
ПРОТОКОЛ 

відкритого обговорення проекту щодо встановлення тарифів на 
виробництво теплової енергії ТЕЦ-1 Львівського міського комунального 

підприємства «Львівтеплоенерго» на 2021 рік 

25.09.2020р. м. Львів, 
вул. Данила Апостола, 1 

(приміщення конференцзалу 
ЛМКП «Львівтеплоенерго» 

в режимі онлайн на платформі конференції 
hltps://us04web..zoom.us/j/77571067711? 

pwd=czZOWnBxUVZqQmNuWUFGeWh0QW5VZz09 

ЗАПРОШЕНІ: 

- Представники органів місцевого самоврядування 
- Представники громадськості, мешканці м. Львова 

З урахуванням рішень Ради національної безпеки і оборони України від ] З 
березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної 
безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2» та постанови Кабінету Міністрів України від 11 
березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України 
коронавірусу COVID-19» з метою протидії поширенню коронавірусу COVID-19 
відкрите слухання відбулося в режимі онлайн. 

ПРИСУТНІ: 

- Голова: в.о. директора ЛМКП «Львівтеплоенерго» Камінський Б.В. 
- Секретар: провідний економіст планово-економічного відділу ЛМКП 

«Львівтеплоенерго» Возничак О.Р. 
- Доповідачі: начальник планово-економічного відділу ЛМКП 

«Львівтеплоенерго» Вількович М.М. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 

1. Встановлення тарифу на виробництво теплової ТЕЦ-1 Львівського 
міського комунального підприємства «Львівтеплоенерго» на 2021 рік. 

2. Розгляд зауважень та пропозицій. 



СЛУХАЛИ: 

В.о. директора ЛМКП «Львівтеплоенерго» Камінський Б.В. виступив із 
вступним словом та повідомив, що відповідно до п.2.1 Порядку проведення 
відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
затвердженого постановою НКРЕКП № 866 від 30.06.2017р., ліцензіат має 
провести відкрите обговорення (відкрите слухання) на місцях питання щодо 
необхідності встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження 
інвестиційної програми/плану розвитку/змін до них із залученням місцевих 
органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування. 

ЛМКП «Львівтеплоенерго» 15.09.2020 р. ^уло розміщено повідомлення на 
офіційному сайті про проведення о 10 годині 25.09.2020 р. відкритого 
обговорення проекту тарифів на виробництво теплової енергії ТЕЦ-1 
Львівського міського комунального підприємства «Львівтеплоенерго» на 2021 
рік з урахуванням рішень Ради національної безпеки і оборони України від 13 
березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної 
безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2» та постанови Кабінету Міністрів України від 11 
березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України 
коронавірусу COVID-19» з метою протидії поширенню коронавірусу COVID-19 
в режимі онлайн на платформі конференції 
https://us04web.zoom.us/j/77571067711 ? 
pwd=czZOWnBxUVZqQmNuWUFGeWh0QW5VZz09, 

а також запропоновано у період з 15 по 24 вересня 2020 року подавати 
зауваження та пропозиції до розміщеного на сайті проекту встановлення тарифів 
в електронному вигляді або поштою. 

Він оголосив порядок денний відкритого обговорення та проінформував щодо 
основних нормативно-правових актів, які регулюють порядок формування, 
схвалення, перегляд тарифів на виробництво теплової та відпуск електричної 
енергії для Львівської ТЕЦ-1, зокрема ознайомив з основними положеннями 
постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, від 01 серпня 2017 року № 991 «Про 
затвердження Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на 
електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на 
теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних 
установках». 

Начальник планово-економічного відділу Вількович М.М. виступив по 
першому питанню порядку денного та зазначив, що перегляд тарифів є 
плановим. Діючі тарифи на теплову енергію для ТЕЦ-1 введенні в з 01 січня 
2020 року відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) від 
24.12.2019 року № 3205, діють до 31 грудня 2020 р. і з врахуванням змін, 
внесених постановою НКПЕКП від 17.03.2020р. №656 становлять : 

https://us04web.zoom.us/j/77571067711


в 

• для населення-810,32 гріі/Гкал (без ПДВ), 
• для релігійних організацій - 808,98 грн./Гкал (без ПДВ), 
• для бюджетних установ -806,93 грн./Гкал (без ПДВ), 
• для промислових споживачів - 808,64 грн./Гкал (без ПДВ) 

Формування тарифів ТЕЦ-1 та їх структури на виробництво теплової 
енергії здійснюється підприємством щорічно відповідно до річних планів 
виробництва та відпуску електричної та теплової енергії, планованих економічно 
обґрунтованих витрат, державних, галузевих нормативів витрат ресурсів, 
техніко-економічних розрахунків, кошторисів, з урахуванням ставок податків і 
зборів, цін на матеріальні ресурси та послуги у планованому періоді, а також 
планованого прибутку. 

Враховуючи те, що електро- та теплотехнічне обладнання ТЕЦ-1 є єдиним 
комплексом, формування витрат для розрахунку тарифів на виробництво 
теплової енергії відбувається комплексно з витратами на відпуск електричної 
енергії. Розподіл витрат між виробництвом теплової та електричної енергії 
(планових та фактичних) на ТЕЦ-1 проводиться згідно вимог постанови 
Національної комісіїї що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, від 01 серпня 2017 року № 991 «Про затвердження 
Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та 
(або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових 
електростанціях та когенераційних установках» пропорційно витратам палива на 
відпуск електричної та виробництво теплової енергій. 

Розрахунки розподілу палива на відпущену від ТЕЦ-1 теплову та електричну 
енергію розроблені з урахуванням нормативного документу СОУ-Н МПЕ 
40.1.09.151:2005 "Складання енергетичних характеристик устаткування, порядок 
визначення нормативних питомих витрат та заощадження палива на 
енергопідприємствах", а також згідно з ГКД 34.09.100-2003 "Витрата палива на 
відпущену електричну та теплову енергію при їх комбінованому виробництві на 
теплових електростанціях" (методика визначення) та у відповідності до 
Методичних вказівок ГКД 34.09.103-96 "Розрахунок звітних техніко-
економічних показників електростанцій про теплову економічність 
устаткування". 

У запропонованих до обговорення тарифах значно збільшені плановані 
витрати на ремонт, що пов'язано з виробничою необхідністю для безперебійної 
роботи устаткування ТЕЦ-1. 

Планований прибуток, що включається до розрахунку тарифів, складається із 
нерозподіленого прибутку та податку на прибуток. Нерозподілений прибуток 
планується використати на фінансування інвестиційної програми ТЕЦ-1 на 
2021 рік, а також на обігові кошти за рахунок рентабельності на рівні 2%, що 
забезпечить стабільну та беззбиткову роботу ТЕЦ-1. 

У планованих тарифах зростають витрати 
• на виробничі послуги (за рахунок витрат на послугу з розподілу газу та 

росту тарифів на воду з 13.36 грн/куб.м до 17.37 грн/куб.м без ПДВ), 
Протокол відкритого обговорення проекту тарифів на виробництво теплової енергії ТЕЦ-1 ЛМКП «Львівтеплоенерго» на 2021 рік. 



• витрати на оплату праці (за рахунок росту прожиткового мінімуму, 
закладеного в основу розрахунку посадових окладів з 2102,0 грн. на 2020р. 
до 2270,0 грн. на 2021р.), 

• на покупну електроенергію (за рахунок росту тарифу на е/е II класу з 
2,31грн. /кВт.год. до 2,48 грн. /кВт.год. без ПДВ), 

• на сировину і допоміжні матеріали (за рахунок росту цін), 
• на «інші витрати» у виробничій собівартості (за рахунок збільшення 

земельного податку та збору за забрудненв;я навколишнього середовища). 

Крім того, «Інші витрати» зростають за рахунок витрат на оренду. 
У зв'язку з тим, що на І генераторній секції ТЕЦ-1 ЛМКП 

«Львівтеплоенерго» на даний час має місце недостатнє електричне навантаження 
(ТГ ст. №7 перебуває в довготривалому ремонті), що може негативно 
позначитися на роботі обладнання станції та забезпеченні теплопостачання 
споживачів і електропостачання виділеного району при роботі АЧД, введення в 
роботу ТГ ст.№2 ( власність ТзОВ «Енергія) значно підвищує надійність роботи 
ТЕЦ-1. Також важливим для роботи підприємства буде резервування 
електричних потужностей з метою виконання договірних зобов'язань на ринках 
електричної енергії. В літній період, коли, через обмежене теплове 
навантаження, турбогенератори ТЕЦ-1 будуть працювати з обмеженою 
виробіткою електричної енергії, ТГ ст.№2 (внаслідок своїх конструктивних 
характеристик) зможе виробляти більше електроенергії. 

Ціна на газ на виробництво теплової енергії 
для всіх категорій споживачів закладається відповідно до прогнозованої на 
європейському ринку на опалювальний сезон 2020-2021 p.p. на рівні 4814,0 
грн./тис.куб.м, (166 дол. США/тис.куб.м по курсу в держбюджеті України на 
2021р. - 29,00 грн./дол.США), крім того ціна транспортування 124,16 
грн./тис.куб.м (без ПДВ). Витрати на послуги з розподілу газу перенесені у 
виробничі послуги. 

Адмінвитрати: На ТЕЦ-1 не має адміністративного апарату. 
Розподіл адміністративних витрат між ліцензованими (виробництво, 

транспортування і постачання теплової енергії), комбінованим виробництвом по 
ТЕЦ-1 і іншими видами діяльності підприємства здійснюється пропорційно до 
витрат на оплату праці відповідного виду діяльності. 

Незначне збільшення адмінвитрат в цілому пов'язане з ростом заробітної 
плати, обслуговування програмного забезпечення, ростом ціни на 
електроенергію та паливно-мастильні матеріали, поштові послуги, вартості 
послуг страхування та навчання персоналу. 

Планований прибуток, що включається до розрахунку тарифів, складається 
із нерозподіленого прибутку та податку на прибуток. Нерозподілений прибуток 
планується використати на обігові кошти, що забезпечить стабільну та 
беззбиткову роботу ТЕЦ-1 та виконання інвестиційної програми.. 



Тарифи на виробництво теплової енергії ТЕЦ-1 для різних категорій 
споживачів є лише складовою частиною тарифів ЛМКП «Львівтеплоенерго» і не 
враховують витрат на транспортування та постачання теплової енергії 
споживачам, а також на виробництво теплової енергії котельнями підприємства. 

Пропонується встановити тарифи на виробництво теплової енергії ТЕЦ-1 на 
наступному рівні: 

• для населення - 962,00 грн./Гкал (без ПДВ), 
• для релігійних організацій - 961,60 грн./Гкал (без ПДВ), 
• для бюджетних установ -960,95 грн./Гкал (без ПДВ), 
• для промислових споживачів - 961,47 грн./Гкал (без ПДВ) 

Головуючий Камінський Б.В. виступив по другому питанню порядку денного 
та підвів підсумки, проінформувавши присутніх, що в зазначений в оголошені 
термін з 15 по 24 вересня 2020 року ні поштою, ні в електронному вигляді 
жодних зауважень та пропозицій щодо проекту встановлення тарифів на 
виробництво теплової енергії ТЕЦ-1 Львівського міського комунального 
підприємства «Львівтеплоенерго» на 2021 рік, який сьогодні обговорюється, не 
надходило. Головуючий запропонував та надав можливість всім присутнім, 
зокрема представникам громадськості, поставити доповідачу питання стосовно 
теми відкритого обговорення. Зауважень та пропозицій не надходило. 

Директор департаменту житлово-комунального господарства та 
інфраструктури Львівської міської ради підтримав зазначений проект тарифів на 
виробництво теплової енергії за категоріями споживачів Львівською ТЕІД-1. 

ВИРІШИЛИ: 

- вважати проект «Про встановлення тарифів на виробництво теплової 
енергії ТЕЦ-1 Львівського міського комунального підприємства 
«Львівтеплоенерго» на 2021 рік» погодженим; 

- подати проект «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії 
ТЕЦ-1 Львівського міського комунального підприємства «Львівтеплоенерго» на 
2021 рік» в НКРЕКП на розгляд та схвалення; 

- оприлюднити протокол відкритого обговорення на офіційному веб-сайті 
ЛМКП «Львівтеплоенерго» та направити його в НКРЕКП. 

Головуючий подякував присутнім. Відкрите обговорення оголошено 
закритим. 

Заперечення та доповнення: відсутні. 



Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось на засадах гласності та 
відкритості. . . 

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось з порушенням 
процедури, встановленої Порядком проведення відкритого обговорення проектів 
рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від ЗО 
червня 2017 року № 866. 

ПІДПИСИ: 

Головуючий 

Секретар Возничак О.Р. 

Камінський Б.В. 

Представники від Львівської містити пяли-

Директор Департаменту 
житлового господарства та інфра< 

Начальник відділу теплозабезпе^ 
управління інженерного господа] 
Департаменту житлового господ; 
та інфраструктури 


