09.12.2016
Обґрунтування
щодо встановлення тарифу на відпуск електричної енергії, виробленої
гідроелектростанціями ДП «НАЕК «Енергоатом», на 2017 рік
Управління генеруючих підприємств розглянуло заяву ДП «НАЕК
«Енергоатом» (лист від 10.11.2016 № 16305/24) та додані до неї матеріали для
встановлення тарифів на відпуск електричної енергії, що виробляється
Олександрівською ГЕС та Ташлицькою ГАЕС, на 2017 рік відповідно до методичних
рекомендацій та процедури, затверджених постановами НКРЕ від 12.10.2005 № 895
та 898. Крім того, відповідно до постанови НКРЕКП від 30.06.2015 № 1972 «Про
затвердження Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі
електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з
виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях,
гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях» була опрацьована
інвестиційна програма для ГЕС та ГАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2017 рік (лист
від 18.11.2016 № 16780/19).
Відповідно до зазначеного Порядку погоджена Міненерговугілля інвестиційна
програма на 2017 рік подається ліцензіатом не пізніше 1 листопада. Товариством
було порушено зазначений термін. Також листами НКРЕКП від 08.11.2016
№ 11979/17.3.2/7-16 та від 16.11.2016 № 12346/17/7-16 Товариству був встановлений
граничний термін надання матеріалів – 18 листопада 2016 року.
Середньорічний тариф на виробництво електричної енергії ГЕС та ГАЕС,
запропонований ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2017 рік, становить 164,49 коп.
за 1 кВт∙год. Відпуск електричної енергії – 227,609 млн кВт∙год.
При опрацюванні наданих матеріалів управління врахувало наступні фактори,
які вплинули на рівень тарифу:
- 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 31.10.2016 року;
- вартість купованої на ОРЕ електричної енергії для заповнення водойми
ГАЕС – на рівні фактичного значення у листопаді 2016 року;
- фонд оплати праці розрахований з урахуванням положень постанови
НКРЕКП від 26.10.2015 року № 2645;
- при розрахунку вартості матеріальних ресурсів витрати в статтях
«Матеріальні витрати» («Послуги виробничого характеру», «Сировина та допоміжні
матеріали») та «Інші витрати» були враховані з урахуванням основних прогнозних
макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017 рік
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 року № 399.
Після опрацювання середньорічний тариф ГЕС та ГАЕС ДП «НАЕК
«Енергоатом» становитиме 133,65 коп. за 1 кВт∙год або 304,2 млн грн Товарної
продукції.
Загальна сума інвестиційної програми на 2017 рік, погодженої Міністерством
енергетики та вугільної промисловості України, становить 57977,4 тис. грн (без
ПДВ). Джерело фінансування – амортизаційні відрахування.
Матеріали щодо інвестиційної програми були надані несвоєчасно та не в
повному обсязі.

Враховуючи зазначене, управління генеруючих підприємств Департаменту із
регулювання відносин у сфері енергетики пропонує:
1. Встановити для ГЕС та ГАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2017 рік
двоставочний тариф на відпуск електричної енергії у розмірі:
ставка плати за електричну енергію на 2017 рік – 81,92 коп. за 1 кВт·год
(без ПДВ);
квартальна ставка плати за робочу потужність:
на І квартал 2017 року – 89 910,00 грн за 1 МВт (без ПДВ);
на ІІ квартал 2017 року – 91 564,20 грн за 1 МВт (без ПДВ);
на ІІІ квартал 2017 року – 109 645,60 грн за 1 МВт (без ПДВ);
на ІV квартал 2017 року – 100 114,40 грн за 1 МВт (без ПДВ).
2. Прийняти протокольне рішення наступного змісту:
2.1 Заборонити ДП «НАЕК «Енергоатом» використовувати кошти
амортизаційних відрахувань у тарифі ГЕС та ГАЕС в обсязі 57977,4 тис. грн до
затвердження НКРЕКП напрямків використання цих коштів.
2.2. Надати до НКРЕКП Інвестиційну програму Олександрівської ГЕС та
Ташлицької ГАЕС на 2017 рік, скориговану в частині фінансування добудови 3го гідроагрегату Ташлицької ГАЕС, а саме – з урахуванням повного обсягу
коштів, передбаченого ДП «НАЕК «Енергоатом» на цей напрямок у 2017 році.
Крім того, надати обґрунтовувальні матеріали до Інвестиційної програми у
повному обсязі.
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Про встановлення тарифу
на відпуск електричної енергії,
виробленої гідроелектростанціями
ДП «НАЕК «Енергоатом», на 2017 рік

Відповідно до законів України «Про електроенергетику» та «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг», постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України від
12 жовтня 2005 року № 895 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо
формування
тарифу
на
електричну
енергію
гідроелектростанцій
та
гідроакумулюючих електростанцій» 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. Установити
Державному
підприємству
«Національна
атомна
енергогенеруюча компанія «Енергоатом» двоставочний тариф на відпуск
електричної енергії, виробленої Ташлицькою гідроакумулюючою електростанцією
та Олександрівською гідроелектростанцією, на 2017 рік:
ставку плати за електричну енергію – 81,92 коп. за 1 кВт∙год (без ПДВ);
квартальну ставку плати за робочу потужність:
на І квартал 2017 року – 89 910,00 грн за 1 МВт (без ПДВ);
на ІІ квартал 2017 року – 91 564,20 грн за 1 МВт (без ПДВ);
на ІІІ квартал 2017 року – 109 645,60 грн за 1 МВт (без ПДВ);
на ІV квартал 2017 року – 100 114,40 грн за 1 МВт (без ПДВ).
2. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2017 року.
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