
протокол
вiдкрптпх обговоРень (с,тухаяь) з роЗгляду пптаппя встановлеIrяя (змiпи) тарпфiв на
";;;;Ъ;чrr;,";о*оi]спЬргii 

когея"рацiйнпми установками, що_розташовапi у м,

Кдм'iнцi-Подiльському, хмельЕццькчЪб,"ч"*, 
"n 

uдр""чмu: вул, Крип'якевпча, з, вул,
---"- -----Й. 

iордiа"Jтса,2, ву,". Тi,iряз€ва, 12З, с, Жовтневе, вул, Чкалова,56,

l t,0j.2020 в.
(дата провелення)

Запропlепil

вiд Капл'янець-Ilолirьськоi rricbKor ради прис)тFi:

еПеРГе'IИКИ Та Ko\lYltilПbHLlx ПОС jll-Г',
()гоltсlпrснпя про проведеlIFя вiлI(ритих

,,L,|г\JILвalння Hc,li\| LH.,c,l в.l:lнпв,el ня, lrtit'и']

тепловоi cHepli'.t ксrтснераlliйлилли усltlновliа\lи
<Мiськr,епrоволеверI iяll 28 :лотоl о 2020 р.

N{, каNl'янсltь-llолijIБськиrj
(мiсце проведснlIя захоj!,)

- псрttlий заст!,ппйк пtiськогtl го:lовll l-орпIуIlов I"L
- гоr,ruнr,й спецiаriст Biiцi;ry еконолiки коллчrrальних rtjiприсN{стrr та тарифllоi попirики

ДспартаNlент}, еково]\лiки та розвитку irtфрасrруltтури \1icтa КаN{'лIlець-llодiльсLкоi N]]ськпТ

рали Фi:riп'с:ва Т,ts,

11рисlтнi:

в,.l КП ,,\'1icr,Krc,l.rnB,, rcHcгr ib"

- яачаjtьниК виробничо- гехнiчнОго вiллiлУ КП rlN4 icbKTel lлово,ценср l lя lt),[пв!l('чllй

вiдкритих обrоворень (слухаrlь) Гlлr, П \,:
] aoaryunr,,, ,,"n"p",1bHol о директора ] скоllоl! iчllttх питань Лснь С,О,:

- в.о. заст_Yпн!lка наrlа_lыпIка вi]дiлy юридпчного с\,Ilровол!,та контролк], ceкpe,lap

вiдкри],их обr,овореi]ь (cJ)'xaIrb) l'од:rевсьrtий E,It1,

вiд iнших lliдприсvстl]. ),cтalloB. органiзацiii та Iромадсьt{ост] Э/ осiб,

Порядок деlIпиii:

1, Обговорсння пиLаIlня встаllовjlеllЕя (зпliни) тарrrфiв rrа вriробництв,l l(пl(,Bo'i

еrrергir когеперечiйнIlNlLi ),cTaHoBlialvf,l за i!цресt1l! LI: Х\tсльлицьriа обхасть \1, lilr,r'янець -

rlniiu".*nrri;. "уr. 
Крпrr'о,,.ои,r". Зл вул, 1,1, Гор.liiiчука, 2, вl,л, Тirriрязсва, l2], с, Жовrневе,

BYjI. tlкaxoвa. 56.

2. Пршйняrтя piшieIlb пюдо рез),jlьl,атiв вiдкр того о_бIовоtr]еlltlя (слухаlIпя) з

розгляд), питаfiня астаIlовле,,rlя iзпIi,u1 тарlrфiв rrir виробни_цтво tсп ,rB,li еrLспгi1

KoI енсрачiйнипIи )становкапlи за iцресill и: ХNlе,БF,]цька. область, l,t, Iiалr'янсць-

ilолi:rьi"киii, "lr. 
крrrп'яrсевича, З. вул, ]!1, Горлitiч_Yка,2, Bylr, Iiплiрязсва, 1]], с, Жовтневе,

By:r, Чкаrова.56.

Слуllа;rrr:

], Началыrика вяробl tлчtl- l,ехнiчI Lого вi,лчiлу Kl1 (Nliськ,гепловодеI]ерriя) I'уIIя Il,A,,

якlrй лроirrфорvував хастуrlпс.

Пjлставок] лля провсденIJя вiдкриr,иr обговореFь (ci)'xallb),{] llocTalloBa I]I(PEKIl

Ns866 вiд j0,06.2017 <Гlро затвсрджiнrrя Порядку проведсння Bijll,ipиTol,o обговореrlня

проекliв рiшепь HmljoHaibHoi KoNticii. цо злiйспкх, лер;ltавне рсI,лlюваrtня у cr|repax

обговореtlь (cxy\alib),гtl пись\кrвi

тарифiв яа виробIlfiцтво в!lробнLiцr,во

бl,ло розrlilrtеrrо rra ctriiTi К]l



Заувая<епь та lIроIlозицiii ,]о опрti:lюднеIltiх пlаrерitLiв Bi] фiзtгtнtlх lа

*rpuo".,'rn* ос]б. Тх об'сдllавь, якi irриiiлIалйсь до _].0 ,бсрезня 
2020 рок1

i"'-ra"""i у пrlсь\{овом) та,rttбо елсttt1,1онпоvl виtлядi jlo кl[лN4iськтеllлово;lеuерrlя)

lIe налхолIr]lо.

2, Зtrступвиrtа геясрit]ь]lоl(, ]IlpeKT()pi] з ек,ltlоrtiчнltl птtlirнь lIerlb С,о" яка

проillфорNlувала наст\,пне.

К][ (N,Iiськтелповодевсргiяll зir оргпr Liзаu iй н п-l Lравчвпю. {hUp\lolo Koilj!'H?l]lbнe

nirпpr.ra"r.r"o. fr".rl,""" 
"i:rпппiлrrо 

до р]rll<ння Кам'янсuь-IlоJlпьськоi vicbкoi ради_.вit

:i,oq.:ooB р, М 2l <Про створснllя коNI)нальн(,1{l I|]1приFпlUlВа N l I ськтеIлоLl(]jlе llеtr]гlя ),

jо66gr rupi,'Hrr llp,, rli.,1c,|.. .our-"p"'1un"", в \Kp:rir,r,, l,r, tt,lчнt'ыпrt п, t,ptt, ll, ва,

l{,rrr.яrr..ltь ] l Iодirъська rricbKr гзlо, пiдприсN,Iсlво N a(] с ltNlocl lrilн].l Ll oa]tilнc

ОсttовнилIи виjlами лiя,rыtостi пi,цхрrк]\lства €:

- виробпиц,r,во теIIловоi, eнcplii ха теппое]ск,lроце-]рч) * усl,ановках з

використаIlIIяl! Ilетрадицiйних або поrrовлlованllх ;l)liереjl енергll:

_ виl,оiнtrtl tB,, е,tсл iгl,"н(.i енспl li:

- виГl,бРиJlв,l lcl lL,впi(черril l,L,r,, IL,Iq\'и \L(,а

- ;;;;;;р.},-""r' тсп.,овоi еrrергii N{агiстраjIьнLlN{и 
,ra мiсцевлuи (розподiльчиrv,])

тепловлN{п ]t{epexa\lfi :

- поjlal'|аllня l<l IUвпi,Рсг ri:

- ценl,р&liзоваllе во_]опостл]аllня та водовlлвслення;

- lIалаlIFя llocjl\,г з центрiLliзоtlаяоfо оlli!,lснIIя, l арячоIо l]одоIIостачанllя;

- п*aоп*" пara-rуa a цaнlраliзоваIlоIо водопостачilння, I1еlI,1,раltiзtlванtlго волrrвtдвелеtrrtя

Ia lj,|иj|ки (,llKiB B;iv ыа rc, opi ,\l cl l,див:l liB:

- постачаrtяя еJскIричlIоi еllерr ii спо],кивача\l:

- перс,,:]чаеtекlгиiно-rсr,,рtil ,,l\'Ь,РО\lеРС,{iJ\lи t,i ,ttри,rtсtва:

- розвиток та влоскоЕалення слстсNли ,l,еплолос l,alial lЕя з \rсl,ою якlсllого

забезпечення теll]1овою ellcpl iсю сло)Iiивачrв NIlcтa;

- пов]рка ] peN{oн,r проIliис,]lов,iх та tlобугови\ приrl&л]"_:il]'1::,1т" га коЕтролiо;

- ttиго,lовлеllня тсхlпtiнLtх yNloB l,а проектllо-j(оtliторис]tоl :lокуrtеятачiТ та iяшi вили

дlя:rьвосri;
здiйснешIя ilпIl]1\ B!l,{iв лiя,lыlостi, що lle забороllенi закоllоiаrrствоNf,

IiП (l!{icbк l,еп-lово.,rенсрl,iя) дiяjlыIiсть з палалня посл\т розпочало з l ,tютоrо 201() р,

КП uNliс",.гепповолевсргiяll с ;riцснзiатопт HKPEKI[ дiяlrьносгi з виробництва

"r"nrpn.rr,)i 
снергii. лiя:rьностi з виробництвiгIепловоТ еЕергil на тсIt-'IоеjlектI]опеllтраjlяl la

YcTaHoBKax з вилiористанrIям петрiциrliйвих або flоновлк)ваних дя(ерсл eFcpIll:

'"**:;;";ii;; 
"., 

no"."uo",l НКРLКП uiд 21,06,2019 Nl 1l61 <Прп LllllJч\ tiцcнl]i {

""pnbn"uri"- "л:*rричIrоi 
ellcprii IiП (\licbк [спrоводенерr iя >, яка *б)* 

"]"1,]:],::, ,9л1,

липrrя 2019 рок). пiлllрисмству ви,]апi1 лiцеЕзiя tla llpaвo проаац)riення rосполiфсь(оl

дiя-lьнос,d з виробяиIlIва е]lектрIIчноj сrlергii:
- BiдrrilBiдrro до постанови HKPEil] вll ]1 (l2 ]П20 Nl _+5q Про llереофорNlлснllя

лiцензiй з виробницI,ва тепловоJ еясрrii, травсrrортуванпя теIlлово-l еtrергii Mar iстрlLпыlилпr

га мiсцсвилrи (розподiльчими) теtшов;N,Iи N{;режаN{и та lIосl,ачанпя теIIлоLrоТ ellcpl ii, ви,lаних

К]Irr]vliськr.еплов.ll.:lеrrертiяll.;riцснзlянаправоllрова'ilжеllняIосIlодарськоiпiяjlЬностiз

"rrр"СtrrrЙ"" 
тсп:rовоr снергii lla тепjlоелск,I,роцеfiтрit]шх та }:"*'9:I1, з виI(орисIанltяN{

нстр&-1ицiЙних або поllовJповаIlих д,liереr1 cнeprii - серiя,\l] N9 501400, переофор\l]lеfiа lla

безстрокову,
l Iiдприсvстrlо \,lac паN,Ilр llодат,1 до напiонаjlьлоi Kol\{icjT, що зjliйснкlс jlep;KaBtre

р", yr*ru"*r" 1, сфсрах сrrергегlrки Ia liоlll}1lалыIli\ lIoc]lyг ]аяв), яа rrст;rrовltення (з;uiнl,)

тарифiв на t]IiробlмILl,во теп,rовоl елсрrii 
"t:Iя 

Bcix каrегорiii споltittвачiв, яка вироб]я('Lt,ся



когснерацiйllIIItи ),станоl]ками за адрсса\пli Х!ельницька, область, \t, каNI'янець-

ЛодilrьськIrй. вl,л, Iipлn'"n"*rruu. З. B},r. tr1, Горлiйчука. 2, в},л, Тiýl]рязсвi1, l2з, с, Жовтневе,

вул' ЧкаIова' -56' 
Iol!{y виробпицтвiНа пiлприс:мствi теплова Ia слектричIlа снерllя при 1х KoNtolнol]al

впроблясться ва ТЕС на а,rьтерпативltих л,(ереjтах епергii та Kor еIIерацiiiнltl!лLl устаLlовкаl\ и

украIrrського виробrlfiка АТВ t rrПервопIайсьttлизс:rьлIапt> в кiлькостj 7 ол,

За 20i9 p'irt питопrа Bo.u uu},,пбrrrr,1."u ,r'" *iдtll,ску lепловоi eHcpr ii з K,l Lегт,lрiв 1l+,срсl

TeIIjToBoi eнcpfii до заt атьногсr вiдlt)скr, l,еплово'f енсргii llo пiлttриспlсrву л апов:r:tа:

- КОТеJlьВЯl\1и lla rаз)- - 56.1 91:

ТЕС на га:зу - 10,,lЗ %;

- котслыlяIfи та ТЬС lla тверлоNf,v пarrrBi 21,З 9i,:

- когеtlерацiйllипли установкапlи - 12.17 oli,

l]сl,лlовлеlпlЯ кГУ .la]lO MoittlTиBicтb забезпечитlr власlIоIо с]Iектlrl1чl]Оlо еllергi,R,

об'скI,и пiдrtриaN{с,L'ва та зltеllшllти собiварт]сть виробпrпlтва , 
пролrгttii la p,,L,,r Hot,

злtсншення BapTocri еlеlоричноi eнcpl,ii в,lасIlого виробпиц,rва в lюрlвняllIll з li)ltoвalюlo,

ЕхектрIпrlасверriя.вrrроблеrrакогеllерацiйхи\rи)сl.аноl]кil\l'I.Вllкорис.I.овуt]'Ir'сяна
нас l } п,li ви, tll liueH'loLlэpoi Liч,t"ь,,с t r t i rlrри, v; t 

",t
- виг.,бниll l ьо lсп, lОвпi (l,(гl i-l ! п lр,ыr, vy rtic t l,
- lрэн(llорl}вallня rеплоч", сн.г, ri.

- ,lен tpu ri ,ован. BtJ,l lt'( lа,lJIlllч. lIell lpa lI {Uo,1H,, boJ"ci lbe Lсч нh,

Загzt--tьна встаяовltена е]lектрI,1чна поlркнiсI,ь гснерvючого обла,тlllа]Jня кГУ сl,авовиlь

,1.15 \1Вт. загальпа тсп;tсlва по,rl,я,нiс,r,ь коIеltерацiйп1Iх ,\'сlавовок - j.28 Гпi1 Lo L

За 20l9 piK обсяl, корLlсного вlлпуску е:rектрлчrlоj cIteprii когснераIliiiItиNlп

\icтaнol]Ka\л,l стаЕ;вив 15,168.95 ttlc, кВliгол, Вiдп},ск тспловсri cHeprii 2i,'lбTrrc, l'ltlut,

IIа 2020 piK вiдповi:lно .]о вrlробrrи,тоi прОГРаЛ,tИ ЗаПЛаНОВаIlО:

- обсяг коl]исного BirllI),cK) е.lектрхчlIоi еrlергiI 20 248,2'11 тис, кI]тiгод, lоlJlьпIенllя

обсягiв вiлпl,ску елеrtrричноr енсргii в порiвяяннi з 2019 р, станоl]ить j0,9 .o;;

- Bi:rnycK .еп,юво, .rrepiiT ]j.951 тис, ['кал" збiльшення обсяliв виробFлц,tва

r,епловоi cнepl,]j в порiввяпrri з 2019 р. стаяовить 1],6 9/о,

IIа даний час дiють llас1},пнj 1арIlфи на l]йробнйцтво тспловоl ellepfll

кп,<tlерrшitiниltи \cI.|H,lot\i\lll Lt гоlгi,i к,]lсlорiи cпL"riI'B:]'l;Ll

- вiдtlовiлrrо до постановrt IIaIlioнanbllo'i liоплiсii, пкl здiйсrrкlс дер7tавне реfуjlк)lJаllня )

сферах снергетики та коl\лчttмыlriri посПуI,i\Г! j227 вiд 24,12,20l9 р, (llp(, внс((ння ti\li]l jli,

no.iu,,ou" НкРl,.кП вiл 1 тр1,1rrя 20l8 року Nч l780ll, з 01 сiчllя 2020 р, BcTaHoBrleEo

ластl,rtнi тарифи на виробп;цтво тспlrовоi епергiТ когеясрацiйниNlИ \'сlанПВКJмИ В рt,ЗРjЗi

KaTeiopiii сriохивачiв. якi дiють на ла,l у провелення вiлкритого обговорехfiя:

- ljаселснгtя - 1106,,+8 грIl, за l Гкап (без IlЛВ);
- Бкlдлtетна сфера - 11З7.8ll грн, за 1Гкш(бе]tlДВ):
- lнпri суб'скr,и госпо!lарк)вапЕя 11з6.9;l грF, за 1 l Kar (бсз П!I3)-

l0 березня 2020 р, бl,ло провелено вijlкритi обговорсння в приN{]пlеllн] l]кРi]]iП шоло

змеЕl;епхя .орr,4 i" ui urрйrrпц,,,*., гспловоi снергli кгу вiлповiдrrо 1lr днl,t"i u]HTt LLit

пгипU Lни Й ].в,
На 2020 piK середньозвая;снi загалыrовllробниr]i Еорми питоtiих l]иTpal )'N'oBHolo

п&Iива на виробпицтво е,тсlil,рично'i та ,leпioBoi eHcpI ii KclIetIepaIliriниl\1и yclalloBкa\11,1

розра\оваllо в залежвостi вiл навантаr(еянл КГУ v пlстчпtrих розппрах:
вiлпуск е,lектр чяоi еIlерг]Т - 15,1,897 г,lкВI,-rол;

- вiдпуск тепловоi епергii - l80.з91 кI,,/Гкал,

lIa 2020 piK розрах)'пковий тарtrф на вiдпуск е]сiсричЕоl eвcpl ii IiГУ стаIlовлять

94,,l2 коп,/кВ,r-год,
РозрахуIlковиil серсдrriй тарrrф Fа вйробництво гепjlовоi eнcpl,ii Fа 20]0 piк скJlалас

1 100..18 грн,iГкм-



'l'сп-tова снергiя виробвичгва КГУ е: склаловсlю ви,l,рirт лiя-rьноt ri з вирсlбнtttiLвс

теliловоi eнcpli1 в чiлопту rto пiдприсмс,lву та використоачсться iI-тя llодальшого

траЕспортуваltlш та постача}lIlя HaceJteHHK) гtl lнiIIиNл споя(иl]аtiа\l \llcтa,

В розрir,хунrt1, 
,r арrтфiв на 2020 рiк па-lrrtвна ск,]1аловl] скjlадас:

- виробЕIjIlтво тспл(lвоi снергii -757,1З грrr"/I'кал:

- виробничr,во елекгрIrчноl енсргii - 65.0l29 Korr,"KBT гол,

Розрахуrrковi 1,мовво постiЙнi витрати tla 2020 рiк:
- виробl]ицтво ]епловоi eHept ii - ]29,2ll грlL/I KaJl;

- вtiробвитlтво елсrir,ричноl еЕсргii 2l1.19,17 коп,iкВт rол,

Г]риб) roк в розра\}lrк1, тарифiв на 202() piK складас]

- виробIlицтво ,] еIlловоi еясргii -1,1.07 грп.il'ка:r:
- виробництво е:тектричноi еlIергi'i 1,21 Korr,, к 13т-гсlл,

С)сновttою clt:Ia.]oBoK) витра1. якi вп]lиllають lrарозлliр таlrиr|t)' cBapTicTb lll\,
На ,]aD rlровслеrltlя розрахl'нrtiв rариr| iB па Tctt:toB1, еltергlк), l]apтlcl,b llриродпого гаl},

з вра\увапIIяN,I lljlaтti за lрансIlорI)tsаIlllя та розllодijl tазу врпtована в розiuiрi ,19,11,16 грн,l

lи( к\,i,\l, r,ic r ГшR\,
Виходячи З вищевказаtlоi Bap,Iocтi природноfо Iаз\,. п&'1],lBlta склалова на вi]tr]ооllllцтво

TeII]ioBoТ el|epliJ с,tаIiоRиl.ь 757.1j грlL,]Гкап, УN{овно-I1остiйlli вrlтра.Iп r],rillовjlяl,ь j29.]8

грн,/Гкал. В разi зпtiяи цilllt на хриродIлЙ газ, пмиl]1lа ск-lалова Ila виробltиllтво tеплово;

еперг]j пiлляrас корrlгуванЕю,' 
За сr"rrr"tи 

"r]rрат 
лiяjlьI{осl,i ] виробЕI]Ilтва r,епjlовоi та е-lектр,lчllоi cвeplii витраrл

на 2020 piк сl,аЕовляl,ьi
(l}иробничi послугrr> - 259.632 TTrc, грв,

В даrrу cTaT,Ilo витраt вк:llочено в]r,Iрати IIа ловiрку п1'lила:liв в розT тiрi 7,6,1б тис, грн"

ви,I!ilти ха втлкi]ltання pe\roнTxt,\ робiI в розуi]]i ]]6,726 rис, rprt" вирt,бни,li lTocпrttL

заг;ьЕовиробнi]чого tlрllзfiачешня ]5.259 lис, грн,, - ви\оjlячи з (1)актичlIи\,]1аних за 2019

piKл з врах}ванняrt частки розпоli,D,\tiri BcjNla ви]аNiи дiяльносri пiдIlрис\rсl,ва,
' Ъ" npo."ri 2020 poK,v пiдприс\lство пJlallyc виl(оliаяня pcNloн 1,1lих pt,,iiT на lагlrlьнr

cylry 140,1.i59 тис, грЕ, (без IlДВ), АNк]рl изаtliй I li вiдрахування когснерацiйни\ !,становок за

irp".anIи, 
"уr.']']ппiрязсва, 

l2З, By-r, Чкмова.56, \4ико-rи Горjliliч]-ка, ],,Itlкo'K а\,lортизацiйЕi

вiдрzr_хl'ванlrя загаrьновиробЕичоl,о та iцNriнiстративltоl о призначснпя на загалыlу с\,\1)

gZCj.+:i ,"с, ryя, a дхере:lоl!f фillаясувахня pe\loяTнlrx робiт, Репrта BrtTpar_ fiеоб\ijlних дJlя

викоЕання p"t,r,,r,rrn робiт, а carrc ,1j],7]2 тио, IplL закJIалсilо в розрах),тток r,арифiв як

еjlеN{снти витраr,i вптраIи на вик(]наllня реNlоятнllх робiт в розпriрi 1i6,726 lлс, грн, та

BapTiclb пrатерiмiв, пеобхiлrrих дjlя викоlIання ре\IовтЕlих робir - 197,006,гис, fрli" UIo

Bi rчdражсrrо вс,, ( ирпвиllэ l] \1-1срi:lли"
<(Jировrrна ra ]rtal,epia.п}rr, - ] j78.2:lб тис, грн,

В д lY ст1l1тю Rиlрат l]кjlк]чеllо виlрати нll п&пLt l}ло-l\{ас fильн ] \IатсрliLпli л;Iя

'рa"a''ор'"''', 'oa','iB в гпi\IIрi Il,,1o |и(" он, ви,рllи \,J(,llл 
,t,, 

t<lчi,tttс о,1, |\|oc,bd,l||9 а

,rn*uy,ruriuy ' роз,пl]рi 10]l,,lЗ,1 ,,ис, Iplt" витрl!r',l води та хiмреагеrrliв ва гралiрIri КГУ
lj.27] Iис, Iрх,. витрiтги волI]. воловiдвелення, ltов'язаllе з гослодilрсько ,1.i]Г)ц",_1_1i,]

потребаIfи - 4.1j9 гис, гр ,! Rи,гратJl uaTcpia:riB Fа llоточtlе тсхнlчне оt]с]Iугов},веfiня

облалхання , l97.006,гllс- грrr, (як вказано виUlс), Bl]TpaTl1 lla прилбаIrня спеI()лягч, l\лиrочпх

засобiв ]0,067 тrlс, IpH,. \1i]Iсрiальнi виlрати зat мьновирrrбнrl чоlо приrначеllllя 85,9]7

тис, гр1{,. в].lходяLiи l t}актичl lих даних за 2019 piK. з врахувllllllя\t чllс l,ки р( l l]ln п i l l rr] д вс ilrn

ви_lrtr tiя ,Lll0(li пi lllпиl \ljlta
В зв'язку з itlфлячiliпиr,пr IlроцссаNltl в дер'fiавi. Bapтlcтb N'астил, о-тиви, нсоохlлних

дjlя теххолоriч;оlо nporte.y рчбоrri обlrадваltня. збiльпrиласl, на З7,(l % в порiвяянвi з

BfiTpal,a\,fl.l в лilо.Iо\tу lla jlaниti ,тас тарифi,

"()п,lаrа праui.
На 2020 piK в jliя:rьtrостi з вlц)обIllцтвir leпloBoi та с]lектричноi cнepl,ri B]l,I,paTи по

даrriй стагri в виробничiй собiвар,Iостi становJять 6080.5l тис, трн,, в rдrtilllстр,rltrвниr

Brl,lpaTax 265.09 гис, Tplt.



CTaHo\t lla 01.0],2020 р, середlIьоN iсячнi] J'rг(lб]тнJ ll,]aтi] псп.:uнм), o,i( Iугов)lо'тоI о

кIY стаЕовила:
вllробницIвп lcп,lll8oi еll<гliТ Kl-y - 9770,38 грн-. серелньооблiкова,пrсельнiс,гь

штатних працiвникiв 20 олиllиць;
- в}rробlrицво елекl,ри,]ноi снергii 9877.12 Tprr,. cepe;tHboo6:riKoBa,пlсе,tьнiсIь

штатних працiввикiв 11 одиIIIJць,

В рuзр^rуuка* тtцифiв на rrиробIl,{IIтво елекrрпчIlоi та,[еплi]ltоi еrtергir на 1020 piK

uu"".*"i"'r* 'n"p.nrrr.ry ciarioBиrb ]9.9 од" в т,ч, виробництrrо елекIричноТ efiepril 16,ti од"

виробlt{цтво тсп:lовоi exepri'i 2].l ол,

Збjiьшення чисе]lьFос]1 персона]l}'на 8.9 оr]иниць вiiLбуjlося в ]в'язк) з Rводоl\л l]

е(сп_1\,аIапiIО коfеirсрaLцiiiниХ усlановоК в кiлы(остi трьох одинLlць за а,цресок): Byj1-

Кртrп'яксвrrча. i, Рсяtиrr робсrги КГУ цiлодобовий,
l1-1aHoBIIHa сере]ньо\l]сячl]а заробiтха плаIа персонаJ}, обс,]l1-IОВ)'lОЧОl о I{ГУ, на 202()

1,1iK стаtrовлть l] 255.,15 fрн,
Лiдвиlцснttя вrlтрат lra oпjtaTr працi Irрацiвrrикiв лiя:rьпостi ] втlробнLiцва ,1епповоi

eвcprii коr,еясрачiiiнu.ru 1.r",ппоо,Й вiдбу:lося в rtаслiдок збirыuеuня рt,зrriрr пlirrlMaпbrLoi

aopi,O;rrnr п,,u.rr. рпзпriру llporitlтKoBo1-o пrirrirryпly д:rя працездi1I,11,1х осiб згiлно Закоttу

Украiви rlПро .Щерхавниii бюдriеl Украiви rrir2020 piTi>,

П:rановиii фовд заробirлоi lljlilти розраховано, ви\оjlячи з po]\ lp\' про'{iиткоll(]го

*inin ynlu лr" пр"ч"златrrи.х осiб в,lсрлiавi за перiолами_2020 рок),в розплiрi 2197,58rpH,tta

пдпl,п"обl,u poзp*yllкy на ]\лiсяць. почиrtаючи з квir,ня 2020 р,, ir сапtеl

- KBiTeBb - чеtrlвеtrь - 2J02.00 грtt,;

- лIlпеllь - лllстоrrал 2197.00 грlt,:

- r p,v.relrb - березсIlь - 2270.00 грн,

<<€]динur'i BIrecoK яа зага.пыrообtlв'язк{lве дср,l{а_вне, соцiа,iьне стрt]iуRаrrt,л))

становить 22 {'/о вiд фох]у oпjlaтrt пtr]ацi, пlо складас у виробlrичiii соб]вар,l,остi ]]j7,7l тис,

грн,) в адN{iнiстративrtпх ви,rратах _i8,j2 Ttlc, rpll
<IfiIпiB TpaIB)) виробнйчо'.l собiваргостi - 297,41 lис,грп,
В дан} ста,rтю витра] BKлIoLleHo сколоfiчний полаток в роз:чliрi 151,:117 тис, грн-,

податок i{a зе\Iлlо в розлriрi ,l9.05 Trlc, грrt,, яlti розрi1,\оваrIо вlлловu]яо до чLlltllого

законодавства. вrlтраги lll1 охорону прачi - \lеlи,пlиr'i ог,lяjl персонах}, - 2,505 тпс, tpH"

BLI,IpaTи IJa вiдрядження 3,155 l,ltc, lрл" посjl\,ги зв'язкY ,:1,284 rпс, IpH,] Ttr]aнcllopтIп

*urра.u, по"'язаri з псревезсLlliя\l обс-r_,- r овl,кl чого ttepcotriL,tl lto об'сктаtr Kl'V 2:1,225 тис,

.p"l-;r,-i "r.р"r, 
заг,-uяо"uро6,,uчо,,) llризхаriснllя, вихi:lлячи з,{titктичttих ллlllх за 2()]t}

piK 35.492 ,r,iIc, Iрп,. BlIecol( на реIу-lIовання 2l,?!],]_"] ц,:] |,:вова 
ставка внеск\, Hlt

;;;r"r,;;;"r, на 20iil piK вiдrllвiдrrо ло llостаllови НКРЕКII вiд 2],0,1,20]9 -\Il 596 с,геliови,I,ь

U,no о о Bi , ,п-,сq|\ ,,,|l,,пч.]i гl'" ,\ Hlli''

<lАдlriIliсiрrrтrlвпi BrlIpaTп,) дiяльl!остi ] в,]робницI,ва TelrnoBoi та сr]ектричноi eHcpl il

когеперацiЙнlrми yctaнolзKal Ll становляt,ь 46],6'1 ,r,lrc, грll,, що скjliцае: 7,6 % Bi,r tllонлу,

пп,lJlи llpll,i lгalliBlltl(ilocH"Bllnl",l||г"UII|| ||bJ

<(DirraпcoBi Brrr paTrrr' 
a, банку .цiкерелоNI

Щ:rя сtr-tати вiлсоткiв за (ор,]с,I,\'Rа}пlя кредитоN{ CBlToBoI

фirrансування е фillаFсовi витрати. якi-стlLfiовляБ 1 007,8'1З тис, грн,, в т,ч, на l]иробх!пIтво

iann""oi 
"r"рaii',raiл"., lrо.uод]._,- 58],9 тис, rpll,, на tlиробFицтl]о сl(r{т|ично'i енсргii

,l23,9 тис, грн,
(Прuб},ток)
Дrо ,-.^-"nr" <тiлltll креiлr,1 Свiтового бапк1, ,]xeperroM фiпатrс-r,ваннл с

аморl,изацiйяi вiдрахування uo"nabl"nnun")( Kl-y за алрссою] Bv:r, Iiрип'яrtевича, З, якi

сr'аFов,]Iятъ 1 812,181 Ttrc, грн,

Злiдrrо доrовор_,, про субкрс;rитуваrrхя Bi,l ]0,]1,201,,l N9 lз0l0_05/l02 (Про

вtlкорItс,I,авня lIозики. IцL] ltада€,I,ься Украiпi \4iяrrrаролпиlu банкоrr pcKoHcTpl,Klllr l,а розl] тк)

х. iiBT L-',r вiд 26 трilвня 201.1 poKyll. в 2020 pctlLi пеобхiдttо сп,tати Lt Tilr", кпсJиL) в

розлriрi 93 606.72 до:rарiв ClIlA. цо'l K_\pcoN, НБУ cl,aнoN1 Еа 24,0],]02() р,2,1,'15З0 lрн,за

лолар, сrtлiцае 2 288.965 тис, грн,

I



З veToro rrеобхijlностi сIlлати ),повпоN!у обсязi (,riJa) крсдиту в рtlзплiрi ] 288.965 тлс,

грн,. пiдприсlvство заrслалае лодатковi копlтlr у виr:rядi прибутк}, } розN{iрi ,:l]6.78,1 тис- грн,

KlI (Nliськтепловодеltергiя) надас розра\унки r,арифiв на вирс,бнитLтвr, Lctl,LtrBn-r

exeplii коrенерацiiiпIIl{и },сl,аповка\lи lta ]020 piк для Bcix катеlорiй споitiuвачiв у

розrriрi 1 100,48 грrr,'rl'каr. (бсз П2]l}),
BapTicTb тспловоi еЕсргil. вироблсно-t когехерацiilниl\lи },c,IлIoBKal\I и. бr lс врэrllва l.r

як складоrrа тарr{фу на l]йробвицlвО IепловоТ eHept,ii хо пiдпрлсrrс,r,в1,. вiлповilrrо. в тарл(li на
,I,еr1лову енерriю, i-i виробпицlво. Тl]аlL\jП(,Рl\НСННя TJ п(j(liLчilннq jU KiL[(eBoIo споБивача в

розрi }i катсгорiii схоживачiв,
Розрахl,нки r'ариф1, rra tепJов\ cнeplll(l виконэнt, вl:lгtовilн,, l,i rrостанови HKP]-KII

N9 991 вiп 01.08,2017 р. .Про затверлхення Мстолrtки форпll,ваrrrrя. розра\}ltку та

встанов-lеItltя rарIrфiв ха слсктрllчлу l,a (або) rellxotl)' снергirо. п{о BIlpLlJ, чllься на

тепJlое]lектроIlентрfulях. тсплови\ еjlектростанцlях та коIснерацlиIlll\ vcTaHollKa\,-

Горш}нOвtl Г.l. першоrо tдсl\пнllка t|icbкolo llJ.l('r}и. ячиtt tubi t",,ив H.rc,rtttte

Iliдставоlо для про8едення вiдIiрrt,I,их с-'1)'\ань с постанова НКР1-.IiП Nq 866 вiд
jO,Uо'пI-г, Про rэrвср Lll(нчя П\,|'h |ь\ пгпс(,lсl llя Lll Iкри ,,l" .,L,lпT(-псчl,я l,ГПiК ic

рiшень НацiоItа]lьЕоI коплiсii. цо ?лiiicxloc дсржавне реfуjlювання }, сфсрах еllерfетикл та

коl!{},нальпих лослуг). Зако1l Украiни (Про ,китлоl]о-коl1)'наJьнi rr,эс:r},ги,l Nl ]189-VIII вiл

09.1 1,2017 р,. Закон Укрлflи (Ilpo техrопостачанuяll -Nr ]6]]-IV Bi_r 02,06,2005 р.
HafojтocriB. що встаноt]]lеllfiя тарLlфiв на вllробнпIIтво lell,[oвni cHepl il

Kol еперацijiнимl1 установкir\lи за адреса[11I: ХуеJь1l11цька обjlас,Iь. \,, каNl'янсцъ

Поjijlьський. By]l. КрIlп'якевича. 3. вул, \4, Горлiriчука,2. в},]. Тi\liрязсва. 12З. с. Жовтпевс,

Byl. Чкаqова. 56 lriдпрliсrtствоrr здiriспеFо з урахчванIlяNl полохепь \Iсто,циl(и фор;vl,ванrrя.

розрalr(унк} та всlаtlовjlсння тарлфiв на спскLричll\ TJ тслпUь\ (H(гfirr, що вllроб-lяс,гься lla
теплослектроцентl]алях. ,Iеl1,]ових cne1,1pl,cToюlin\ Lit когснсрзLtiйlLttt }'cтl1llol]Kat. яка

затверjl)Iiеltа лостаЕовокl НКРГКI j вiл 01,08,]0l 7 :Yl 991,

Такох зазначrrв. що тарифи Ila lеплову eHepriro с обlруll,rованими та 1,аки\lи. пк)

пiллягаrогь розглялу НКРЕКIL

t]ИРIШИЛи:

]- Вважати. що вiJкри]е обговоренtlя (сjJуханItя) з розг]lяду питань

встаноRленI{я (зNlil]И) тарифiв на вrrробrrИц,tво тспjlовоi еперг]'i KoI еllерацiiiни\rи }сlillIoBкal\ и

дjIя rrci\ катсrорiй споr{ивачiв за адресаvи: ХNлельнllllька об]Ittсть. ll, Каu'яIтець-По;lilIьськиri.
в)х, Крип'якевltча. ], Byr, М, Гордiйчука. f. B!,-l. Т]Nfiрязсвс, l2]. с, Жorr,1lleBc. вул, IlKa:tctBit.

56 вjлбу:rось.
2, Погодriтися бе] ]ауваrкень iз необхiлlliсtIо встанов-lепяя (зпrirrи) тарrrфiв Hil

виробниц,rво теплово]i ехерlii когенерацiriнпvп ),стаllовкаN{и дlя Bcix катсгорiЙ схож,lвачiв за

&-IресаNли: Хмсльницька область. Nл, ка!l'янець-По;]iльськиr-1. в},1, l{1тrп'якевича. 3. By:r, N4,

Горлiйп'ка. 2. вул, Тirriрязсва. l2З. с, ЖовT,неве. вул. LlKajIoI]a. 56. а calle:
3. Оприлкlлниrtr протоко:I вiдкритого обговорсння (с:rl,хання) на офiuiiiном1 веб-

сайтi лiдпрrтс.r,rства га Еалiс]lа,I,и до llaцionajlbfioi Korticiiл пlо здii,rслrос .'1сряiавrtе

реIулювilнпя 1 сфсрах еrlергетикr1 ,la коl\1уяальлих лос-1},г. pa]oNf iз зirявt,ю тэ

розрахуЕкови\rи плаr,ерiа;тап,tlт.

Заперсчсння la лоllовнсння: зat,Ba]ticHb га llропозицiй1 вiд прrlсr LLtir пil час

вiлltри,rиХ обговореIlЬ (слухань) tsицевказани\,rарифiв не Itадходи]iо,

Вiдкритс оtlгоrrореfiня вва)кати
вiдкритостi,

Taкr{l! : що вiдбулось ха засадах L:tacHocTi ,r,a



Вiцрите обговоренtlя вважаtи ,гакиl! , Iцо вiJIбулось з l. o}.:-."""", проце,l-\,рл,

встilновленоi IIорядкоNl прове,lеrlня *lunpu,n,,o обтоворенrtя rrpoeKTiB рiпlень llац]оllмьfiоi

Ko\Iicii. що здiйснlос лср,кавlrе p:l]1,9o1,].," ,, ф,:li} :*,л::t:л 
Iа ко\lунil,lьliих посл_yl,

;;ЫЁ;;;;;,;;;,,l"l,n. Hr<T"HKir"l, З0 чсрвня 2017 рсtц"lft 866, ж

УповновахсIti предс

Под]льсь(оТ MicbKol ради ):

Першиri застуtrнлк vicbttсrTo го

сцевого caNtoB (]iам'rнець-

1,I.

'-_--.----.-.

Ia та
cl(oHo\rlKи

l\ 1cтa

i Nlicbкoi рaци
Фiлiп'ева Т,В-

Гупь П,А,
Го-,1овуlочий вiдкритtlх

Секреrар вiдкритих
Голлевський Е,М,

)6?;401

.{Е;lЁ'


