ПРОЄКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

П О СТ А Н ОВ А
___________________

№ _______________
Київ

Про встановлення тарифів на
виробництво теплової енергії
ТОВ «ТЕЦЕНЕРГОПОСТАЧ»
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,
«Про теплопостачання», Методики формування, розрахунку та встановлення
тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на
теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних
установках, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 01 серпня 2017 року № 991, Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕЦЕНЕРГОПОСТАЧ» тарифи на виробництво теплової енергії, що
використовується:
для забезпечення послугами населення – 886,36 грн за 1 Гкал (без ПДВ);
для забезпечення послугами релігійних організацій – 910,51 грн за 1 Гкал
(без ПДВ);
для забезпечення послугами установ, що фінансуються за рахунок
державного і місцевих бюджетів, – 910,51 грн за 1 Гкал (без ПДВ);
для забезпечення послугами інших споживачів – 910,51 грн за 1 Гкал (без
ПДВ).
2. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕЦЕНЕРГОПОСТАЧ» структуру тарифів на виробництво теплової енергії
згідно з додатком.
Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

Додаток
до постанови НКРЕКП
від ____________ №_________

Структура тарифів на виробництво теплової енергії
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕЦЕНЕРГОПОСТАЧ»
Без ПДВ
Найменування показників
Виробнича собiвартiсть, у т. ч.:
виробничі послуги
сировина і допоміжні матеріали
паливо
допоміжні та інші матеріали
витрати на оплату праці
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування
амортизаційні відрахування
інші витрати
Адміністративні витрати, у т. ч.:
матеріальні витрати
витрати на оплату праці
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування
амортизаційні відрахування
інші витрати
Інші операційні витрати, у т. ч.:
на дослідження і розробку
на соціальний розвиток
інші
Усього операційні витрати
відсоток за кредит
Усього витрат
Прибуток
Податок на прибуток
Нерозподілений прибуток, у т. ч.:
виплата дивідендів
резервний капітал
інше використання прибутку
Товарна продукція
Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо)
Товарна продукція з урахуванням зміни
Корисний відпуск енергії, тис. Гкал
Тариф на виробництво теплової енергії, що використовується:
для забезпечення послугами населення
для забезпечення послугами релігійних організацій
для забезпечення послугами установ, що фінансуються за
рахунок державного і місцевих бюджетів
для забезпечення послугами інших споживачів

Заступник директора Департаменту
із регулювання відносин у сфері енергетики

Теплова енергія
тис. грн
71 462,9
1 833,6
1 002,9
62 350,6
182,1
4 507,6

грн/Гкал
873,07
22,40
12,25
761,74
2,22
55,07

991,7

12,12

0,0
594,4
1 073,1
0,9
530,3

0,00
7,26
13,11
0,01
6,48

116,7

1,43

0,0
425,2
15,1
0,0
15,1
0,0
72 551,0
0,0
72 551,0
1 769,5
318,5
1 451,0
0,0
0,0
1451,0
74 320,6
0,0
74 320,6
81,9

0,00
5,19
0,18
0,00
0,18
0,00
886,36
0,00
886,36
21,62
3,89
17,73
0,00
0,00
17,73
907,98
0,00
907,98

х
х
х

х
х
886,36
910,51

х

910,51

х

910,51

А. Огньов

18.11.2020
Обґрунтування
щодо схвалення проєкту постанови «Про встановлення тарифів на
виробництво теплової енергії ТОВ «ТЕЦЕНЕРГОПОСТАЧ»
Звернення ліцензіата
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕЦЕНЕРГОПОСТАЧ»
(далі – ТОВ «ТЕЦЕНЕРГОПОСТАЧ») звернулось до НКРЕКП із заявою
від 30.10.2020 № Т-597/20 та доданими матеріалами, щодо встановлення
тарифів на виробництво теплової енергії відповідно до Методики формування,
розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію,
що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та
когенераційних установках, затвердженою постановою НКРЕКП від 01.08.2017
№ 991.
ТОВ «ТЕЦЕНЕРГОПОСТАЧ» здійснює виробництво теплової енергії на
енергетичній
газотурбінній
установці
ЕГТУ-16
для
забезпечення
теплопостачання споживачів м. Суми.
Встановлена електрична потужність ЕГТУ – 16 МВт, теплова –
21 Гкал/год. Чисельність персоналу, задіяного при виробництві електричної та
теплової енергії складає 57 осіб.
Паливом, що використовується при виробництві електричної та теплової
енергії є природний газ.
ТОВ «ТЕЦЕНЕРГОПОСТАЧ» надано плановані розрахунки тарифів
виробництво теплової енергії, що використовується:
– для забезпечення послугами населення – 863,24 грн/Гкал;
– для забезпечення послугами релігійних організацій – 887,36 грн/Гкал;
– для забезпечення послугами установ, що фінансуються за рахунок
державного і місцевих бюджетів, – 886,83 грн/Гкал;
– для забезпечення послугами інших споживачів – 886,76 грн/Гкал.
Відкриті обговорення
На виконання вимог постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866, 22 жовтня
2020 року ТОВ «ТЕЦЕНЕРГОПОСТАЧ» провело відкрите обговорення
(відкрите слухання) щодо необхідності встановлення тарифів на виробництво
теплової
енергії.
У
слуханнях
взяли
участь
представники
ТОВ «ТЕЦЕНЕРГОПОСТАЧ», представники міської ради м. Суми. Результати
відкритого обговорення (відкритого слухання) оформлено протоколом, який
оприлюднено на офіційному веб-сайті та надано до НКРЕКП.
Пропозиції до розрахунків тарифів
Розрахунок тарифів на виробництво теплової енергії здійснено відповідно
до Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну
та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових
електростанціях та когенераційних установках (далі – Методика), затвердженої
постановою НКРЕКП від 01.08.2017 № 991.

Обсяги відпуску електричної та виробництва теплової енергії
У розрахунках тарифів для ТОВ «ТЕЦЕНЕРГОПОСТАЧ» відповідно до
річного плану виробництва електричної та теплової енергії враховані обсяги
відпуску електричної енергії на рівні 54,9 млн. кВт∙год та обсяги виробництва
теплової енергії на рівні 81,853 тис. Гкал.
Матеріальні витрати
При формуванні матеріальних витрат НКРЕКП керувалась Методикою та
Галузевими методичними рекомендаціями з формування собівартості
виробництва, передачі та постачання електричної і теплової енергії, що
розроблені АТ «ЛьвівОРГРЕС» та затверджені наказом Міністерства палива та
енергетики України від 20 вересня 2001 року № 447.
У розрахунках тарифів на виробництво теплової енергії враховані
витрати на виконання ремонтів підрядним та господарським способом на рівні
обґрунтованих пропозицій ліцензіата, що забезпечить надійну, ефективну та
безвідмовну роботу генеруючого обладнання та устаткування, підвищить
надійність теплопостачання для споживачів.
Інші економічно обґрунтовані матеріальні витрати, що розраховані на
підставі державних, галузевих нормативів витрат ресурсів, техніко-економічних
розрахунків, кошторисів, з урахуванням ставок податків і зборів, цін на
матеріальні ресурси та послуги у планованому періоді у тарифах на
виробництво теплової енергії враховані на достатньому рівні для забезпечення
стабільної господарської діяльності ліцензіата.
Ціни на паливно-мастильні матеріали, хімреагенти, необхідні
комплектуючі матеріали, запчастини, інші матеріали та послуги прийняті на
підставі цін, які склалися на ринку України, комерційних пропозицій, договорів
та інших підтверджуючих документів.
Паливо
ТОВ «ТЕЦЕНЕРГОПОСТАЧ» були надані погоджені загальновиробничі
норми витрат палива на електричну та теплову енергію на 2020 рік.
У розрахунках тарифів на виробництво теплової енергії для
ТОВ «ТЕЦЕНЕРГОПОСТАЧ» пропонується врахувати ціну природного газу
для всіх категорій використання природного газу, у тому числі для виробництва
теплової енергії для всіх категорій споживачів у відповідності до вимог
Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку
природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінет
Міністрів України від 19 жовтня 2018 № 867 (зі змінами) (далі – Положення).
Положенням покладено спеціальні обов’язки на АТ «НАК «Нафтогаз
України» щодо постачання природного газу виробникам теплової енергії, які
здійснюють виробництво теплової енергії для всіх категорій споживачів, а
також використовують природний газ для виробництва електричної енергії за
визначеними цінами.
У наданих ТОВ «ТЕЦЕНЕРГОПОСТАЧ» розрахунках тарифів на
виробництво теплової енергії враховано ціну на природний газ, що визначена у
прейскуранті НАК «Нафтогаз України» на жовтень 2020 року,
а саме: 5 374,10 грн/тис.куб.м., без ПДВ та витрат на транспортування та
розподіл природного газу.

Слід зазначити, що до НКРЕКП надійшов лист АТ «НАК «Нафтогаз
України» від 18.09.2020 № 16-2776/1.8-20 щодо прогнозних цін на природний
газ за якими АТ «НАК «Нафтогаз України» планує постачати природний газ
для виробників теплової енергії. Починаючи з 01 грудня 2020 року ціна
природного газу складатиме 5826,00 грн за 1000 куб. м (без ПДВ та без
урахування тарифів на транспортування і розподіл природного газу).
Відповідно, для забезпечення стабільної та беззбиткової роботи
ТОВ «ТЕЦЕНЕРГОПОСТАЧ» у розрахунках тарифів на виробництво теплової
енергії пропонується врахувати ціну природного газу, відповідно до прогнозної
ціни АТ «НАК «Нафтогаз України» у грудні 2020 року, а саме: 5826,00 грн
за 1000 куб. м (без ПДВ та без урахування тарифів на транспортування і
розподіл природного газу). Ціну на послуги транспортування природного газу
враховано на рівні 124,16 грн за 1000 куб. м (без ПДВ), згідно діючого тарифу
на послуги транспортування природного газу для ТОВ «Оператор ГТС
України».
Витрати на оплату праці
Планування витрат на оплату праці для включення до розрахунку тарифів
здійснено з урахуванням положень чинного законодавства України та на
підставі Порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються у
тарифах на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії
місцевими (локальними) електромережами), постачання електричної енергії за
регульованим тарифом, передачу електричної енергії магістральними та
міждержавними електричними мережами, виробництво теплової та
виробництво електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП
від 26 жовтня 2015 року № 2645, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 13 листопада 2015 року за № 1431/27876, із забезпеченням мінімальної
заробітної плати та інших гарантій з оплати праці, передбачених чинним
законодавством України.
Фонд оплати праці для ТОВ «ТЕЦЕНЕРГОПОСТАЧ», що визначений у
відповідності до Порядку визначення витрат на оплату праці та врахований
НКРЕКП у розрахунках тарифів на виробництво теплової енергії складає
5 037,9 тис. грн, при цьому середня заробітна плата склала 17 413 грн.
Згідно з вимогами чинного законодавства розраховано статтю «єдиний
внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Прибуток
Для стабільної та без збиткової роботи пропонується врахувати у тарифах
обігові кошти за рахунок прибутку у розмірі 2% рентабельності.
Управлінням генеруючих підприємств Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики опрацьовані надані ліцензіатом розрахунки
тарифів на виробництво теплової енергії та проведені наступні коригування з
урахуванням економічно і технічно обґрунтованих показників господарської
діяльності ліцензіата:

Одиниця
виміру

Пропозиція
ліцензіата, тис. грн

Виробнича собівартість
Виробничі послуги
Сировина і допоміжні матеріали
Паливо
Енергія зі сторони
Витрати на оплату праці
Відрах.до соціальних фондів
Амортизаційні відрахування
Інші витрати
Адміністративні витрати
Матеріальні витрати
Витрати на оплату праці
Відрах.до соціальних фондів
Амортизаційні відрахування
Інші витрати
Інші операційні витрати
Соціальний розвиток
На дослідження та розробку
Інші
Інші (% за кредит)

тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн

68 969,7

Всього витрат

Найменування показників

Фінансові результати від операційної
діяльності
Фінансові результати від звичайної
діяльності
Податок на прибуток
Нерозподілений прибуток
в т.ч. дивіденди
відсоток дивідентів
резервний капітал
інше вик. прибутку (з податком на
прибуток)
інше вик. приб. (БЕЗ податку на
прибуток)
Товарна продукція

Пропозиція для
схвалення, тис.грн

1 879,0

71 462,9
1 833,6

1 171,5

1 002,9

57 615,2

62 350,6
182,1

183,8
5 209,4

4 507,6

1 146,1

991,7

0,0

0,0

1 764,7

594,4

1 489,8

1 073,1

0,0

0,9

612,9

530,3

134,8

116,7

0,0

0,0

742,1

425,2

199,1

15,1

199,1

15,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тис. грн

70 658,6

72 551,0

тис. грн

1 723,4

1 769,5

тис. грн

1 723,4

1 769,5

тис. грн
тис. грн
тис. грн
%
тис. грн

310,2

318,5

1 413,2

1 451,0

0,0

0,0

0%

0%

0,0

0,0

1 413,2

1 451,0

0,0

0,0

72 382,0

74 320,6

тис. грн
тис. грн
тис. грн

Пропозиція Департаменту
Проаналізувавши надані розрахунки та документи, управління
генеруючих підприємств Департаменту із регулювання відносин у сфері
енергетики пропонує наступні рівні тарифів на виробництво теплової енергії
ТОВ «ТЕЦЕНЕРГОПОСТАЧ»:
– для забезпечення послугами населення – 886,36 грн/Гкал (без ПДВ);
– для забезпечення послугами релігійних організацій – 910,51 грн/Гкал (без ПДВ);
– для забезпечення послугами установ, що фінансуються за рахунок державного і
місцевих бюджетів, – 910,51 грн/Гкал (без ПДВ);
– для забезпечення послугами інших споживачів – 910,51 грн/Гкал (без ПДВ).

Враховуючи зазначене, відповідно до Закону України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг» та Порядку проведення відкритого обговорення проектів
рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП
від 30.06.2017 № 866 управління генеруючих підприємств Департаменту із
регулювання відносин у сфері енергетики пропонує:
1)
Схвалити проєкт постанови «Про встановлення тарифів на
виробництво теплової енергії ТОВ «ТЕЦЕНЕРГОПОСТАЧ», якою
планується встановити наступні тарифи на виробництво теплової енергії:
– для забезпечення послугами населення – 886,36 грн/Гкал (без ПДВ);
– для
забезпечення
послугами
релігійних
організацій
–
910,51 грн/Гкал (без ПДВ);
– для забезпечення послугами установ, що фінансуються за рахунок
державного і місцевих бюджетів, – 910,51 грн/Гкал (без ПДВ);
– для забезпечення послугами інших споживачів – 910,51 грн/Гкал
(без ПДВ).
2)
Управлінню генеруючих підприємств Департаменту із
регулювання відносин у сфері енергетики розмістити на офіційному вебсайті НКРЕКП інформаційне повідомлення та забезпечити проведення
відкритого обговорення проєкту постанови «Про встановлення тарифів на
виробництво теплової енергії ТОВ «ТЕЦЕНЕРГОПОСТАЧ».

Заступник директора
Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

А. Огньов

