До уваги киян та представників органів місцевого самоврядування!
Обговорення проекту тарифів
на виробництво електричної та теплової енергії
ТЕЦ (Теплоелектроцентраль №5, Теплоелектроцентраль №6)
на 2018 рік
У зв’язку із прийняттям Київською міською радою рішення про припинення Угоди щодо
реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001
(далі – Угода) та проведенням підготовки до передачі енергетичного комплексу міста Києва,
який перебуває у володінні та користуванні ПАТ «Київенерго», до КП «Київтеплоенерго» та
відповідно до Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або)
теплову енергію , що виробляється на теплоцентралях, теплових електростанціях та
когенераційних установках, затверджених постановою НКРЕКП від 01.08.2017 №991,
КП «Київтеплоенерго» здійснило розрахунок тарифів на виробництво електричної та теплової
енергії ТЕЦ на 2018 рік згідно з прогнозним балансом електроенергії ОЕС України на 2018 рік,
затверджений Міненерговугілля.
Виробництво електричної та теплової енергії на Теплоелектроцентралі №5 (надалі – ТЕЦ5) та “Теплоелектроцентралі №6 (надалі – ТЕЦ-6), які є тепловими електричними станціями на
органічному паливі і призначені для виробництва теплової та електричної енергії для
промислових і побутових споживачів м. Києва.
Встановлена електрична потужність ТЕЦ – 1200 МВт; встановлена теплова потужність
ТЕЦ 3614 Гкал/год.
Розрахункові тарифи ТЕЦ :
- на виробництво електричної енергії – 182,93 коп./кВтг (без ПДВ);
- на виробництво теплової енергії:
для потреб населення - 792,13 грн./Гкал (без ПДВ);
для бюджетних установ – 1171,89 грн./Гкал (без ПДВ);
для промислових споживачів – 1181,05 грн./Гкал (без ПДВ);
для релігійних споживачів – 479,06 грн./Гкал (без ПДВ)
Розрахунки тарифів на виробництво електричної та теплової енергії на 2018 рік на
підставі запланованого обсягу виробництва електричної енергії 2 616,5 млн. кВтг відповідно
до балансу електроенергії ОЕС України на 2018 рік, затвердженого Міненерговугіллям, та
відпуску теплової енергії з колекторів ТЕЦ, запланованого на рівні 6 600 тис. Гкал.
До складу тарифів входять наступні показники:
-

виробнича собівартість:
виробничі послуги
сировина і допоміжні матеріали
паливо
інші матеріали
витраті на оплату праці
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соц. страхування
амортизаційні відрахування
інші витрати

-

адміністративні витрати:
матеріальні витрати
витраті на оплату праці
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соц. страхування
амортизаційні відрахування
інші витрати
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-

інші операційні витрати:
на дослідження и розробку
на соціальній розвиток
інші витрати

Розподіл умовно-постійних витрат собівартості між видами виробництва електричної та
теплової енергії здійснюється пропорційно витратам умовного палива. Так, в затверджених
тарифах на теплову енергію ТЕЦ врахований розподіл умовного палива на виробництво
електричної та теплової енергії згідно із затвердженої виробничої програми 2018 року.
Витрати на послуги виробничого характеру містять таки витрати:
роботи з вивчення можливостей подальшої експлуатації металоконструкцій, кранів,
іншого устаткування та споруд, обстеження стану фундаментів будівель, споруд,
обладнання;
- послуги спеціалізованих пусконалагоджувальних організацій та інших організацій, які
виконують роботи з удосконалення технології та організації виробництва, в тому числі
проведення випробувань, повірок відповідно до термінів проведення робіт згідно з
вимогами керуючих нормативних документів.
- транспортні послуги;
- послуги сторонніх організацій за водопостачання та водовідведення.
-

Витрати на сировину та допоміжні матеріали містять необхідний об’єм реагентів,
матеріалів та комплектуючих виробів для нормального технологічного процесу виробництва
енергії, а саме:
- потреба в фільтруючих матеріалах, які відповідно до паспортних даних установки
ультрафільтрації потребують заміни або досипки;
- кислотна промивка котлів згідно з результатами аналізів відкладень з поверхонь нагріву
котлів;
- заміна трансформаторного масла для силових трансформаторів;
- необхідна кількість кульок 24 Н ТУ 1051978-90 відповідно до потреби в обслуговуванні
системи кулькової очистки конденсатора турбін бл.№1-4 ТЕЦ-5;
- «вода для технологічних потреб», згідно ставок збору за використання водних ресурсів;
- витрати на спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту,
мило та інші миючі засоби, знешкоджувальні засоби, молоко і лікувально-профілактичне
харчування згідно з вимогами охорони праці….
Ціни на природний газ (паливо) застосовані згідно Положення про покладення
спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних
інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 22.03.17 №187 (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 28.03.2018
№228), яким на період з 1 квітня 2017 року по 1 червня 2018 року покладено обов'язок на НАК
"Нафтогаз України" здійснювати продаж/постачання природного газу для споживачів,
визначених Положенням, за цінами та на умовах, визначених Положенням.
Витрати на оплату праці на підставі чисельності персоналу 1719 осіб та середньої
заробітної плати, яка розрахована згідно з Порядком визначення витрат на оплату праці,
затвердженим Постановою НКРЕКП від 26.10.2015 №2645, на підставі показника середньої
заробітної плати по промисловості м. Києва та прогнозованого річного індексу зростання
номінальної заробітної плати згідно з Постановою КМУ «Про схвалення Прогнозу економічного
і соціального розвитку України на 2018 рік та основних макропоказників економічного і
соціального розвитку України.».
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Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування заплановано
згідно з Законом України від 24.12.2015 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень
у 2016 році» що відповідає 22,0% від витрат на оплату праці.
Розрахунок амортизаційних відрахувань здійснено згідно з Податковим кодексом
України, виходячи із остаточної балансової вартості основних фондів на виробництво електро і
теплоенергії ТЕЦ за податковим обліком.
Інші витрати виробничої собівартості містять наступні витрати:
- плати за землю;
- збору за забруднення навколишнього середовища згідно з Податковим Кодексом
України;
- послуг сторонніх організацій за пожежну, сторожову та воєнізовану охорону;
- оплати вартості спеціальних дозволів, що пов’язане із збільшенням обсягів обстеження
об’єктів підконтрольних Держнаглядохорнпраці із складанням паспортів;
- оплата за використання та обслуговування технічних засобів управління, вузлів зв’язку,
засобів охоронної сигналізації тощо;
- вивезення відходів, що обумовлено необхідністю утилізації відходів вапняного та
ванадійвмістного шламу з подальшим вивезенням з території очисних споруд ТЕЦ-5;
Адміністративні витрати:
- фонд оплати праці з нарахуваннями, розрахованої згідно з Порядком визначення витрат
на оплату праці, затвердженим Постановою НКРЕКП від 26.10.2015 №2645, як було
зазначено вище;
- амортизаційних відрахувань;
- витрати пов’язані з оплатою послуг банків та інших кредитно-фінансових установ,
включаючи оплату за розрахункове обслуговування;
- послуги зв’язку, канцелярські витрати.
Інші операційні витрати для відшкодування профспілковій організації відповідно до
передбаченої Законом України « Про професійні спілки їх права та гарантії діяльності» норми
відшкодування не менше ніж 0,3% фонду оплати праці.
Фінансові витрати не включалися до розрахунку тарифів на 2018 рік.
Витрати з прибутку передбачається на:
- сплату податку на прибуток за ставкою 18%;
- на інвестиційну програму.
Зауваження та пропозиції приймаються протягом 14 календарних днів від моменту
публікації даного оголошення, а саме з 11.04.2018 р. до 25.04.2018 року (згідно Наказу № 390 від
30.07.2012 року «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік
житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її
необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад») за адресою: 02094,
м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 38, тел. (044) 499-74-35.

Оприлюднено на сайті www.kte.kiev.ua 11.04.2018року.
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