Повідомлення ТОВ «Краматорськтеплоенерго» про проведення відкритих обговорень щодо
необхідності змін тарифів відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії для всіх
категорій споживачів на 2019 рік
До уваги споживачів ТОВ «Краматорськтеплоенерго» та представників органів
місцевого самоврядування!
На виконання вимог Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг, затвердженого постановою від 30.06.2017 № 866, повідомляємо, що 16 листопада 2018
року об 11:00 (реєстрація учасників почнеться о 10:45) у приміщенні за адресою: м. Краматорськ,
вул. Я. Мудрого, 29 відбудеться відкрите обговорення питань, щодо:
1) Необхідності коригування тарифів на відпуск електричної енергії на 2019 рік;
2) Необхідності коригування тарифів на виробництво теплової енергії для всіх категорій
споживачів на 2019 рік.
Зауваження
та
пропозиції
до
оприлюднених
матеріалів
від
споживачів
ТОВ «Краматорськтеплоенерго» та представників органів місцевого самоврядування, приймаються
до 15 листопада 2018 року у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: 84320, Донецька
обл., м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 8-Д; e-mail: kramtec@krm.dn.ua
Для реєстрації пропозицій (зауважень) просимо зазначати прізвище, ім’я та по батькові
особи (для юридичних осіб – повне найменування підприємства), що їх подала, та її контактні дані
для здійснення зворотного зв’язку.
Обґрунтування
розташовані
в
розділі
ТОВ «Краматорськтеплоенерго» http://kramtec.com.ua.
Дата розміщення повідомлення 06.11.2018 р.

«Оголошення»

на

сайті

Обґрунтування щодо встановлення з 01.01.2019 тарифів на відпуск
електричної та виробництво теплової енергії для ТОВ«Краматорськтеплоенерго» з
врахуванням Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів
ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку природного газу, відповідно до Постанови КМУ від
19.10.2018 року №867 .
ТОВ «Краматорськтеплоенерго» здійснює діяльність з виробництва електричної
та теплової енергії на теплоелектроцентралі. Підприємство підготувало розрахунки
тарифів на виробництво електричної та теплової енергії на 2019 рік.
Розрахунки
електроенергетику»,

складено
«Про

у

відповідності
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до
та

Законів

відповідно

України
до

«Про

нормативних

регуляторних актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг.
Діючий тариф на виробництво електричної енергії в розмірі 247,89 коп/кВтг (без
ПДВ) був затверджений постановою НКРЕКП від 20.09.2018 року № 1078.
Діючі тарифи на виробництво теплової енергії наведені в таблиці:
Тариф,
Дата введення
Категорія споживачів
Постанова
грн/Гкал (без
тарифу
ПДВ)
Населення
889,36
Постанова
НКРЕКП № 1502
Бюджетні установи та
1057,49
від 28.12.2017 р.
організації
01 жовтня 2018 р.
(у редакції
Інші споживачі (крім
Постанови №1078
1056,36
від 20.09.2018р.)
населення)
Розраховані тарифи обчислено на основі «Методики формування, розрахунку та
встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на
теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках»,
затвердженої Постановою НКРЕКП від 01.08.2017 року № 991.
Основними факторами, які зумовили зміни в тарифах на 2019 рік, є:
- зростання цін на вугілля протягом року на 14%;

- збільшення умовно-постійних витрат за рахунок підвищення цін, в тому числі
покупну воду, електроенергію, паливно-мастильні матеріали, хімреагенти, податки та
збори тощо.
- необхідність проведення інвестиційних заходів у 2019 році.
Амортизаційні відрахування основних засобів, інших необоротних матеріалів і
нематеріальних активів виробничого та адміністративного призначення, екологічний
податок та рентна плата за спеціальне використання води розраховані відповідно до
положень Податкового кодексу України.
Виробничі та матеріальні витрати, проіндексовано на індекс цін виробників
промислової продукції (10,1%), відповідно до Основних показників економічного і
соціального розвитку України на 2019 рік, схвалених постановою Кабінету Міністрів
України від 11.07.2018 року № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і
соціального розвитку України на 2019-2021 роки».
Дане питання щодо встановлення тарифів на виробництво у 2019 році було
розглянуте на відкритому обговоренні від 24 вересня 2018 року та відповідний пакет
документів було надано до НКРЕКП, Протокол відкритих обговорень було розміщено
на сайті підприємства 25 вересня 2018 року.
29 жовтня 2018 року на офіційному сайті Кабінету Міністрів України, з’явилася
Постанова від 19 жовтня 2018 року №867 «Про затвердження Положення про
покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для
забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного
газу», яка встановила нову ціну газу для потреб населення з 01 листопада 2018 року.
Згідно з цією Постановою ціна природного газу для всіх категорій споживачів
становить

6

235,51

грн/тис.куб.м

(без

урахування

ПДВ

та

тарифів

на

транспортування та розподіл природного газу). В той же час ціна газу для населення,
попередньо закладена до тарифу на виробництво

у 2019 році складає 4 942,00

грн/тис.куб.м (без урахування ПДВ та тарифів на транспортування та розподіл
природного газу), а відповідна ціна у розрахунках тарифів 2019 року на виробництво
електричної енергії та теплової енергії для промислових та бюджетних споживачів

становить 11 115,00 грн/тис.куб.м (без урахування ПДВ та тарифів на транспортування
та розподіл природного газу).
Вартість транспортування природного газу територією України врахована згідно
зі встановленими НКРЕКП тарифами на послуги з транспортування та розподілу
природного газу та складає 732,70 грн/тис.куб.м. без ПДВ.
В результаті проект розрахунків на виробництво електроенергії та теплової
енергії на теплоелектроцентралі має наступний вигляд:

Вид діяльності
Виробництво
електроенергії
Виробництво
т/енергії для
населення
Виробництво
т/енергії для
бюджетних установ
Виробництво
т/енергії для інших
споживачів (крім
населення)

Одиниці
виміру

Діючий
тариф,
(без ПДВ)

Проект
тарифу,
(без ПДВ)

%
зростання

коп/кВтг

247,89

294,63

18,85

грн/Гкал

889,36

1063,12

19,54

грн/Гкал

1 057,49

1089,06

2,99

грн/Гкал

1 056,36

1089,05

3,09

Встановлення розрахованих тарифів на виробництво електричної та теплової
енергії забезпечить підприємству стабільну та беззбиткову діяльність протягом 2019
року.
Слід зауважити що реалізація теплової енергії для кінцевого споживача за цим
тарифом не відбувається, а є однією зі складових тарифу на теплову енергію, послугу з
централізованого опалення та гарячого водопостачання у разі його перегляду та
затвердження НКРЕКП.

