вiдкритого обговорення

протокол

з розгляду питання встановлення (змiнИ) ТаРИфiВ

на виробництво тепловоi енергii когенерацiйними устаНОВками, ЩО
розташованi у м. Кам'янцi-Подiльському, Хмельницька областьо За
адресами: вул. Крип'якевича,3о вул. М. Горлiйчукаr 2о вул. Тiмiрязеваrl23о
с. Мукша Китайгородська, вул. Чкалова, 5б.
|З.07.202| о.
(дата проведення)

м. Кам'янець-Подiльський
(мiсце проведення заходу)

Запрошенi:

вiд Кам'янецъ-Подiльськоi MicbKoi ради присутнi:
- в.о. першого заступника, заступник мiського голови Сукач В.О.

-

головний спецiа-гliст вiддiлу економiки комунаJIьних пiдприемств та
тарифноi полiтики .Щепартаменту економiки та розвитку iнфраструктури MicTa
Кам'янець-Подiльськоi MicbKoi ради Фiлiп'ева Т.В.
Присутнi:

вiд КП <Мiськтепловоденергiя>

- начальник виробничо-технiчного вiддiлу КП

<Мiськтепловоденергiя>>,

головуючий вiдкритих обговорень (слухань) Гуль П.А.;
- в.о. генерапьного директора КП <Мiськтепловоденергiя>> Боднар С.А.;
- в.о. заступника начальника вiддiлу юридичного супроводу та контролю,
секретар вiдкритих обговорень (слухань) Годлевський Е.М.
вiд iнших пiдприемств, установ, органiзацiй та громадськостi

- /О

осiб.

Порядок денний:
1. Обговорення питання коригування тарифiв на виробництво тепловоi
енергii когенерацiйними установками на 2021r piK за адресами: Хмельницька
область, м. Кам'янець - Подiлъський, вул. Крип'якевича, 3, вул. М. Гордiйчука,
2, вул. Тiмiрязева, I23, с. Мукша Китайгородська, вул. Чкалова, 56.

2.

Прийняття рiшень щодо результатiв вiдкритого обговорення з
розгляду питання коригування тарифiв на виробництво тепловоi енергii
когенерацiйними установками на 2021 piK за адресами: Хмельницька область,
м. Кам'янець-Подiльський, вул. Крип'якевича, З, вул. М. Гордiйчука, 2, вул.
Тiмiрязева,123, с. Мукша Китайгородська, вул. Чкалова, 56.

Слухали:
1. Начальника виробничо-технiчного вiддiлу КП <Мiськтепловоденергiя>
Гуля П.А., який проiнформував наступне.

л

/Пiдставою для проведення вiдкритого обговорення е постанова НКРЕКП Jф
866 вiд 30.06.2017 <Про затвердження Порядку проведення вiдкритого
обговорення проектiв рiшень Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних поспуг>).
Оголошення про проведення вiдкритого обговорення онлайн на платформi
ZOOM шляхом проведення онлайн трансляцii та письмовi обrрунтування
виробництво тепловоi енергii
необхiдностi коригування тарифiв
когенерацiйними установками на 2021 piK бупо розмiщено на сайтi КII
<Мiськтепловоденергiя> 02 липня 202| р.
Зауважень та пропозицiй до оприлюднених матерiалiв вiд фiзичних та

на

юридичних осiб,

iх

року (включно) у

<Мiськтепловоденергiя>>

2.

об'еднань, якi приймалися до |2 липня 2021письмовому таlабо електронному виглядi до КП
не надходило.

Начальника планово-економiчного вiддiлу Марченко Н.П., яка

проiнформувала наступне.

комун€rльне

пiдприемство, створене вiдповiдно

до

рiшення Кам'янець-

ПодiльськоТ MicbKoi ради в\д 2З.09.2008 р. N9 2З <Про створення комунzrльного
пiдприемства кМiськтепловоденергiя>>, Закону Украiни <Про мiсцеве
Кам'янець
самоврядування
УкраiнЬ. Засновником пiдприемства
Подiльська MicbKa рада. Пiдприемство мае самостiйний ба-панс.
Основними видами дiяльностi пiдприемства е:
- виробництво тепловоi енергii на теплоелектроцентр€lJIях та установках з
використанням нетрадицiйних або поновлюваних джерел енергii;
- виробництво електричноi енергii;
- виробництво тепловоi енергii котельнями MicTa;
транспортування тепловоТ енергiТ магiстральними
мiсцевими
(розподiльчими) тепловими мережами;
- постачаннrI тепловоi енергii;
- централiзоване водопостачаншI та водовiдведеншI;
- надання послуги з постачання тепловоi енергii, послуги з постачання
гарячоi води;
-надання послуг з центр€lпiзованого водопостачанrul, централiзованого
водовiдведення та очистки cToKiB BciM категорiям споживачiв;
- постачання електричноi енергii споживачам;
- передача електричноi енергii електромережами пiдприемства;
- розвиток та вдоскон€}лення системи теплопостачання з метою якiсного
забезпечення тепловою енергiею споживачiв MicTa;
- повiрка i ремонт промислових та побутових приладiв вимiрювання та
контролю;
- виготовлення технiчних умов та проектно-кошторисноi документацii та
iншi види дiяльностi;
- здiйснення iнших видiв дiяльностi, що не забороненi законодавством.

в

-

е
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лiцензiатом НКРЕКП дiяльностi

З

<мiсъктепловоденергiя> дiяльнiсть

<Мiськтепловоденергiш

е

з

надання послуг розпочало

виробництва електричноi енергii, дiяпьностi з виробництва тепловоi енергii на
теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадицiйних або
поновлюваних джерел енергii.
Вiдповiдно до постанови НКРЕКП вiд 2|.02.2020 М 459 кПро

лiцензii з

виробництва тепловоТ енергiТ, транспортування
тепловоi енергii магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими
мережами та постачання тепловоi енергii, виданих КП <Мiськтепловоденергiп>,
пiдприсмству переоформленi лiцензiТ на безстроковi.
при
на ТЕС
На пiдприемствi тепJIова енергiя виробляеться
комбiнованому виробництвi електричноi та тепловоi енергii на zrпьтернативних
джерелах енергiТ, ТЕС на газу, котельнями MicTa на газу, котельнями _ на
твердоIчrу паливi, когенерацiйними установками украiнського виробника
АТВТ <<Первомайськдизелъмаш>) в кiлькостi 7 од.
Встановлення КГУ дало можливiсть забезпечити власною електричною
енергiею об'екти пiдприемства та зменшити собiвартiсть виробництва
продукцii за рахунок зменшення BapTocTi електричноi енергii власного
виробництва в порiвняннi з купованою.
вироблена
когенерацiйними
Електрична
енергiя,
установками,
використовуеться на наступнi види лiцензованоТ дiяльностi пiдприемства:
- виробництво тепловоi енергii котельнями MicTa;
- транспортування тепловоi енергiТ;
- центр €tлiзоване водопо стачання, центр а"гtiзо ване водовiдведеншI.
Загальна встановлена електрична потужнiсть генеруючого обладнання КГУ
становить 4,|5 МВт, загапьна теплова потужнiсть когенерацiйних установок 5,28 Гкал/год., в т. ч.:
КГУ м. Кам'янець-Подiльський, вул. Миколи Гордiйчука, 2 ЩвГlА-500, теплова потужнiсть - 0,7З Гкал/год;
КГУ Ns 1 - Кам'янець-Подiпьський р-н, с. Мукша Китайгородська,
вул. Чкалова, 56 - ДвГ2А-630, теплова потужнiсть - 0,79 Гкал/год;
КГУ М 2 - Кам'янець-Подiльський р-н, с. Мукша Китайгородська,
вул. Чкалова, 5б - ЩвГ2А-б30-1, теплова потужнiсть - 0,8 Гкыr/год;
КГУ м. Кам'янець-Подiльський, вул. Тiмiрязева, 12З - ,ЩвГ2А500, теплова потужнiсть - 0,62 Гкал/год;
КГУ - м. Кам'янець-Подiльський, вул. Крип'якевиче, 3 -,ЩвГ2Аб30-1, теплова потужнiсть - 0,78 Гкал/год;
КГУ - м. Кам'янець-Подiльський, вул. Крип'якевичо,3 - ЩвГ2Аб30-1, теплова потужнiсть - 0,78 Гка/год;
КГУ - м. Кам'янець-Подiльський, вул. Крип'якевичd, З -.ЩвГ2Аб30-1, теплова потужнiсть - 0,78 Гкал/год.
переоформлення

-

-

-

-

-

-

V
виробництва та вiдпуску тепловоi енергii З
копекторiв джерел тепловоi енергii до загального вiдпуску тепловоi енергii по
пlдприемству становила:

За 2020 piK питома вага
-

-

67,65 О/о;
котельнями на газу
5,28 О/о;
ТЕС на
котельнями та ТЕС на твердому п€tливi- 13,69 Yо;
когенерацiйними установками - 1З,З8 0А.
За б мiсяцiв 2021 року питома вага виробництва та вiдгryску тепповоi енергii
з колекторiв джерел тепловоi енергii до загального вiдпуску тепловоi енергii
по пiдприемству становила:
- котельнями на газу 64,23 Yо;
- ТЕС на г€ву
6,33 О/о;
- котельнями та ТЕС на твердому паливi - |9,72 0/о;
- когенерацiйними установками - 9,72Уо.

газу

-

-

За 2020 piK обсяг корисного вiдпуску електричноi енергiТ когенерацiйними
установками становив \6 5|4,5|З тис. кВт/год., вiдпуск тепловоi енергii 22,944 тис. Гкал.

Очiкуванi обсяги виробництва за 202l piK становитиме: обсяг корисного
вiдпуску електричноi енергii 13 700,0 тис. кЕ}т/год., вiдпуск тепловоi енергii 18,9 тис. Гкал.

Питома вага вiдпуску тепловоi енергiI вiд

КГУ в

споживачiв у 2020 роцi становила:

-

розрiзi категорiй

населення - 78,68 Yо;
бюджетнi установи - 20,t8 Yо;
ОА.
iншi споживачi ,|4
1

Основним споживачем тепловоi енергii е населення.
З 01 сiчня 2021r р. - на даний час вiдповiдно до постанови Нацiональноi
KoMicii, що здiйснюе державне регулювання у сферах енергетики та
комунаJIьних послуг М 2746 вiд 24.|2.2020 р. встановлено наступнi тарифи
на виробництво тепловоi енергii когенерацiйними установками в розрiзi
категорiй споживачiв (без ПЩВ):
| бЗ2,51 грн.за 1 Гкал;
бюджетнi установи - | бЗ2,09 грн. за 1 Гкал;
iншi споживачi - 1 631,37 грн. за 1Гкал.
BapTicTb природного газу в тарифах з 01 сiчня 202| р. становить б 103,10
грн. (без ПДР) . KpiM того, тариф на послуги транспортування природного гЕlзу
- |24,Lб грн. (без ПДВ).
зв'язку iз завершенням дii Положення про покладення спецiальних
20 травня 202t року,
обов'язкiв на суб'ектiв ринку природного газу
пiдприемства сфери теплопостачання перейшли на ринковi умови придбання
природного г€lзу.
Починаючи з TpaBIuI 202| року на ринку природного г€lзу спостерiгаеться
зростання цiн на природний газ.
КП <Мiськтепловоденергiя) у червнi 2021 р. укл€lпо договiр постачання
природного газу з ТОВ <<Газопостачальна компанiя> Нафтогаз Трейдинг".

- населення
-

У

-

з

Вiдповiдно до договору постачання природного газу цiна обсягiв газу,
визначених як Обсяг I (фiксований) в перiод з 01 .06.202I До ЗI.05.2022
становить б 183,33 грн. (без ПДВ).
KpiM того, тариф на послуги транспортування природного газу - |24,1б .р".
(без

П!Р),

коефiцiент, який застосовуеться при замовленнi потужностi на добу

наперед у вiдповiдному перiодi на piBHi 1,1 умовних одиниць. Всього з
коефiцiентом - 136,58 грн. /тис. куб. м. (без П!Р).
Вiдповiдно до додатковоi угоди до ,Щоговору постачання природного газу, з
01 липня 202I р. цiна природного гzlзу для Обсяry II становить 9 659,26 грн. за
1000 куб.м. (без ПДВ). KpiM того, тариф на послуги транспортуваЕнrI
природного гztзу - |24,|6 грн. (без ПДВ), коефiцiент, який застосовуеться при
замовленнi потужностi на добу наперед у вiдповiдному перiодi на piBHi 1,1
умовних одиниць. Всього з коефiцiентом - 13б,58 грн. /тис. куб. м. (без П,.Щ).
послуги з
Таким чином, цiна природного г€tзу з врахуванням тарифу
"а
транспортування магiстральними мережами становить (без ПШ):
обсяги I - б З19,91 грн. за 1000 куб.м.;
обсяги II - 9 795,84 tрн. за 1000 куб.м.
В зв'язку з необхiднiстю приведеннrI пztливноi складовоi у тарифах на
виробництво тепловоi енергii до BapTocTi природного газу вiдповiдно до
договору постачання природного гву, пiдприемство здiйснило кориryвання
тарифiв на виробництво тепловоТ енергii КГУ на BapTicTb п€tлива згiдно
договору.
Скоригований на BapTicTb природного газу середньозважений тариф на
виробництво тепловоi енергii когенерацiйними установками на 2021. piK
становив 1 818,44 грнЛкал. (без ПДF), в т. ч. за категорiями споживачiв:
- населення | 679,58 грн. за 1 Гкал, picT становить2,9 Yо;
- бюджетнi установи 2 2|4,38 грн. за 1 Гка-гt, picT отановить 35,7 Yо ;
- iншi споживачi 2 213,33 грн. за 1 Гкал, picT становить 35,7 О^.
При розрахунках коригування тарифiв на виробництво тепловоi енергii КГУ
для категорii споживачiв <<населення) на 2021 piK BapTicTb природного гЕ}зу з
врахуванням BapTocTi транспортування природного газу магiстральними
мережами врахована за цiною для Обсягiв I та становить 6319,91 грн./тис.
куб.м. газу (без ПДВ).
,Щля категорii споживачiв <<бюджетнi установи)), <<iншi споживачi> BapTicTb
газу - на piBHi цiни природного г€lзу по обсягах II, яка становила 9 795,84
грн./тис. куб.м.газу (без ПДВ).
.Щля виробництва електричноi енергiI застосована цiна газу по обсягах II, а
саме - 9 795,84 грн. за 1000 куб.м.
У зв'язку iз змiною BapTocTi природного г€lзу розрахункова середньозважена
паливна складова в тарифi на виробництво тепловоi енергii КГУ на 2021 piK
становила I ||2,ЗЗ грн/Гкал., що скJIадае 6|,17 Yо вiд середнього розмiру
тарифу 1 818,44 грн/Гка_гr., в т.ч. за категорiями споживачiв:
- населення - п€tпивна скjIадова 973,47 грн/Гка.п., що складае 58,0 % вiд
розмiру тарифу I 679,58 грнЛка.ш.;
бюджетнi установи - п€}ливна складова 1 508,27 грнЛкал., що складае
68,t Уо вiд розмiру тарифу 2 214,38 грнЛкал.;

-

-

6

_ iншi споживачi

- паливна складова 1 507,22 грнЛкш., що склаДае 68,|
вiд розмiру тарифу 2 2|З,ЗЗ грнГкал.

ОА

Умовно-постiйнi витрати становили 552,46 грнЛкал., прибуток, який

-

153,65 грrr/Гкал.
спрямовуеться на сплату зобов'язань по CBiToBoMy банку
У разi змiни цiни на природний г€}з по Обсягам II на дату прийняття тарифу
вiдповiдно до додатковоТ угоди до ,.Щоговору постачання природного гву,
п€tливна скJIадова на виробництво тепловоi енергiТ пiдлягае кориryванню.
Витрати на виробництво тепловоi енергii вiд когенерачiйних установок
€ складовою витрат загального тарифу на теплову енергiю, ii виробництво,
транспортування та постачання до кiнцевого споживача.
Розрахунки тарифу на виробництво тепловоi енергii когенерацiйними
установками виконано вiдповiдно до постанови НКРЕКП J\b 991 вiд 01.08.2017
р. uПро затвердження Методики формування, розрахунку та встановленнrI
тарифiв на електричну та (або) теплову енергiю, що виробляеться на
теплоелектроцентрЕLпях, теплових електростанцiях та когенерацiйних
установкаю>.

Сукача В.О. -заступника мiського голови, який проiнформував наступне.
Пiдставою для проведення вiдкритого слуханнrI е постанова НКРЕКП Ns 866
вiд 30.06.2017 р. <Про затвердження Порядку проведення вiдкритого
обговорення просктiв рiшень Нацiональноi KoMicii, що здiйснюс державне
реryлювання у сферах енергетики та комун€lпьних послуг), Закон Украiни <Про
житлово-комун€tльнi послуги> J\b 2189-VIII вiд 09.11.20|7 р., Закон УкраiЪи
<Про теплопостачання) Ns 2633-IV вiд 02.06.2005 р.

Статгею 15 Закону Украiни пПро теплопостачання) визначено, що
державне регулювання дiяльностi у сферi теплопостачання провадиться,

зокрема, у формi регулювання тарифiв на виробництво, транспортування та
постачання тепловоi енергii з урахуванням змiн цiн на енергоносii та iнших
витрат.

Наголосив, що коригування тарифiв на виробництво тепловоi енергii
когенерацiйними установками необхiдно для здlиснення завчасно1 змlни

тарифiв на теплову енергiю, Ti виробництво, транспортування та постачання до
кiнцевого споживача, задля належноi пiдготовки до осiнньо-зимового перiоду
2021^122 poKiB, вчасноi сплати пiдприемством коштiв за спожитий природний
г€lз.

Також зазначив, що розмiри скоригованих тарифiв на теплову енергiю
виробництва когенерацiйними установками е обЦрунтованими та такими, що
пiдлягають поданню на розгляд НКРЕКП.
ВИРIШIИЛИ:

1. Вважати, що вiдкрите обговорення (слухання) з розгляду питання
кориryваннrI тарифiв на виробництво тепловоi енергii когенерацiйними
установками в розрiзi категорiй споживачiв за адресами: Хмельницька область,

м. Кам'янець-Подiльський, ВУл. Крип'якевича, 3, вул. М. Горлiйчука, 2, вул.
Тiмiрязева, |2З, с. Мукша Китайгородська, вул. Чкалова, 56 вiдбулось.
Погодитися без зауважень iз необхiднiстю коригування тарифiв на
тепловоi енергii когенерацiйними установками в розрiзi категорiЙ
виробництво
'.
споживачiв за адресами: Хмельницька область, м. Кам'янець-Подiльський, ВУЛ.
Крип'якевича, З, вул. М. Гордiйчука, 2, вул. Тiмiрязева, |2З, с. Мукша
Китайгородсъка, вул. Чкалова, 56, а саме:

3.

Оприлюднити протокол вiдкритого обговорення (слухання) На
офiцiйному веб-сайтi пiдприсмства та надiслати до Нацiональноi KoMiciT,
що здiйснюе державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг, разом iз заявою та розрахунковими матерiалами.

вiд присутнiх пiд
вiдкритих обговорень (слухань) вищевказаних тарифiв не

Заперечення та доповнення: зауважень та пропозицiй

час

надходило.

Вiдкрите обговорення вважати таким, що вiдбулось на засадах гласностi та
вiдкритостi.

Вiдкрите обговорення вважати таким, що вiдбулось з порушенням
процедури, встановленоi Порядком проведення вiдкритого обговорення

проектiв рiшень Нацiональноi KoMiciT, що здiйснюе державне регулювання у
сферах енергетики та комун€шьних послуг, затвердженого постановою
НКРЕКП вiд 30 червня 2017 року Jф 866.

Уповноваженi представники органу

мiсцевого

самоврядування

(Кам'янець-ПодiльськоТ MicbKoi
В.о. першого заступника,
заступник мiського голови

Сукач В.О.
\t]'r*Г"л

Голов-
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/

Ф\лiп'ева Т.В.

4i
Головуючий вiдкрити

iговорень (слуха ь)

Секретар вiдкритих об

}орень (слухань)

Гуль П.А.
Годлевський Е,.М.

