Оголошення про намір ліцензіата ВП ЮУАЕС ДП «НАЕК
«Енергоатом» здійснити зміну діючих тарифів на теплову енергію на 2018
рік
ВП ЮУАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» здійснює господарську діяльність з
виробництва теплової енергії, її транспортування та постачання на підставі копій
ліцензій АЕ № 575874 «Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях,
ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням
нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії», АЕ № 575876
«Транспортування
теплової
енергії
магістральними
та
місцевими
(розподільчими) тепловими мережами», АЕ № 575877 «Постачання теплової
енергії», виданих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).
Керуючись п. 2.2 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, затвердженого наказом Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від
30.07.2012 № 390, ВП ЮУАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» інформує споживачів
про намір здійснити зміну діючих тарифів на теплову енергію.
Діючі для ДП «НАЕК «Енергоатом» консолідовані (єдині для всіх атомних
станцій) тарифи на теплову енергію, які застосовує ВП ЮУАЕС, встановлено
наступними постановами НКРЕКП :
- постановою від 08.09.2016 № 1540 «Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб населення ДП
«НАЕК «Енергоатом»,
на рівні 69,17 грн/Гкал (без ПДВ) за такими
складовими:
тариф на виробництво теплової енергії - 54, 73 грн/Гкал
тариф на транспортування теплової енергії - 14,19 грн/Гкал
тариф на постачання теплової енергії - 0,25 грн/Гкал
- постановою від 31.03.2015 № 1109 «Про встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб бюджетних
установ, релігійних організацій та інших споживачів (крім населення) ДП
«НАЕК «Енергоатом» (у редакції постанови НКРЕКП від 02.12.16 № 2126), на
рівні 71,92 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:
тариф на виробництво теплової енергії - 57,41 грн/Гкал
тариф на транспортування теплової енергії - 14,26 грн/Гкал
тариф на постачання теплової енергії - 0,25 грн/Гкал
Змінені тарифи на теплову енергію для всіх груп споживачів, згідно із
розрахунками, виконаними відповідно до «Порядку формування тарифів на
теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з
централізованого опалення і постачання гарячої води», затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. № 869 на рівні 114,02
грн./Гкал (без ПДВ) за такими складовими:
тариф на виробництво теплової енергії - 92,70 грн/Гкал
тариф на транспортування теплової енергії - 20,91 грн/Гкал
тариф на постачання теплової енергії - 0,42 грн/Гкал

Структура змінених тарифів на теплову енергію, у тому числі
транспортування та постачання у додатках 1, 2, 3.
Показники планованих витрат на 2018 рік у зрівнянні з показниками
структури діючих тарифів у додатку 4.
Збільшення діючих тарифів обумовили наступні причини:
1.Зменшення обсягів реалізації послуг внаслідок зниження обсягів
придбання послуг комунальним підприємством «Теплопостачання та водоканалізаційне господарство.
2.Зростання витрат на оплату праці персоналу внаслідок збільшення
розміру мінімальної заробітної плати в Україні та необхідність приведення
витрат на заробітну плату у відповідність до Колективного договору ДП «НАЕК
«Енергоатом» на 2018 рік.
3.Зростання тарифу на виробництво теплової енергії, виробленої на
атомних електростанціях.
4. Збільшення цін на матеріальні ресурси.

