ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
щодо необхідності коригування тарифів
по АТ «Криворізька теплоцентраль».
1. Законодавче та нормативне забезпечення.
В розрахунку річного плану надання послуг з постачання теплової енергії
використовувались діючі нормативно-правові акти:
- Закон України “Про теплопостачання” від 02.06.2005р. № 2633-V;
- Закон України “Про житлово-комунальні послуги” із змінами, внесеними згідно із
Законом № 2454-VIII від 07.06.2018;
- Постанова КМУ від 01.06.2011р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до
формування тарифів на житлово-комунальні послуги»;
- Галузева угода між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України,
Фондом державного майна України, Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців
«Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України» і профспілкою
працівників енергетики та електротехнічної промисловості України на 2019-2021 роки;
- Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення
житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні КТМ
204 України 244-94, Київ 2001р.
- МУ 34-70-080-84 “Методические указания по определению тепловых потерь в
водяных и паровых тепловых сетях”, затверджені Головним технічним управлінням
експлуатації енергосистем Міненерго СРСР 20.09.1984р. РД 34.09.255;
- Міжгалузеві норми витрат палива для опалювальних котлів, які експлуатуються в
Україні, затверджені наказом Державного комітету України з енергозбереження 07.05.2001 р.
№46;
- «Порядок розрахунку нормативних витрат електроенергії підприємствами
теплоенергетики при виробництві, транспортуванні та постачанні (розподілі) теплової
енергії», затверджений наказом №12 від 02.02.2009р. Міністерства з питань житловокомунального господарства України;
- Закону України 1060-IX від 03.12.2021 «Про внесення змін до деяких законів
України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг;
- Інші первинні документи, які стосуються розрахунку регульованого тарифу на
послугу з постачання теплової енергії.
2. Загальні питання.
Акціонерне товариство «Криворізька теплоцентраль» (далі - Товариство) розташоване
за адресою м.Кривий Ріг, вул.Електрична,1, ідентифікаційний код юридичної особи –
00130850.
Відповідно до законів України «Про теплопостачання», «Про ліцензування видів
господарської діяльності» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг» Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Постановою НКРЕКП від
19.06.2017 року № 789 видано АТ «Криворізька теплоцентраль» ліцензії на право
провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування
теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та
постачання теплової енергії.
Враховуючи вищезазначене та у відповідності до Закону України «Про державне
регулювання у сфері комунальних послуг», Постанови КМУ від 01.06.2011р. № 869 «Про
забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» АТ
«Криворізька теплоцентраль» розраховано планові тарифи на теплову енергію, її
виробництво, транспортування та постачання Структура розрахованих тарифів - складові
економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних із провадженням у планованому періоді

певного виду ліцензованої діяльності, які групуються за статтями, визначеними
уповноваженими органами відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що затверджені
Мінфіном, та складові планованого прибутку, на основі яких розраховуються та
встановлюються тарифи.
Формування тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії
здійснюється з урахуванням витрат за кожним видом ліцензованої діяльності, облік яких
ведеться ліцензіатом окремо.
Не включаються до розрахунку тарифів витрати, які не використовуються для
визначення об'єкта оподаткування відповідно до вимог розділу III Податкового кодексу
України або перевищують межі відповідних витрат.
Відповідно до чинного законодавства тарифи на теплову енергію повинні
забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво,
транспортування та постачання теплової енергії.
Формування базових тарифів здійснено підприємством відповідно до річних планів
ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, які
визначені відповідно до вимог державних та галузевих нормативів витрат і втрат теплової
енергії з урахуванням встановлених уповноваженим органом методик, техніко-економічних
розрахунків з урахуванням фактичних за останні роки та прогнозованих обсягів виробництва
і споживання теплової енергії, укладених зі споживачами договорів та інших технікоекономічних факторів, зокрема зменшення обсягів виробництва.
При формуванні тарифів враховано економічно обґрунтовані планові витрати,
визначені на підставі державних нормативів (норм) витрат ресурсів, техніко-економічних
розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів (обов’язкових платежів) та цін у
плановому періоді.
Річний план виробництва, транспортування та постачання теплової енергії готувався
на підставі укладених договорів купівлі-продажу теплової енергії по максимальним тепловим
навантаженням, фактичній кількості днів роботи і фактичній температурі зовнішнього
повітря за останні п’ять років.
3. Технічна характеристика.
З 01.10.2013 року прийнято на балансовий облік підприємства та в господарське
відання без передачі права власності теплові мережі, траси гарячого водопостачання,
теплорозподільчі пункти (70 шт.), насосні станції (4 шт.) відповідно до рішення Криворізької
міської ради від 12.10.2011 року № 343 «Про надання згоди на передачу окремих об’єктів
теплопостачання від комунального підприємства теплових мереж «Криворіжтепломережа»
до державного підприємства «Криворізька теплоцентраль», Закону України від 03.03.1998 №
147/98-ВР «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», постанови
КМУ від 21.09.1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної
власності» та за згодою з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України на
закріплення майна.
Станом на 01.07.2021 року на балансовому обліку АТ «Криворізька теплоцентраль»
перебувають основні засоби:
державної власності
-6 опалювальних котелень (проектна потужність 1406 Гкал/год), обладнаних 31
паровими та водогрійними котлами загальною потужністю 1606,55 Гкал/год,
- 141,210 км трубопроводів теплових мереж ( у 2-х трубному обчисленні) ,
- 2 насосні станції.
власності громади міста, що знаходяться у господарському віданні АТ «Криворізька
теплоцентраль»:
- 151,666 км трубопроводів теплових мереж ( у 2-х трубному обчисленні),
- 89,3 км мереж гарячого водопостачання ( у 2-х трубному обчисленні).
- теплові пункти - 70 шт., індивідуальний тепловий пункт – 1шт.

- насосні станції – 4 шт.
Схема теплопостачання закрита.
Паливом для котелень є природний газ.
Для розрахунку тарифів прийнято наступний режим роботи підприємства:
- виробництво, транспортування, постачання теплової енергії – 165 діб в опалювальний
сезон, визначено з урахуванням фактичного періоду опалювального сезону товариства за
останні п’ять років;
- у міжопалювальний період - проведення ремонтів згідно графіку плановопопереджувальних робіт,
- котельні підприємства працюють в опалювальний період по температурному графіку
115/70 0С.
- температура зовнішнього повітря в опалювальний період – середня фактична
температура зовнішнього повітря в опалювальний період за останні п’ять років +1,41°С.
Розрахункова температура зовнішнього повітря для найхолоднішої п’ятиденки для
теплопостачання і проектування систем опалення прийнята для м. Кривий Ріг мінус 21оС,
згідно до ДСТУ-Н Б В.1.1.-27:2010 «Будівельна кліматологія».
4. Природний газ на використання з технологічною метою.
Розрахунки нормативних питомих витрат палива на відпуск теплової енергії виконані
на підставі наступних нормативних документів:
Закон України «Про енергозбереження»;
Міжгалузеві норми витрат палива для опалювальних котлів, які експлуатуються в
Україні, затверджені наказом Державного комітету України з енергозбереження 07.05.2001 р.
№46.
З 1 травня 2021 року припинено дію 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 19.10.2018 №867, відповідно
до якого Акціонерне товариство “Національна акціонерна
компанія “Нафтогаз України” здійснювало постачання природного газу виробникам
теплової енергії.
Відповідно до вимог Правил постачання природного газу, затверджених постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг №2496 від 30.09.2015 року, споживач має право укласти договір
постачання природного газу з будь-яким постачальником за умови відсутності простроченої
заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником, що
підтверджується письмовою довідкою діючого постачальника або складеним з ним актом
звірки взаєморозрахунків, або за умови наявності письмового дозволу діючого
постачальника на перехід
споживача до нового постачальника. Крім того, контракт з постачальником природного газу
необхідно укладати перед початком опалювального сезону на комерційних засадах, на
умовах попередньої оплати або ж надання банківської гарантії.
Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869
«Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги»з
урахуванням постанови КМУ №613 від 16.06.2021 року щодо внесення змін у
«Порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та
постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води» планування
витрат на придбання природного газу для виробництва теплової енергії з метою включення їх
до тарифів здійснюється виходячи із планованих обсягів природного газу, необхідних для
провадження ліцензованої діяльності, середньої ціни природного газу, що склалася у
ліцензіата протягом опалювального періоду, що передує планованому періоду (без
урахування тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу) або ціни

природного газу, визначеної в довгостроковому контракті з постачальником природного газу
(за наявності укладеного контракту).
АТ «Криворізька теплоцентраль» укладало договір з Товариством з обмеженою
відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» на закупівлю природного
газу у період 2021-2024 років. Згідно договору фіксований обсяг (Обсяг І) природного газу
розраховано як середньо-арифметичне значення обсягу фактичного використання
природного газу товариством за останні три роки у відповідному місяці для потреб
виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення населенню і складає 103891,822
тис.м.куб.
В період з 01.06.2021 до 31.05.2022 ціна природного газу за 1000 куб.м газу без ПДВ
складає 6 183,33 грн.
До розрахункового тарифу прийнято згідно договору ціну природного газу Обсягу ІІ на
рівні листопада 2021 року, тобто ціна природного газу Обсягу ІІ за 1000 куб.м газу без ПДВ
складає 30217,52 грн.
Вартість постачання природного газу складає 943 619,32 тис.грн./рік.
Відповідно до умов договору на постачання природного газу щомісяця укладаються з
постачальником додаткові угоди щодо встановлення ціни Обсягу ІІ.
Крім того, продовжує діяти договір розподілу природного газу (для споживача, що не є
побутовим) з АТ «КРИВОРІЖГАЗ» згідно заяви-приєднання №42АТКg21630-17 від
01.12.2017р. (діючий тариф розподілу природного газу – 510 грн./тис.м.куб.)
Згідно з положеннями пункту 1 глави 6 розділу VI «Кодексу газорозподільних систем»,
розрахунки споживача за послугу розподілу природного газу, що надається Оператором ГРМ
(АТ «Криворіжгаз») за договором розподілу природного газу, здійснюються виходячи з
величини річної замовленої потужності об’єкта (об’єктів) споживача та оплачуються
споживачем рівномірними частками протягом календарного року.
Величина замовленої річної потужності об'єктів споживача АТ «Криворізька
теплоцентраль» за договором розподілу природного газу на плановий період з 01.10.2021 по
30.09.2022 складає 129 950 541 м.куб./рік. Таким чином, вартість розподілу природного газу
складає 66 274,776 тис.грн./рік.
Місячна вартість послуги розподілу природного газу визначається як добуток 1/12
річної замовленої потужності об’єкта (об’єктів) споживача на тариф, встановлений НКРЕКП
для відповідного Оператора ГРМ із розрахунку місячної вартості одного кубічного метра
замовленої потужності.
Постановою НКРЕКП від 24.12.2019 № 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ
«ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для точок входу
і точок виходу на регуляторний період 2020 – 2024 роки» визначено вартість послуги
транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи,
розподіл потужності тариф на послуги транспортування природного газу для внутрішньої
точки виходу з газотранспортної системи - 124,16 грн. без ПДВ,, коефіцієнт, який
застосовується при замовленні потужності на добу наперед у відповідному періоді на рівні
1,10 умовних одиниць, всього з коефіцієнтом - 136,58 грн.
Таким чином, вартість послуги транспортування природного газу для внутрішньої точки
виходу з газотранспортної системи, розподіл потужності складає
109 510,089 тис.м.куб. * 124,16 грн/тис.м.куб.*1,10 = 14 956,888 тис.грн./рік.
Загальна вартість технологічного палива на виробництво теплової енергії котельнями,
включаючи вартість транспортування і розподілу природного газу складає 973 158,28
тис.грн./рік
В формі міської ради «Форма розрахунку вартості технологічного палива на
виробництво теплової енергії котельнями на планований період» наведено розрахунок
вартості постачання природного газу з урахуванням господарських потреб товариства.
До розрахункового тарифу на теплову енергію АТ «Криворізька теплоцентраль» на
плановий період прийнято розрахункові витрати палива на виробництво теплової енергії при

середній температурі зовнішнього повітря за ОЗП +1,41°С і 165 діб опалювального періоду
109 510,089 тис.м.куб. вартістю 973 158,28 тис.грн., у т. ч. по категоріям споживачів з
урахуванням господарських потреб товариства
«Населення» 91415,52 тис.м.куб. вартістю 640 950,37 тис. грн.,
«Бюджетні організації» - 13831,33 тис.м.куб. вартістю 200 173,15 тис. грн.,
«Інші споживачі» 4263,24 тис.м.куб. вартістю 132 034,76 тис. грн.
5. До складу витрат з операційної діяльності не ввійшли:
- суми безнадійної дебіторської заборгованості;
- витрати з утримання об’єктів соціальної інфраструктури;
- суми, що відраховуються профкому для проведення культурно-масової і
фізкультурної роботи;
- суми штрафів, пені;
- суми нестачі та втрати від зіпсування цінностей;
- суми спонсорської та благодійної допомоги;
- собівартість виробничих запасів.
Положеннями Господарського кодексу України передбачено створення суб'єктів
господарювання для ведення господарської діяльності з метою одержання прибутку.
Для підприємства прибуток є показником, що створює стимул для інвестування.
Прибуток, як категорія ринкових відносин виконує наступні найважливіші функції:

характеризує кінцеві фінансові результати діяльності підприємства;

є основним елементом фінансових ресурсів підприємства;

є головним джерелом фінансування витрат на виробничий і соціальний розвиток
підприємства (податок на прибуток — найважливіший елемент доходів державного
бюджету).
Оскільки виробництво, транспортування та постачання теплової енергії є основним
видом діяльності АТ «Криворізька теплоцентраль», тому вважаємо за доцільне до структури
тарифів включити складову «прибуток» від повної собівартості товариства.
Всі зазначені зміни були враховані при визначенні рівнів тарифів на теплову енергію
та послугу з постачання теплової енергії шляхом коригування відповідних складових тарифів
для всіх категорій споживачів та наведені в таблиці, (грн./Гкал з ПДВ):
Діючий тариф

Розрахунковий тариф

Відхилення, (+/-)

Темп росту (%)

Населення

2 227,16

2 234,20

7,04

100,32

Бюджет

3 895,33

3 902,71

7,38

100,19

Інші

5 344,26

7 343,38

1 999,12

137,41

