ПРОТОКОЛ
відкритого обговорення проекту щодо коригування тарифів на
виробництво теплової енергії ТЕЦ-1 Львівського міського комунального
підприємства «Львівтеплоенерго» на 2021 рік
01.11.2021р.

м. Львів,
вул. Данила Апостола, 1
(приміщений конференцзалу
ЛМКП «Львівтеплоенерго»
в режимі онлайн на платформі конференції
https://us04web.zoom .us/i/77556437416?
pwd=emZ6Zi9sQjV5SDFCWUlsSklPeHpwQ.T(39

ЗАПРОШЕНІ:
- Представники органів місцевого самоврядування
- Представники громадськості, мешканці м. Львова
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
відкрите слухання відбулося в режимі онлайн.
ПРИСУТНІ:
•
•
•
•

Голова: заступник 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.
В режимі онлайн:
представники органів місцевого самоврядування: в.о.заступника директора
департаменту житлового господарства та інфраструктури - начальника
управління економіки підприємств, начальник відділу аналізу фінансовогосподарської діяльності комунальних підприємств Барабані Р.Б.,
начальник
відділу
теплозабезпечення
управління
інженерного
господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури

Салатник П.Б., начальник відділу економіки, планування, ціноутворення
та житлової політики управління економіки департаменту житлового
господарства та інфраструктури Кремінь М.М.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Коригування тарифів на виробництво теплової енергії ТЕЦ-1 Львівського
міського комунального підприємства «Львівтеплоенерго» на 2021 рік.
2. Розгляд зауважень та пропозицій.
СЛУХАЛИ:
Заступник 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» 21.10.2021 р. було розміщено повідомлення на
офіційному сайті про проведення о 10 годині 01.11.2021 р. відкритого
обговорення коригування 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/77556437416?
pwd=emZ6Zi9sQjV5SDFCWUlsSklPeHpwQT09,
а також запропоновано у період з 21 по 31 жовтня 2021 року подавати
зауваження та пропозиції до розміщеного на сайті проекту коригування тарифів
в електронному вигляді або поштою.
Голова 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 коригування тарифів є
вимушеним з наступних причин.
Діючі тарифи на виробництво теплової енергії ТЕЦ-1 кориговані з 01
вересня 2021 року і відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКГІ)
від 08.08.2021 року № 1356 становлять :
•
•
•
•

для населення - 1215,89 грн./Гкал (без ПДВ),
для релігійних організацій - 2079,83 грн./Гкал (без ГІДВ),
для бюджетних установ -2078,15 грн./Гкал (без ПДВ),
для промислових споживачів - 2079,51 грн./Гкал (без ПДВ)

Статтею 15 Закону України «Про теплопостачання» визначено, що
державне регулювання діяльності у сфері теплопостачання провадиться,
зокрема, у формі регулювання тарифів на виробництво, транспортування та
постачання теплової енергії з урахуванням змін цін на енергоносії та інших
витрат.
У зв'язку із завершенням дії Положення про покладення спеціальних
обов'язків на суб'єктів ринку природного газу, затвердженого постановою КМУ
від 19жовтня 2018 року № 867, підприємства сфери теплопостачання повністю
переходять на ринкові умови придбання природного газу починаючи з 20 травня
2021 року.
Відповідно до умов договору на постачання природного газу з ТзОВ
«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» Постачагіьник передає
замовлений обсяг (об'єм) природного газу у період з червня 2021 року до червня
2024 року, який розподіляється на І обсяг (фіксований) для виробництва
теплової енергії населенню по ціні (до червня 2022р.) 6183,33 грн./тис.мЗ (без
ПДВ, без транспортування та витрат на послуги з розподілу газу) і обсяг II для
виробництва теплової енергії промисловим споживачам, ціна на який змінюється
щомісячно шляхом підписання додаткової угоди. У листопаді 2021р. ціна II
обсягу газу складає 30217,52 грн./тис.мЗ (без ПДВ, без транспортування та
витрат на послуги з розподілу газу).
Крім того, додатковою угодою визначено Обсяг III (фіксований) для
виробництва теплової енергії бюджетним установам та релігійним організаціям
по ціні (до 31.12. 2022р.) 13658,42 грн./тис.мЗ (без ГІДВ, без транспортування та
витрат на послуги з розподілу газу)
Вартість транспортування природного газу враховано нарівні 136,576 грн./
тис.куб.м без ПДВ, з урахуванням коефіцієнта 1,1, який застосовується при
замовленні потужності на добу наперед.

З врахуванням вищезгаданих змін пропонується встановити тарифи на
наступному рівні:
• для населення залишається без змін - 1215,89 грн./Гкал (без ПДВ),
• для релігійних організацій - 2249,89 грн./Гкал (без ПДВ),
• для бюджетних установ -2247,98 грн./Гкал (без ПДВ),
• для промислових споживачів - 4540,65 грн./Гкал (без ПДВ)
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.
Головуючий Камінський Б.В. виступив по другому питанню порядку денного
та підвів підсумки, проінформувавши присутніх, що в зазначений в оголошені
термін з 21 по 31 жовтня 2021 року ні поштою, ні в електронному вигляді
жодних зауважень та пропозицій щодо проекту коригування
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
геми відкритого обговорення. Зауважень та пропозицій не надходило.
Начальник відділу теплозабезпечення управління інженерного господарства
департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської
ради підтримав зазначений проект тарифів на виробництво теплової енергії за
категоріями споживачів Львівською ТЕЦ-1.

ВИРІШИЛИ:
- вважати проект «Про коригування тарифів на виробництво теплової енергії
ТЕЦ-1 .Львівського міського комунального підприємства «Львівтеплоенерго» на
2021 рік» погодженим;
- подати проект «Про коригування 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.
і
j
—

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

Камінський Б.В.

Возничак О.Р.

Представники від Львівської міської ради
Заступник Міського голови
з питань житлово-комунального господар
В.о.заступника директора департаменту
житлового господарства та інфраструктури
начальника управління економіки підприємств
начальник відділу аналізу фінансовогосподарської діяльності комунальних підприємств

Маруняк І.М.

