
протокол
вiдкритих обговорень (слухань) з розгляду питання встановлення ((зеленого> тарифу на

виробництво електричнот енергii, тарифу на виробництво тепловоi енергii на аJIьтернативних
джерелах енергiт, тарифу на виробництво тепловоi енергiт з використанням природного газу
по об'скту ТtrС за адресою: вул. Крип'якевича, 3, м. Кам'янець-Подiльський, Хмельницька

область.
2З.09.2а|9 р.

(дата проведення)
м. Кам'янець-Подiльський

(мiсuе проведення заходу)

Запрошенi:

вiд Кам'янець-Подiльськоi MicbKoT рали присутнi:

- в.о. першого заступника мiського голови, заступник мiського голови Сукач В.О.
- головний спецiалiст вiддiлу економiки комунальних пiдприемств та тарифноi полiтики
!еПаРТаменту економiки та розвитку iнфраструктури MicTa Кам'янець-Подiльськоi MicbKoi
рали Фiлiп'сва Т,В.

Присутнi:

вiд Кп <мiськтепловоденергiя>

- начальник виробничо-технiчного вiддiлу кП кМiськтепловоденергiя>, головуючий
вiдкритих обговорень (слухань) Гуль П,А.;
- заступник генерального директора з економiчних питань Лень С.о.;
_ в.о. заступника начальника вiддiлу юридичного супроводу та контролю, секретар
вiдкритих обговорень (слухань) Годлевський Е.М.

вiд iнших пiдприсмств, установ, органiзацiй та громадськостi - 24 осiб.

Порядок денний:

1. обговорення питань встановлекня тарифiв на виробництво електричноi та тепловоi
енергii по об'скту ТЕС за адресою: вул. Крип'якевича, 3, м. Кам'янець-Подiльський,
Хмельницька обл., а саме,:

- встановлення (зеленого)) тарифу на виробництво електричноi енергiт;
- встановлення тарифу на виробництво тепловоi енергii на альтернативних джерелах енергii;
- встановлення тарифу на виробництво тепловот енергiт з використанням природного газу.

2. Прийняття рiшень щодо результатiв вiдкритого обговорення (слухань) з розгляду
питань встановлення тарифiв на виробництво електричноi та тепловот енергiт по ТЕс за
адресою: вул. Крип'якевича, З, м. Кам'янець-Подiльський, Хмельницька обл.:

- встановлення (зеленого) тарифу на виробництво електричнот енергiт;
- встановлення тарифу на виробництво тепловоi енергii на альтернативних джерелах енергii;
- встановлення тарифу на виробництво тепловоi енергiт з використанням природного гiву.

Слухали:

1. Начальника виробничо-технiчного вiддiлу КП кМiськтепловоденергiя> Гуля П.Д.,
який проiнформував наступне.

Пiдставою для проведення вiдкритих обговорень (слухань) с постанова НКРЕКП Ns
866 вiд з0.0б.2017 <Про затвердження Порядку tIроведення вiдкритого обговорення проектiв



рiшень Нацiона_llьноi koMicii, що здiйснюс державне регулювання у сферах енергетики та

комунальних послуг)).
оголошення про проведенЕя вiдкритих обговорень (слухань) та письмовi

обгрунтування необХiдностi *сrа"о"л"ння (зеленого> тарифу на виробництво електричноТ

енергii, встановлення тарифу на виробництво тепловоi енергiт на аJIьтернативних джерелах

енергii та встановлення тарифу на виробництво тепловоi енергii з використанням природного

газi по об'екту тЕС за адресою: вул. Крип'якевича, з, м. Кам'янецЬ-Подiльський,

Хмельницька область, було розмiщено на сайтi КП кМiськтепловоденергiя> l1 вересня 2019

р, 
Зауважень та пропозицiй до оприлюднених матерiалiв вiд фiзичних та

юридичних осiб, Тх об'сднань, якi приймались до 2l вересня 2019 року у

пй."rоuоrу таlабо електронному виглядi до Кп <мiськтепловоденергiя> не надходило.

2. Заступника генерального директора з економiчних питань Лень С.о., яка

проiнформувала наступне.

кп кМiськтепловоденергiя> за органiзачiйно-правовою формоЮ комунальне

пiдприемство, створене вiдпо"iд"о до рiшення Кам'янець-Подiльськот MicbKoT рали вiд

2з.00.200S р. JФ ZJ <ПрО створення комунального пiдприсмства кМiськтепловоденергiя>,

закону Украiни <про мiсцеве самоврядування в Украiнi>>. Засновником пiдприсмства с

кам'янець - Подiльська Micbka рала. Пiлприемство мас самостiйний баланс.

Основними видами дiяльностi пiдприсмства €:

виробництво тепловоi та електричноi енергii;
- транспортування тепловоi енергii магiстральними та

(розполiльчими) тегIловими мережами;

мlсцевими

- постачання тепловоi енергiТ;

- постачання електричноТ енергii споживачам;
- надання послуГ з водопостачання. водовiдведення та очистки cToKlB BclM

споживачlв,категорlям

auбaaпa.raпr"

контролю;

постачання та передача електричноi енергiТ електромережами пiдприсмства;

розвиток та вдосконалення системи теплопостачання з метою якiсного

тепловою енергiею споживачiв MicTa;

повiрка i рейонт промислових та побутових прилалiв вимiрювання та

виготовлення технiчних умов та проектно-кошторисноi документацii та iншi

види дiяльностi.

кп кмiськтепловоденергiя> с лiцензiатом НКРЕКП дiяльнОСТi З ВИРОбНИЦТВа

електричноi енергiт, дiяльностi з виробництва тепловот та енергii на теплоелектроцентралях

та установках з використанням нетралиuiйних або поновлюваних джерел енергii:' 
_ вiдповiдно до по.ru"ови НКРЕКП вiд 21.06.2019 Jф l161 <Про виДаЧУ ЛiЦеНЗii З

виробництва електричноi енергii Кп кмiськтепловоденергiя>, яка набула чинностi з 0l

n"rr"" 2019 року, пiдприсмству видана лiцензiя на право провадження господарськоТ

дiяльностi з виробничтва електричноi енергii;
_ лiцензlя нацiональноТ KoMicii регулювання електроенергетики УКРаТНИ (НКРЕ) На

виробництво теIIловоi енергiт на теплоелектроцентралях та установках з використанням

нетралиuiйних або поновлюваних джерел енергii - серiя АВ Ns 501400, строк дiТ лiцензii з

1 1.бз.2010 р. rro 10.0з .2020 р., дата видачi лiцензiт 24.0З.2010 р,

пiдприсмство мае HaMip подати до Нацiональноi koMiciT, що здiйснюе державне

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг заяву на встановлення ((зеленого))

,upr6y 
"u ""ро6rицтво 

електричноТ енергii, тарифу на виробництво тепловоТ енергii на

альтернативних видах паJIива та на газу виробництва тепловою електричною станцiсю за

адресою: вул. Крип'якевичао 3, м. Кам'янець*Подiльський,



На даний час на пiдприемствi електрична та теплова енергiя при iх комбiнованому
виробничтвi вироблясться когенерацiйними установками, KpiM цього, теплова енергiя
ВИРОбЛЯСтьСя котельнями пiдприемства, якi праuюють як з використанням природного газу,
так i на альтернативних джерелах енергii,

В Зв'язку З тим, що на даний час у сферi теплопостачання с прiоритетним та одним з
наЙважливiших завдань - замiщення використання природного газу iншими видами палива.
ВВОДИТЬСя В експлуатацiю об'ект ТЕС за адресою: вул. Крип'якевича, З, який буле
працювати як в, режимi комбiнованого виробництва тепловоТ та електричноТ енергiТ з
використанням альтернативних джерел енергii - енергii бiомаси (пелети, щепа), так i в

режимi виробництва тепловоТ енергii котлами на га:tу.
Бiомасою е продукти, що складаються повнiстю або частково з речовин рослинного

походження, якi можуть бути використанi як паливо з метою перетворення енергiТ, що
мiститься в них.

Пiдприсмство переходить на альтернативнi джерела енергiТ вiдповiдно до
рекомендацiЙ Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни та Указу Презилента УкраТни <Про стратегiю
сталого розвитку <Украiна - 2020>>, яким затверджено Програму енергоефективностi i
енергOнезалежностi УкраТни вiдповiдно до якоТ визначено проекти з використанням
альтернативних джерел енергii та замiщенЕя використання природного газу при виробництвi
тепловоТ енергii,

TaKi ж завдання визначенi i в Розпорядженнi кМУ вiд 18.08,2017 р. JФ 569-р кПро
схвалення Концепцii реалiзацiТ державноТ полiтики у сферi теплопостачання)).

За 2018 piK по пiдприсмству питома вага виробництва тепловоi енергii котельнями на
альтернативних видах палива становила 16,0 Уо вiд загального вiдпуску тепловоi енергii з
колекторiв.

На виконання розпорядження Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд l3,10.2014 р. JФ 956-р
MiHicTepcTBoM фiнансiв УкраТни за участю MiHicTepcTBa регiонального розвитку,
булiвничтва та житлово-комунального господарства Украiни, Нацiональноi KoMicii, що
здiЙснюе державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, уклалено з КП
<Мiськтепловоденергiя> договори про субкрелитування N9 l30l0-05/l01, lЗ010-05/102 вiд
20,|1.2014 р., про використання Позики, що надаеться УкраIнi Мiжнародним банком
реконструкцii та розвитку Ns 8З87-UА та NЬ ТFOlбЗ27 вiд 26,05.2014 р, (Угола про позику
кПiдвищення енергоефективностi в ceKTopi центра-lriзованого теплопостачання УкраТни>).

Контракт на будiвничтво теtlлоелектростанцiТ з комбiнованим виробництвом
тепловоi та електричноi енергii укладено мiж комунаJIьним пiдприсмством
кМiськтепловоденергiя> та Консорчиумом <Украiна-Франuiя> вiд 17 травня 20lб р.

Булiвниuтво тепловоi електростанцiТ було розпочато в березнi 2017 року та
завершено в BepecHi 2019 року.

Теплова електростанцiя номiнальною електричною потужнiстю 1,6 МВт, сумарною
тепловою потужнiстю ЗЗ,52 Гкал/год знаходиться на територii Кам'янець-ПодiльськоТ
MicbKoi ради за адресою: Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подiльський, вул. Крип'якевича, 3.

ТЕС виробляе електричну та теплову енергiю з бiомаси при iх комбiнованому
виробництвi, а також теплову енергiю газовими котлами.

.Що пусковог0 комtrлексу J\Ъ l входять два котлоагрегати на спалюваннi природного газу
сумарною потужнiстю 20,62 Гка.гrlгод.

Пусковий комплекс Ns 2 оснащений обладнанням, яке здiйснюе комбiноване виробництво
електричноТ та тепловоТ енергiТ з використанням альтернативних джерелах енергii - бiомаси.
!ля виробництва електричноi та тепловоТ енергii на альтернативних джерелах енергii
встановлено наступне обладнання:

- вологрiйнi тверлопаливнi
МВт та 5 МВт, що становить

- когенерацiйна установка
генератором.

котли в кiлькостi 2 од.. а саме: теплопродуктивнiстю 10
12,9 Гкац/год;

(ку) ORCHIDO l600 з турбiною i асинхронним



,Щля комбiнованого виробництва електричноТ та
джерелах енергiТ - бiомасi (паливо - TpicKa п€uIивна,

обладнання:
водогрiйнi тверлопаливнi котли в кiлькостi 2 од.:
КВм - 10.0-2.3-Р потужнiстю 8,6 Гкал/год.,

тепловоi енергiТ на €rльтернативних
агропелета) встановлено наступне

КВм - 8.0-2.3-Р потужнiстю 4,3 Гкал/год., якi булуть працювати в комплексi з

модулем ORCHID з турбiною i асинхронним генератором,
Розрахунковий рiчний обсяг вiдпуску електричноi енергiТ в мережу становитиме

4,765 млн. кВт-год., обсяг вiдпуску тепловоТ енергiТ твердопаливним комплексом в

тепломережу - 38,44 тис. Гкал., газовим комплексом - 12,84 тис. Гка"гl.

Встановлена електрична потужнiсть - 1,6 МВт, теплова потужнiсть твердопаливних
котлiв - 12,9 Гка_гllгод., сумарна теплова потужнiсть газового комплексу - 20,62 Гкал/год.

Пiдприемство планус вироблену електричну енергiю реалiзовувати за (зеленим))

тарифом. Кошти вiд реалiзачii булуть спрямованi для погашення кредиту Свiтового банку.
Величина (зеленого)> тарифу для суб'сктiв господарювання, якi виробляють

електричну енергiю з бiомаси, установлю€ться на piBHi розлрiбного тарифу для споживачiв
другого класу напруги на сiчень 2009 року (який складав 58,46 коп. за 1кВт-год.),
помноженого на коефiuiснт (зеленого)> тарифу для електроенергiТ, виробленоТ з бiомаси,
який встановлюеться на piBHi 2,З,

Фiксований мiнiмальний розмiр кзеленого> тарифу для суб'ектiв господарювання
встановлюсться шляхом перерахування в евро величини (зеленого> тарифу, розрахованого
за правилами Закону УкраТни <Про альтернативнi джерела енергii>, станом на 01 сiчня 2009

року за офiцiйним вitлютним курсом Нацiонального банку Украiни на зазначену дату.
Вiдrrовiдно до постанови НКРЕКП вiд 2'7,06.20|9 J\гч 1240 BapTicTb (зеленого)l тарифу

для виробникiв електричноi енергii з бiомаси з врахуванням надбавки за дотримання рiвня
використання обладнання украТнського виробництва становить 407;17 коп/ кВт/год. (без

пдв).
Питомi витрати умовного паJIива на вiдпуск електричноТ та тепловоi енергii, що

виробляються на тепловiй електростанцiТ на альтернативних джерелах енергii вiдповiдно до
проектноi док}ментацiТ становлять :

- вiдпускелектричноiенергiТ 29З,71 г/кВт/год.;
- вiдпуск тепловоТ енергiТ l68,07 кг/Гкал.
Питомi витрати умовного палива на вiдпуск тепловоi енергii, що вироблясться з

використанням природного газу вiдповiдно до проектноТ документацiТ становлять 158,39

кг/Гкал.
В розрахунку тарифiв на вiлпуск електричноТ та тепловоi.енергii, що виробля€ться

на тепловiй електростанцii на альтернативних джерелах енергiТ планована середньомlсячна
заробiтна плата персоналу становить l0 690,19 грн., загальна середньооблiкова чисельнiсть
обслуговуючого персона,,Iу з врахуванням частки персоналу зага,,IьновиробничогО та

адмiнiстративного призначення - 30,4 штатних одиниць, в т. ч. на виробництво електричноТ

енергiТ -5,4 одиницi, на виробництво тепловоi енергii - 25,0 одиниць.
В розрахунку тарифiв на вiдпуск тепловоТ енергii ТЕС, що вироблясться з

використанням природного газу планована середньомiсячна заробiтна плата персоналу

становить 10 580,49 грн., загаJIьна середньооблiкова чисельнiсть обслуговуючого персонаJIу

з врахуванням частки персоналу загаJIьновиробничого та алмiнiстративного призначення -

24,54 штатних одиниць.
Для погашення <тiла> кредиту Свiтового банку джерелом фiнансування с

амортизацiйнi вiдрахування, якi становлять:
- газовий комплекс - 1 698,19 тис. грн,;
- твердопаливний комплекс * 14 96З,42 тис. грн.

Для сплати вiдсоткiв за користування кредитом Свiтового банку джерелом

фiнансування с фiнансовi витрати, якi становлять:
- газовий комплекс -2 \26,0З тис. грн.
- твердопаливний комплекс - 7 049,75 тис. грн,



РозрахунКова собiвартiсть одиницi виробництва електричноi та тепловоТ енергii на
альтернативних джерелах енергii становить:

- електрична енергiя - 225,61, коп./кВт-год.;
- теплова енергiя - l 290,99 грн.iГкал.
Розрахункова собiвартiсть виробництва тепловоi енергii на газу - | 447,78 грн./Гкал.

при BapTocTi природного газу 5 658,07 грн/тис.куб.м. (без ПДВ). В разi змiни BapTocTi
природного газу на дату встановлення тарифiв на виробництво тепловоi енергii на газу,
ВКаЗаниЙ розмiр розрахунковоТ собiвартостi 1 Гкал. тепловоi енергii пiдлягас коригуванню.

Вiдповiдно до cTaTTi 20. Закону УкраТни <Про теплопостачання) вiд 02.06.2005 Jt
26ЗЗ-IУ ЩоДо стимулювання виробництва тепловоТ енергii з альтернативних джерел енергiI,
тарифи на теплову енергiю для суб'ектiв господарювання, що здiйснюють il виробництво з
ВИКОРИСТаННЯМ ЕlлЬТернативних джерел енергiТ, включаючи TEL{, ТЕС, для потреб населення
та бюджетних установ встановлюються на piBHi 90 вiдсоткiв серелньозваженого тарифу на
ТеПЛОВУ енергiю з використанням природного газу, для вiдповiдноТ категорii споживачiв.

Станом на 23 вересня 20l9 р, вiдповiдно ло розмiру середньозваженого тарифу на
ТепЛОВУ енергiю з використанням природного газу, для вiдповiдноi категорii споживачiв по
Хмельницькiй обл., затверджених Головою flерженергоефективностi Украiни, розмiр
ТаРИфiв на виробництво тепловоi енергiТ з використанням альтернативних джерел енергiТ для
КП <Мiськтепловоденергiя> становить (без ПffВ):

- для потреб населення - 1248,0l грн./Гкал;
- для потреб бюджетних установ - 1367,06 грн./Гкал.

!ля потреб iнших споживачiв, за розрахунками пiдприемства, тариф на виробництво
тепловоТ енергii на AflE становить |40З,25 грн./Гкал (без ПДВ).

При змiнi середньозважених тарифiв на теплову енергiю, вироблену з використанням
ПРИРОДноГо Газу, якi розраховуються та оприлюднюються центр€rльним органом виконавчоi
ВЛаДИ, ЩО реалiзУе державну пqлiтику у сферi ефективного використання паJIивно-
еНеРГеТИчних pecypci" до 25 числа останнього мiсяця кожного квартаJIу, НКРЕКП буде
вiдкориговано вищевказаний розмiр тарифiв.

РОЗрахУнки (зеленого)> тарифу виконано вiдповiдно до Порядку встановлення,
перегляду та припинення дii (зеленого)> тарифу, затвердженого Постановою НКРЕКП
ЛЬ 1421 .вiд 02,||,2012 р. <Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та
припинення дii кзеленого) тарифу для суб'сктiв господарськоI дiяльностi>.

Розрахунки тарифу на теплову енергiю виконано вiдповiдно до постанови НКРЕКП
Jt 99l вiд 01.08.2017 р. <Про затвердження Методики формування, розрахунку та
ВсТановлення тарифiв на електричну та (або) теплову енергiю, що вироблясться на
теплоелектроцентралях, теплових електростанцiях та когенерацiйних установках).

Теплова енергiя виробництва ТЕС призначена для надання послуг з централiзованого
теплопостачання - опалення та гарячого водопостачання споживачам.

BapTicTb тепловоi енергii, виробленоI тепловою електростанцiею на альтернативних
ДЖеРелах енергiТ Та на газу буле врахована як складова загаJIьного тарифу на теплову
енергiю, Гi виробництва, транспортування та постачання для Bcix категорiй споживачiв.

ВИРIШИЛИ:

l, Вважати, що вiдкрите обговорення (слухання) з розгляду питань
встановлення ((зеленого> тарифу на виробництво електричноТ енергiТ, встановлення тарифу
на виробництво тепловоi енергii на ,rльтернативних джерелах енергiТ та встановлення тарифу
на виробництво тепловоi енергii з використанням природного газу ТЕС за адресою: вул.
Крип' якевича, З, м. Кам'янець-Подiльський, Хмельницька область вiлбулось.

2. Погодитися без зауважень iз необхiднiстю встановлення тарифiв по об'скту
ТЕС за адресою: вул. Крип'якевича, 3, м, Калл'янець-Подiльський, Хмельницька область, а
саме:

- (зеленого> тарифу на виробництво електричноi енергii;



- тарифУ на виробНицтвО тепловоТ енергiТ на альтерНативних джерелах енергii;- тарифу на виробництво тепловот енергii з використанням природного газу.

3, ОприлЮднити протокол вiдкритого обговорення (слухання) на офiцiйному веб-сайтi пiдприсмства та надiслати до НацiональпЪi KoMicii, що здiйсню€ державнерегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, разом iз заявами тарозрахунковими матерiалами.

заперечення та доповнення: зауважень та
вiдкритих обговорень (слухань) вищевказаних

пропозицiй вiд присутнiх пiд час
тарифiв не надходило.

що вiдбулось на засадах гласностi та

Фiлiп'сва Т.В.

Гуль П.А.

Годлевський Е.М.

Вiдкрите обговорення вважати таким,
вiдкритостi.

*t
вiдкрите обговорення вважати таким' Що вiдýул9g5 з порушенням процедури,встановленоi Порядком проведення вiдкритого обговорення проектiв рiшень НацiональноikoMicii, що здiйснюс державне регулюван_ня у сферах енергетики та комунilJIьних послуг,ЗаТВеРДЖеного постановою НКРЕКП вiд З0 червня 20l7 року Ns 866. 
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