним кроком для ПрАТ «Херсонська
ТЕЦ».
Д1юч1 тарифи на виробництво тепловоТ eHeprii' пщприемства для бюджетних
установ введет в дйо з 01 с1чня 2017 року Постановою НКРЕКП вщ 29.12.2016
№2423 становлять - 950,54 грн/Гкал., цша природного газу для виробництва
теплово1 eHeprii' для бюджетних установ в дшчому тариф! складае 5674,70 грн за
1000 м. куб (без ПДВ), в тому числ1 щна продажу природного газу НАК
«Нафтогаз УкраУни» - 4942,00 грн за 1000 м. куб (без ПДВ).
Вщповщно до постанови КМУ вщ 22.03.2017р. №187 цша НАК «Нафтогаз
УкраУни» на природний газ для виробництва тепловоУ енерпУ для бюджетних
установ зросла в 1,6 рази та з 01.04.2017 року складае - 7907,20 грн. за 1000 м.
куб (без ПДВ). Таким чином щна природного газу, що закуповуеться
пщприемством для виробництва тепловоУ енерпУ для бюджетних установ -

складае 8639,90 грн. за 1000 м. куб (без ПДВ). Вщсоток подорожчання
природного газу складае 52,3 %.
Аналопчна ситуащя склалась з щною на природний газ в тариф! на
виробництво тепловоТ eHeprii для шших споживач1в та на вщпуск електричноУ
eHeprii. Вщсоток подорожчання природного газу складае вщповщно 10,4 %.
Пор1вняльна таблиця змши цш на природний газ:

Найменування

Паливо
(природний
газ) на виробництво
тепловоУ eHeprii для
бюджетних установ
Паливо
(природний
газ) на виробництво
теплово*1 eHeprii для
шших споживач1в
Паливо
(природний
газ)
на
вщпуск
електрично! eHeprii

Цша природного газу
в д1ючому гарифц
грн/1000 куб.м, без
ПДВ

Фактична цша
природного газу з
01.04.2017 року
вщповщно до ПКМУ
вщ 22.03.2017 року
№187, грн/1000 куб.м,
без ПДВ

Вщхилення,%

5674,70

8639,90

152,3

7822,70

8639,90

110,4

7822,70

8639,90

110,4

Внаслщок р1зниц1 цши газу НАК «Нафтогаз Укра’ши», по якш Херсонська
ТЕЦ закуповуе газ на виробництво теплово!' eHeprii для бюджетних установ та
шших споживач1в, на виробництво електрично1 eHeprii', в пор1внянш з цшою, яка
закладена НКРЕКП в тариф1 для ТЕЦ, виникають додатков1 витрати на
закуп 1влю природного газу:
4 квартал 2017 року
Бюдж ет/d установи
Об’ем природного газу в
дточому тарифу тис. м. куб.
Цша природного газу в
д1ючому тарифа грн/1000
куб.м, без ПДВ
Витрати на природний газ в
дточому тарифа тис. грн. (без
ПДВ)
Фактична цша природного газу
з 01.04.2017 року вщповщно до
ПКМУ вщ 22.03.2017 року
№187, грн/1000 куб.м, без ПДВ
Фактичш витрати на
природного газ, тис. грн. (без
ПДВ)
Р1зниця м1ж нитратами на
природний газ, тис. грн. (без
ПДВ)
Im iii споживач!
Об’ем природного газу в
дточому тарифу тис. м. куб.

1697,365
5674,70

9632,0

8639,90

14665,1

5033,1

606,934

Цша природного газу в
дш чому тарифа грн/1000
куб.м, без ПДВ
Витрати на природний газ в
д1ючому тарифа тис. грн. (без
ПДВ)
Фактична цша природного газу
з 01.04.2017 року вщповщно до
ПКМУ вщ 22.03.2017 року
№187, грн/1000 куб.м, без ПДВ
Фактичш витрати на
природний газ, тис. грн. (без
ПДВ)
Р1зниця м\ж витратами на
природний газ, тис. грн. (без
ПДВ)
Електрична енерг1я
Об’ем природного газу в
дпочому тарифу тис. м. куб.
Цша природного газу в
ддачому тарифа грн/1000
куб.м, без ПДВ
Витрати на природний газ в
дш чому тарифа тис. грн. (без
ПДВ)
Фактична цша природного газу
з 01.04.2017 року вщповщно до
ПКМУ вщ 22.03.2017 року
№187, грн/1000 куб.м, без ПДВ
Фактичш витрати на природний
газ, тис. грн. (без ПДВ)
Р1зниця м\ж витратами на
природний газ, тис. грн. (без
ВДВ)

7822,70

4747,9

8639,90

5243,8

495,9

7178,272
7822,70

56153,5

8639,90

62019,6
5866,1

За IV квартал 2017 року додатков1 витрати на виробництво теплово’1 енергп
по бюджетних установах та шших споживачах, яю виникають у шдприемства,
через р1зницю у вартост1 газу складатимуть вщповщно 5033,1 тис. грн. та 495,9
тис. грн., додатков1 витрати на виробництво електричноТ eHeprii' - 5866,1 тис.
грн.
Одночасно 13 зшльшенням BapTOCTi природного газу зростае р1вень
прожиткового м1н1муму для працездатних oci6 та р1вень мтмальноУ заробшю 1
плати вщповщно до Закону Укра'ши «Про Державний бюджет на 2017 piK» вщ
21.12.2016 №1801-VIII, проекту Закону Укра'ши «Про Державний бюджет на
2018 piK», що призводить до зростання витрат шдприемства на виплату
заробшю 1 плати та сплату единого сощального внеску. Для корегування фонду
оплати пращ врахований прожиткових мМмум для працездатних oci6 станом на
01.01.2018 р. - 1762 грн., що перевищуе врахований в дпочому тариф1 розм1р
1378 грн. на 27,9 %.
Постановою НКРЕКП вщ 06 кв1тня 2017 року №491 «Про затвердження
порядку розрахунку та встановлення ставки внесюв на регулювання» прийнятий
порядок сплати пщприемствами НКРЕКП внесюв на регулювання, плановий
po3Mip ставки внеску на регулювання в I квартал! 2018 року становитиме 0,073

вщсотка, витрати на сплату внесюв на регулювання, яке здшснюе НКРЕКП своТм
лщенз1атам, покладаеться на пщприемства.
Тарифи на виробництво тепловоТ eHeprii для бюджетних установ та шших
споживач1в е складовою частиною тариф1в на теплову енерпю ПрАТ
«Херсонська теплоелектроцентраль», за якими теплова енерпя продаеться
бюджетним установам та шшим споживачам (на тарифи на виробництво
тепловоТ eHepri'i припадае бшыпе 90% витрат в загальному тариф1 для
розрахунюв 3i споживачами).
Таким чином, тарифи на вщпуск електричноТ eHeprii' та виробництво
тепловоТ eHeprii' для бюджетних установ та шших споживач1в становитимуть:
Тарифи
без
ПДВ
Електрична
енерпя,
коп/КВт-год
Виробництво
тепловоУ
e H e p r ii
для
бюджетних
установ,
грн/Г кал
Виробництво
теплово'1
e H e p r ii
для
шших
споживач!в,
грн/Г кал

Д1ючий

Плановий

Вщхилення

250,46

281,10

112,2%

950,54

1395,98

146,9%

1307,33

1425,97

109,1%

В зв’язку з змшою тарифу на виробництво теплово'1 для бюджетних установ
та шших споживач!в, враховуючи тарифи на транспортування та постачання
тепловоТ енергп, тариф на теплову енерпю для потреб бюджетних установ та
шших споживач1в для розрахунюв 3i споживачами становитиме:
Тарифи
без ПДВ
Теплова
енерпя для
бюджетних
установ,
грн/Гкал
Теплова
енерпя для
шших
споживач!в,
грн/Гкал

Д1ючий Плановий Вщхилення

1301,13

1871,81

143,9%

1758,14

1948,74

110,8%

3 метою компенсування додаткових вищезазначених витрат на закушвлю
природного газу, на виплати заробггноТ плати та единого сощального внеску
вщповщно до дшчого законодавства, на сплату до НКРЕКП внесшв на
регулювання, ПрАТ «Херсонська ТЕЦ» зпдно з встановленим законодавством
порядком, виносить дане питания для обговорення на громадсью слухання.

