ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр енергетики та вугільної
промисловості У к р а їн и ^ - ^ ^

ПРОТОКОЛ
іраради з питання визначення граничної ціни
на вугільну продукцію
26.10.2017

м. Київ

Присутні:
від Міненерговугілля: Корзун А.В., Угрюмова С.С., Пижов С.В., Шайтан В.А.
від ДП «Держвуглепостач»: Плюнгін А. В.
від ТОВ «ДТЕК Енерго»: Бутенко В. Г., Мельник О. В.
від ПАТ «Донбасенерго»: Бондаренко Е. М., Ларіонов О. В.
від ТОВ «Укртеплоенерго»: Штіпельман О. Р.
від ТОВ «Фірма «Технова» Горкуценко К. А.
від ВП «Черкаська ТЕЦ» ПАТ «Черкаське хімволокно» Фатьянов М. Ю.*
Порядок денний:
1. Визначення граничної ціни на вугільну продукцію.
Слухали:
Із вступним словом звернувся Міністр енергетики та вугільної промисловості
України Насалик І. С. та поінформував про стан справ на ринку енергетичного
вугілля.
Міністр зазначив, що згідно котирувань форвардів на поставку вугілля в
листопаді 2017 року - квітні 2018 року ціни на енергетичне вугілля збільшуються
відносно середнього значення за останні 6 місяців.
Поточна ціна імпортованого вугілля з ПАР становить близько 100 доларів
США/т, з США - 97-110 доларів США/т.
Враховуючи викладене, граничний рівень ціни 1 тони вугільної продукції для
потреб теплових електростанцій енергогенеруючих компаній та теплових
електроцентралей, що встановлений для державних вугільних підприємств на рівні
2200 грн./т (без ПДВ та витрат на транспортування) не відповідає ринковим цінам.
З метою нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та забезпечення
сталого проходження осінньо-зимового періоду 2017/2018 року присутнім
запропоновано визначитися щодо необхідності підняття ціни на вугільну продукцію,
яка створить умови для сталого функціонування підприємств ПЕК.

і

З огляду на зазначене, індикативна ціна 1 тони вугілля для ГК ТЕС та ТЕЦ
України має становити 2 425 грн./т (без ПДВ та витрат на транспортування) при
середній калорійності українського вугілля газової групи 5200 Ккал.
Обговорення питань:
Присутні підтримали пропозицію щодо необхідності підняття індикативної ціни
1 тони вугільної продукції з 01.11.2017 року до рівня 2425 грн/т (без ПДВ та витрат
на транспортування) при середній калорійності українського вугілля газової групи
5200 ккал/кг для ГК ТЕС та ТЕЦ.
Вирішили:
Враховуючи зазначене, Міненерговугілля з 1 листопада 2017 року рекомендує
підвищити для державних підприємств граничний рівень ціни 1 тони вугільної
продукції для потреб теплових електростанцій енергогенеруючих компаній та
теплових електроцентралей до 2 425 грн./т (без ПДВ та витрат на транспортування)
з урахуванням базових показників якості.
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