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Обґрунтування
Управління генеруючих підприємств
Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики
щодо схвалення проекту постанови НКРЕКП:
«Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 09 грудня 2016 року № 2156»
(щодо перегляду тарифу на відпуск електричної та виробництво теплової
енергії, вироблених на атомних електростанціях, та внесення змін до
інвестиційної програми ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2017 рік
з 01 жовтня 2017 року).

ДП «НАЕК «Енергоатом» листами від 25.05.2017 № 7302/24, від 15.06.2017
№ 8358/19, від 18.07.2017 № 9862/24, від 02.08.2017 № 10671/24, від 04.08.2017
№ 10810/24, від 10.08.2017 №11145/19 та від 11.08.2017 № 11218/03 надало заяву
та відповідні розрахунки щодо перегляду тарифів на електричну і теплову
енергію, що виробляється на АЕС, та внесення змін до Інвестиційної програми
2017 року.
За розрахунками Компанії з 01.10.2017 тариф на електричну енергію має
становити 86,20 коп. за 1 кВт*год (товарна продукція – 45 173,4 млн гривень);
теплова енергія – 119,37 грн за 1 Гкал год (товарна продукція – 146,9 млн
гривень).
Відповідно до наданих розрахунків збільшення товарної продукції ДП
«НАЕК «Енергоатом» має становити 7 646,9 млн грн, з яких 4 303,7 млн грн
припадає на додаткове фінансування заходів інвестиційної програми у поточному
році (IV квартал). При цьому, тариф на електричну енергію АЕС має збільшитись
на 80%, на теплову енергію – на 55%.
Діючи тарифи на електричну та теплову енергію АЕС становлять 48,00 коп.
за 1 кВт*год та 77,14 грн за 1 Гкал. відповідно.
4 серпня поточного року ДП «НАЕК «Енергоатом» провів відкрите
обговорення щодо внесення змін до тарифів на електричну та теплову анергію
АЕС та коригування інвестиційної програми Компанії на поточний рік. Зазначена
інформація розміщена на офіційному сайті ДП «НАЕК «Енергоатом»
http://www.energoatom.kiev.ua/ua/actvts/tarif/47466).
Після проведення відкритих обговорень Інвестиційної програми на 2017 рік
ДП «НАЕК «Енергоатом» переглянуло свої можливості щодо додаткового
фінансування та виконання її у поточному році.
Листом від 10.08.2017 № 11145/19 Компанія надала уточнені пропозиції
щодо коригування Інвестиційної програми 2017 року. Відповідно до розрахунків
ДП «НАЕК «Енергоатом» фінансування заходів Інвестиційної програми у цьому
році за рахунок коштів тарифів має збільшитись на 1 996,2 млн грн (замість
попередньої пропозиції у сумі 4 303,7 млн грн). При цьому, одним із джерел
фінансування пропонується визначити «невикористані кошти 2016 року» у сумі
767,8 млн грн.

Відповідно до розрахунків Компанія пропонує включити до тарифів
додаткові витрати:
- супроводження експлуатації, послуги з підвищення безпеки та
продовження терміну експлуатації у сумі 344,7 млн грн;
- на ремонт у сумі 107,4 млн грн;
- експлуатаційні витрати у сумі 31,3 млн грн;
- витрати на оплату праці у сумі 294,6 млн грн (з нарахуванням ЄСВ);
- утримання підрозділів ДСНС у сумі 15,9 млн грн;
- сторожову охорона АЕС у сумі 86,0 млн грн;
- на відрядні витрати у сумі 10,5 млн грн (виробничі витрати та
адміністративні витрати);
- на сплату податок за забруднення навколишнього середовища (РАВ) у
сумі 12,8 млн грн;
- на сплату збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення
у сумі 76,5 млн грн;
- на охорону праці у сумі 119,0 млн грн ( у т.ч. спецхарчування – 24,6 млн
грн);
- інші виробничі витрати у сумі 18,9 млн грн;
- адміністративні витрати (крім витрат на утримання апарату управління) у
сумі 53,3 млн грн;
- інші операційні витрати у сумі 459,2 млн грн, у т.ч.:
- витрати на соціальний розвиток – 234,1 млн грн (відрахування
профкому 96,1 млн грн; проведення культурно-просвітницьких
заходів 5,4 млн грн; соціальні пільги передбачені Колдоговором
71,1 млн грн; утримання ЖКГ, СКБ 60,7 млн грн);
- витрати на розвиток виробництва – 184,6 млн грн (внески до
ядерних товариств та асоціацій 171,7 млн грн, з яких 164,9 млн грн
– членські внески до регіонального бюджету ВАО АЕС МЦ
(Московський Центр/WANO MC), платіж буде здійснено на
Лондонський офіс;
- відшкодування витрат Пенсійного фонду України (щодо пільгових
пенсій) – 40,6 млн грн;
- капітальні вкладення у сумі 1 996,2 млн грн, основні з яких:
- заходи з підвищення безпеки енергоблоків – 996,3 млн грн;
- продовження експлуатації енергоблоків – 187,5 млн грн;
- обладнання, що не потребує монтажу – 438,0 млн грн;
- реконструкція ВРП-750 кВ (ЗАЕС) – 112,9 млн грн;
- комплекси по переробці твердих радіоактивних відходів (ЗАЕС,
ЮУАЕС) – 148,8 млн грн;
- будівництво ЦСВЯП – 76,8 млн грн.
При цьому ДП «НАЕК «Енергоатом» пропонує зменшити обсяг схвалених
заходів Інвестиційної програми 2017 року на 84,4 млн грн ( у т.ч. фізичний захист
ядерних установок на 60,9 млн грн) та обсяг залучення кредитних коштів для
фінансування підвищення безпеки на 75,6 млн грн.
При опрацюванні наданих матеріалів управління врахувала наступні
фактори, які впливають на рівень тарифів:

- обсяги електричної енергії враховані на рівні обсягів, які зазначених у
Прогнозному балансі електроенергії Об’єднаної електроенергетичної системи
України на 2017 рік, затвердженого Міністром енергетики та вугільної
промисловості України 23.05.2017 року (лист Міненерговугілля від 23.05.2017
№ 01/32-4713);
- витрати на супроводження експлуатації розраховані виходячи із наявних
договорів, що зареєстровані на веб-порталі «Prozorro»;
- податок за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже
накопичені) розрахований з урахуванням додаткового виробітку електричної
енергії (оновлений Прогнозний баланс електроенергії ОЕС України від
23.05.2017);
- витрати на утримання підрозділів Національної Гвардії, що
охороняють АЕС, розраховані з урахуванням необхідності додаткових витрат
для досягнення нормативних показників із забезпечення військовослужбовців
предметами, матеріалами, обладнанням, медикаментами та перев’язувальними
матеріалами, витрат на відрядження та заходи спеціального призначення;
- витрати на утримання підрозділів ДСНС розраховані з урахуванням
необхідності додаткових витрат на оплату праці;
- відрядні витрати розраховані на підставі змін, що були внесені до
постанови КМУ від 02.02.2011 № 98 (постанова КМУ від 05.04.2017 № 241);
- витрати на охорону праці розраховані з урахуванням необхідності
додаткових витрат на спецхарчування відповідно до договорів;
- технічна інвентаризація, паспортизація та реєстрація права власності
розрахована з урахуванням можливості проведення цих робіт у IV кв. поточного
року;
- відшкодування витрат Пенсійного фонду України на виплату та
доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, розраховані на підставі
наданих Компанією уточнених очікуваних витрат на 2017 рік;
- витрати на капітальні заходи ( витрати на ССВЯП, перепрофілювання бл.
№4 ЮУАЕС під учбові класи, резервний кризовий центр, модернізація АТС та
реконструкція селекторного зв'язку ВП «УС») розраховані на підставі наявного
належного документального підтвердження заходів та наявного їх погодження
Міненерговугіллям.
Враховуючи стислі терміни опрацювання наданих матеріалів, витрати на
заходи з підвищення безпеки, продовження експлуатації, модернізацію
енергоблоків (капітального та некапітального характеру) та на будівництво
ЦСВЯП попередньо включені до розрахунків у обсязі запропонованому
Компанією. Оскільки перелік цих заходів було надано 10 серпня поточного року
і пізніше (листи ДП «НАЕК «Енергоатом» від 10.08.2017 №11145/19 та від
11.08.2017 № 11218/03), то управління не мало достатньо часу для їх ґрунтовного
опрацювання. Робота з наданими документами з відповідними пропозиції буде
проведена до відкритого обговорення змін тарифів ДП «НАЕК «Енергоатом».
Управління генеруючих підприємств до розрахунків тарифів не включало
заходи капітального характеру, які не були належним чином попередньо
погоджені Міненерговугіллям.

Крім цього, необхідно врахувати збір на соціально-економічну
компенсацію ризику населення у розмірі 1 % та податок на прибуток і
відрахування частини прибутку (дивіденди) відповідно до чинного законодавства.
ДП «НАЕК «Енергоатом», проаналізувавши свої можливості щодо
виконання заходів з підвищення безпеки енергоблоків АЕС за рахунок кредитних
коштів (ЄБРР та Євратом), пропонує зменшити обсяг їх фінансування за рахунок
кредитних коштів на 75,557 млн грн.
Опрацювавши надані ДП «НАЕК «Енергоатом» розрахунки та
обґрунтування, Управління генеруючих підприємств здійснило попередній
розрахунок тарифу на електричну та теплову енергію АЕС, враховуючи вилучені
суми за результатами проведеної планової перевірки (постанова НКРЕКП від 1
червня 2017 року № 735). За розрахунком з 01 жовтня 2017 року тариф на
електричну та теплову енергію АЕС має становити:
40,77 коп за 1 кВт.год (без ПДВ) – на відпуск електричної енергії, (АЕС);
69,69 грн за 1 Гкал (без ПДВ) – на виробництво теплової енергії (АЕС).
(у разі неврахування суми податку на прибуток у розмірі 1,52 млрд грн
відповідно до рішення Державної фіскальної служби України від 16.01.2017
№1, оскільки питання остаточно не вирішено в судовому порядку)
або
48,45 коп за 1 кВт.год (без ПДВ) – на відпуск електричної енергії, (АЕС);
78,21 грн за 1 Гкал (без ПДВ) – на виробництво теплової енергії (АЕС).
(з урахуванням суми податку на прибуток).
схвалити інвестиційну програму ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2017 рік в сумі
6 790,0 млн грн.
НКРЕКП направила відповідні запити щодо висловлення офіційної позиції
стосовно можливих рівнів тарифів на Кабінет Міністрів України (від 11.08.2017
№ 8819/17.3.3/7-17) та Міністерство енергетики та вугільної промисловості
України (від 11.08.2017 № 8840/17.3.2/7-17).
Управління генеруючих підприємств продовжить опрацювання наданих
матеріалів, а також пропозицій і зауважень до проекту рішення НКРЕКП, що
надійдуть до Комісії протягом визначеного часу. Після цього, на відкрите
обговорення проекту рішення НКРЕКП (щодо зміни тарифів АЕС) будуть
підготовлені оновлені розрахунки тарифів.
Пропонуємо схвалити відповідне рішення.
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- адміністративні витрати (крім витрат на утримання апарату управління) у
сумі 53,3 млн грн;
- інші операційні витрати у сумі 459,2 млн грн, у т.ч.:
- витрати на соціальний розвиток – 234,1 млн грн (відрахування
профкому 96,1 млн грн; проведення культурно-просвітницьких
заходів 5,4 млн грн; соціальні пільги передбачені Колдоговором
71,1 млн грн; утримання ЖКГ, СКБ 60,7 млн грн);
- витрати на розвиток виробництва – 184,6 млн грн (внески до
ядерних товариств та асоціацій 171,7 млн грн, з яких 164,9 млн грн
– внески до ВАО АЕС (Російська Федерація);
- відшкодування витрат Пенсійного фонду України (щодо пільгових
пенсій) – 40,6 млн грн;
- капітальні вкладення у сумі 1 996,2 млн грн, основні з яких:
- заходи з підвищення безпеки енергоблоків – 996,3 млн грн;
- продовження експлуатації енергоблоків – 187,5 млн грн;
- обладнання, що не потребує монтажу – 438,0 млн грн;
- реконструкція ВРП-750 кВ (ЗАЕС) – 112,9 млн грн;
- комплекси по переробці твердих радіоактивних відходів (ЗАЕС,
ЮУАЕС) – 148,8 млн грн;
- будівництво ЦСВЯП – 76,8 млн грн.
При цьому ДП «НАЕК «Енергоатом» пропонує зменшити обсяг схвалених
заходів Інвестиційної програми 2017 року на 84,4 млн грн ( у т.ч. фізичний захист
ядерних установок на 60,9 млн грн) та обсяг залучення кредитних коштів для
фінансування підвищення безпеки на 75,6 млн грн.
Опрацювавши надані ДП «НАЕК «Енергоатом» розрахунки та
обґрунтування, Управління генеруючих підприємств здійснило розрахунок
тарифу на електричну енергію АЕС, враховуючи вилучені суми за результатами
проведеної планової перевірки (постанова НКРЕКП від 1 червня 2017 року №
735). За розрахунком з 01 жовтня 2017 року тариф на електричну та теплову
енергію АЕС має становити:

40,77 коп за 1 кВт.год (без ПДВ) – на відпуск електричної енергії, (АЕС);
69,69 грн за 1 Гкал (без ПДВ) – на виробництво теплової енергії (АЕС).
(у разі неврахування суми податку на прибуток у розмірі 1,52 млрд грн
відповідно до рішення Державної фіскальної служби України від 16.01.2017
№1, оскільки питання остаточно не вирішено в судовому порядку)
або
48,45 коп за 1 кВт.год (без ПДВ) – на відпуск електричної енергії, (АЕС);
78,21 грн за 1 Гкал (без ПДВ) – на виробництво теплової енергії (АЕС).
(з урахуванням суми податку на прибуток).
НКРЕКП направила відповідні запити щодо висловлення офіційної позиції
стосовно можливих рівнів тарифів на Кабінет Міністрів України та Міністерство
енергетики та вугільної промисловості України.
Пропонуємо схвалити відповідне рішення.

