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Управління генеруючих підприємств
Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики
щодо перегляду тарифів на виробництво теплової енергії

25.05.2017

До НКРЕКП листами від 30.01.2017 №03-18/2-355 та від 07.04.2017 №03-18/2-1215
звернулось ПАТ «Центренерго» щодо перегляду тарифів на виробництво теплової
енергії для структурних підрозділів Товариства, а саме Вуглегірська ТЕС,
Зміївська ТЕС та Трипільська ТЕС, у зв’язку з підвищенням ціни на вугільну
продукцію.
Згідно з вимогами Порядку розрахунку тарифів на електричну та теплову
енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС та на установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, затвердженим постановою
НКРЕ від 12.10.2005 № 896, Процедури перегляду та затвердження тарифів для
ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії, затвердженою
постановою НКРЕ від 12.10.2005 № 898, управління генеруючих підприємств
розглянула матеріали ПАТ «Центренерго».
При проведенні розрахунків тарифів було враховано протокол наради з
питання визначення граничної ціни на вугільну продукцію від 31.03.2017,
затверджений Міністром енергетики та вугільної промисловості України І. С.
Насаликом, а також матеріали, що надійшли від ПАТ «Центренерго».
Відповідно до розглянутих матеріалів ПАТ «Центренерго» та виконаних
розрахунків, управління генеруючих підприємств пропонує врахувати у тарифах
на виробництво теплової енергії ціну вугілля відповідно до Таблиці 1. Зазначена
ціна вугілля є нижче за ціну вугілля встановлену для виробництва електричної та
теплової енергії, яка виробляється на ТЕЦ, на підставі моніторингу та аналізу цін
на ринку вугільної продукції відповідно до інформації наявній у відкритому
доступі на сайті Европейської енергетичної біржі (https://www.eex.com).
Таблиця 1
ПАТ "Центренерго"
Показники
Од.вим. Вуглегірська Зміївська Трипільська
ТЕС
ТЕС
ТЕС
Ціна вугілля (без ПДВ) у діючих
тарифах на виробництво
грн/т
1 092,69 1 304,41
1 115,61
теплової енергії
Ціна вугілля (без ПДВ),
грн/т
2 033,96 2 005,07
2 638,49
пропозиція ліцензіата
Ціна вугілля (без ПДВ),
грн/т
2 033,96 2 005,07
2086,65
пропозиція НКРЕКП
Калорійність вугілля
ккал/кг
5383
5551
5565

Враховуючи
пропонує:

зазначене,

управління

генеруючих

підприємств

встановити з 01 вересня 2017 року публічному акціонерному товариству
«Центренерго» тарифи на виробництво теплової енергії, яка виробляється:
Вуглегірською ТЕС – 392,72 грн за 1 Гкал (без ПДВ);
Зміївською ТЕС – 432,23 грн за 1 Гкал (без ПДВ);
Трипільською ТЕС – 509,29 грн за 1 Гкал (без ПДВ).
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___________________
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Про внесення змін до
постанови НКРЕКП
від 21 січня 2016 року № 33
Відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про
теплопостачання», «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та постанов
Національної комісії регулювання електроенергетики України від 12 жовтня
2005 року № 896 «Про затвердження Порядку розрахунку тарифів на
електричну та теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС та на
установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії»
та № 898 «Про затвердження Процедури перегляду та затвердження тарифів
для ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії» Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. У пункті 1 постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 21 січня
2016 року № 33 «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії
ПАТ «Центренерго» цифри «243,92» замінити цифрами «392,72», цифри
«329,14» замінити цифрами «432,23», цифри «287,88» замінити цифрами
«509,29».
2. Ця постанова набирає чинності з 01 вересня 2017 року.

