Обґрунтування проекту тарифів
на відпуск електричної та виробництво теплової енергії на 2018 рік, проекту
Інвестиційної програми на 2018 рік у складі тарифів на виробництво філії Кременчуцька
ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
Філія Кременчуцька ТЕЦ ПАТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” – це теплоелектроцентраль з
виробництвом електричної та теплової енергії. Уся електрична енергія, вироблена
Кременчуцькою ТЕЦ, за
винятком власних виробничих потреб реалізується в ДП
"Енергоринок", вироблена теплова енергія передається Кременчуцькій філії ПАТ
“Полтаваобленерго” для подальшої реалізації споживачам, а також нафтопереробному заводу
для забезпечення його технологічних потреб.
Проект тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії на 2018 рік по
ПАТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” (Кременчуцька ТЕЦ) сформовані з врахуванням вимог
НКРЕКП, викладених у Постанові «Про затвердження Методики формування тарифів на
електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових
електростанціях та когенераційних установках» від 01.08.2017 року.
Тарифи складаються з паливної складової та складової умовно-постійних витрат.
Витрати на паливо становлять близько 90% собівартості. У розрахунках тарифів ціни на
промисловий природний газ та мазут враховані на рівні діючих ринкових цін, ціни на
природний газ для виробництва теплової енергії для населення та релігійних організацій –
згідно діючих Постанов КМУ.
Умовно-постійні витрати включають в себе:
- витрати на виробничі послуги, сировини та матеріалів, необхідних для забезпечення
безперебійної роботи основного виробництва;
- витрати на заробітну плату та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування (розмір середньої заробітної плати було розраховано згідно Постанови
НКРЕКП «Про затвердження 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» від 17.09.2015р.)
- амортизаційні відрахування основних засобів, інших необоротних матеріальних і
нематеріальних активів розраховані відповідно до положень Податкового кодексу України;
- витрати на виконання заходів інвестиційної програми (проект Інвестиційної програми
Кременчуцької ТЕЦ сформований відповідно до плану розвитку та наданий на погодження
Міністерству енергетики та вугільної промисловості України для отримання експертного
висновку. Згідно цього плану в розрахунку тарифів на виробництво електро- і теплоенергії на
2018 рік закладені витрати за рахунок амортизаційних відрахувань та за рахунок прибутку).
- інші витрати (суми податків, зборів та інших передбачених законодавством України
платежів; послуги сторонніх організацій за воєнізовану охорону; витрати на охорону праці;
обов’язкове страхування майна та відповідальності та ін.)
Всі витрати сформовані відповідно до
виробничих потреб та вимог чинного
законодавства, а також з урахуванням цін, які склалися на ринку України, витрати пов’язані з
закупівлею ТМЦ сформовані з урахуванням індексу споживчих цін, визначеного Прогнозом
макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України на 2018р.,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 31.05.2017р.№411.
Розподіл постійних витрат між видами енергії виконаний пропорційно витратам
умовного палива на виробництво електричної та теплової енергії у відповідності до Галузевих
методичних рекомендацій з формування собівартості виробництва, передачі та постачання
електричної і теплової енергії, затверджених Мінпаливенерго наказом №447 від 20.09.2001р.

