
 

Обґрунтування щодо необхідності встановлення тарифів на транспортування 

теплової енергії   мережами  ЛМКП «Львівтеплоенерго», виробленої  потужностями   

ТзОВ «Теплоінвестсервіс». 

 

       Товариство з обмеженою відповідальністю «Теплоінвестсервіс» у  зв’язку з наміром 

організувати свою діяльність з виробництва та постачання теплової енергії  на 

новозбудованій котельні, що працює на  альтернативному паливі  звернулось до ЛМКП 

«Львівтеплоенерго»  щодо транспортування теплової енергії споживачам.  

Відповідно до наданого ТзОВ « Теплоінвестсервіс» переліку об’єктів 

теплопостачання та їх максимальних теплових навантажень зроблено розрахунок 

корисного відпуску теплової енергії. Розрахунок планової річної потреби теплоти на 

опалення та гаряче водопостачання проводиться згідно “Норм та вказівок по нормуванню 

витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд ...”  КТМ 

204 України 244-94 з використанням даних температури зовнішнього повітря за 

фактичними показниками 5 років відповідно до довідок Львівського регіонального центру з 

гідрометеорології. 

В розрахунок корисного відпуску теплової енергії добавлено два об’єкта 

теплопостачання спортивний комплекс по вул.Черемшини, 31 та службовий будинок за 

адресою вул. Черемшини, 49, які не входили в розрахунок двоставкового тарифу на 

виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і 

постачання гарячої води ЛМКП «Львівтеплоенерго» на 2019р. Всі об’єкти теплопостачання 

належать Львівському Національному університету і  обладнані вузлами обліку теплової 

енергії. 

    Розрахунок тарифів проведено  відповідно до  Порядку формування тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання, затвердженого  постановою 

НКРЕКП  від 25 червня 2019 року N 1174. 

Враховуючи вище сказане, та відповідно до вимого п.2.5. Постанови НКРЕКП від 

31.03.2016р. №585 «Про затвердження Процедури встановлення тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування, постачання» із змінами ЛМКП  

«Львівтеплоенерго»   звертається до Комісії із заявою і відповідним комплектом 

документів, щодо встановлення тарифів на  транспортування теплової енергії тепловими 

мережами підприємства, виробленої ТзОВ «Теплоінвестсервіс». 

 
 

 

    Директор ЛМКП  «Львівтеплоенерго»                                                        Вольський В.В. 

Річний обсяг транспортування (реалізації) теплової енергії інших суб’єктів 

господарювання
Гкал 2 370,03

Тарифи на транспортування власної теплової енергії інших суб’єктів 

господарювання, усього, у тому числі:
грн/Гкал 507,54

вартість 1 Гкал теплової енергії для компенсації втрат власної теплової енергії 

ліцензіата в теплових мережах
грн/Гкал 249,99

вартість 1 Гкал теплової енергії решти розподілених витрат на транспортування 

теплової енергії тепловими мережами 
грн/Гкал 257,56

Показники Одиниця виміру Значення
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http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GK42839.html
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