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ПОРЯДОК ДЕННИЙ :
1. Схвалення Інвестиційної програми Львівського міського комунального
підприємства «Львівтеплоенерго» ТЕЦ-1 на 2018 рік
2. Встановлення тарифів на виробництво теплової та відпуск електричної
енергії ТЕЦ-1 Львівського міського комунального підприємства
«Львівтеплоенерго» на 2018 рік
СЛУХАЛИ.
1.
Із вступним словом виступив головуючий Камінський Б.В., який повідомив
про порядок денний відкритого обговорення та проінформував щодо основних
нормативно-правових актів, які регулюють порядок формування, схвалення,
перегляд та виконання інвестиційної програми, а також порядок формування
тарифів на виробництво теплової та відпуск електричної енергії для Львівської
ТЕЦ-1. Зокрема ознайомив з основними положеннями законів України «Про
електроенергетику», «Про теплопостачання», «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та
постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України від 12
жовтня 2005 року № 896 «Про затвердження Порядку розрахунку тарифів на
електричну та теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС та на
установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії» та
№ 898 «Про затвердження Процедури перегляду та затвердження тарифів для
ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії», постанови НКРЕКП
від 15.10.2015 № 2585 «Про затвердження Порядку формування інвестиційних
програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на
теплоелектроцентралях та когенераційних установках», 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.
2.
З інформацією по першому питанню порядку денному щодо інвестиційної
програми ТЕЦ-1 виступив заступник директора з автоматизації обліку та
інновацій ЛМКП «Львівтеплоенерго» Шумельда А.В., який проінформував, що
ЛМКП «Львівтеплоенерго» у 2018 році планує провести модернізацію
електротехнічної та теплотехнічної частин ТЕЦ-1 на загальну суму 12 177,5
млн.грн., в тому числі:
Електротехнічна частина - 4858,6 тис.грн:
1. Реконструкція вимикачів 6,3 кВ реакторів власних потреб 1ШР та 2ШР –
2695,52 тис.грн
2. Реконструкція системи пожежної сигналізації та системи пожежогасіння
ГРУ та головного кабельного тунелю -2613,00 тис грн.
3. Реконструкція вимикачів 6 кВ мережних та живильних насосів 10 шт.+4 шт.
-1550.1 тис.грн
Теплотехнічна частина - 7318.9 тис.грн.:
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1. Реконструкція парових котлів 2698,2 тис.грн:
 Реконструкція управління тягодуттєвими механізмами з впровадженням
частотного регулювання від СКК парового котла ст. №7;
 Реконструкція управління тягодуттєвими механізмами з впровадженням
частотного регулювання від СКК парового котла ст. №6.
2. Реконструкція насосного обладнання 488,57 тис.грн., а саме реконструкція
насосу з частотним регулюванням електроприводу на БНС "Щерек".
3. Реконструкція обладнання водопідготовки 3089.84 тис. грн.:
 Реконструкція акумуляторного баку № 1 ємністю 40м³ з улаштуванням
системи регулювання та контроль рівня;
 Реконструкція акумуляторного баку № 4 ємністю 40м³ з улаштуванням
системи регулювання та контроль рівня;
 Реконструкція обладнання магнітної обробки конденсату;
 Реконструкція баку хімочищеної води №1 ємністю 1000м³.
4. Виготовлення проектно-кошторисної документації - 1042.30 тис. грн.:
 Виготовлення проекту автоматизації процесів роботи парового котла ст. №8
 Виготовлення проекту реконструкції конвективної частини парового котла
ст. №9;
 Виготовлення проекту реконструкції збудників турбогенератора ст. №6.
Джерела фінансування Інвестиційної програми по ТЕЦ-1 - амортизаційні
відрахування та прибуток від ліцензованої діяльності.
3.
З інформацією по другому питанню порядку денному щодо встановлення
тарифів на виробництво теплової та відпуск електричної енергії ТЕЦ-1 на 2018 рік
виступив начальник ПЕВ ЛМКП «Львівтеплоенерго» Вількович М.М.
Зокрема проінформував про наступне. Враховуючи те, що електро- та
теплотехнічне обладнання ТЕЦ-1 є єдиним комплексом, формування витрат для
розрахунку тарифів на виробництво теплової та відпуск електричної енергії
відбувається комплексно. Розподіл витрат між виробництвом теплової та
електричної енергії (планових та фактичних) на ТЕЦ-1 проводиться згідно вимог
п.8 постанови НКРЕ № 896 від 12.10.2005р. «Про затвердження Порядку
розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ,
ТЕС, АЕС» пропорційно витратам палива на відпуск електричної та виробництво
теплової енергій.
У тарифах 2017 року – електроенергія 13,07%, теплоенергія – 86,93%,
2018 рік – електроенергія 13,37%, теплоенергія – 86,63%.
Перегляд тарифів є економічно вимушеним кроком для ЛМКП
«Львівтеплоенерго». Діючі тарифи на виробництво теплової енергії ТЕЦ-1
введенні в дію з 01 січня 2017 року відповідно до постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
(НКРЕКП) від 12.12.2016 року № 2170, зі змінами, внесеними постановою
НКРЕКП від 31.01.2017р. №101, становлять
 на електричну енергію - 246,58 коп/кВт∙год (середній на розрахунковий рік
– 243,56коп/кВт∙год)
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на теплову енергію:
 для населення - 830,21 грн./Гкал (без ПДВ),
 для релігійних організацій - 501,98 грн./Гкал (без ПДВ),
 для бюджетних установ – 841,90 грн./Гкал (без ПДВ),
 для промислових споживачів – 1168,41грн./Гкал (без ПДВ)
і не відповідають фактичній собівартості наданих послуг, що пов’язано з різкими
змінами цін у ціновій ситуації на ринку енергоносіїв, палива та матеріалів, які
мають постійний характер та не залежать від господарської діяльності
підприємства, а також підвищення мінімальної заробітної плати.
Постановою КМУ від 22.03.2017 р. № 187 з 01.04.2017р. з 1 квітня 2017 р.
встановлено ціну на природний газ, за якою НАК “Нафтогаз України” здійснює
продаж/постачання природного газу для виробників теплової енергії в рамках
виробництва теплової енергії з метою надання послуг з опалення та постачання
гарячої води населенню у розмірі 4942,00грн. за 1000 куб.м. (без урахування
податку на додану вартість, тарифів на транспортування та розподіл природного
газу, які підлягають обов’язковій оплаті відповідно до умов договорів розподілу
природного газу).
Під час продажу природного газу виробникам теплової енергії для потреб
релігійних організацій застосовується коефіцієнт 0,5.
Під час постачання природного газу виробникам теплової енергії для всіх
інших категорій використання природного газу, в тому числі для виробництва
електричної енергії, до ціни застосовується коефіцієнт 1,6 (тобто
4942*1,6+732,7=8639,9 грн. за 1000 куб.м).
У діючих тарифах ціна газу з 01.02.17р. і до сьогоднішнього дня становить
 для виробництва електроенергії - 7 934,59 =7090+732,7(транспортування)
+111,89 (компенсація);
 на теплову енергію для бюджетч них організацій - 5 674,70 =
4942+732,7(транспортування);
 на теплову енергію для інших споживачів - 7 980,04 =
7090+732,7(транспортування) +157,34(компенсація)
В діючому тарифі на виробництво теплової енергії вартість палива складає
94,3%, в тарифі на електроенергію - 95,8%. Тобто, ріст цін на природний газ
неминуче призводить до зростання тарифів.
Крім того, у планованих тарифах зростають витрати
 на виробничі послуги (за рахунок росту тарифів на воду),
 витрати на оплату праці (за рахунок росту прожиткового мінімуму,
закладеного в основу розрахунку посадових окладів),
 на покупну електроенергію (за рахунок росту тарифу на е/е),
 на сировину і допоміжні матеріали (за рахунок росту цін),
 на амортизаційні відрахування (за рахунок виконання інвестиційних
програм попередніх періодів).
Адмінвитрати: На ТЕЦ-1 не має адміністративного апарату.
Розподіл адміністративних витрат між ліцензованими (виробництво,
транспортування і постачання теплової енергії), комбінованим виробництвом по
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ТЕЦ-1 і іншими видами діяльності підприємства здійснюється пропорційно до
витрат на оплату праці відповідного виду діяльності. Враховуючи, що середня
заробітна плата персоналу ТЕЦ-1 вища від середньої заробітної плати по
підприємству, сума адміністративних витрат, віднесена розподілом на ТЕЦ-1 в
цілому перевищила заплановану на попередній період.
Зокрема збільшення адмінвитратвитрат пов’язані з ростом заробітної плати,
витратами на забезпечення судового процесу, обслуговування програмного
забезпечення, енергоаудит, проведенням ремонтів в адмінприміщеннях, ростом
ціни на електроенергію на паливно-мастильні матеріали, поштові послуги.
Одночасно зменшуються
 «інші витрати» у виробничій собівартості (за рахунок вилучення витрат на
цивільну оборону),
 Інші операційні витрати (зменшення кількості колишніх працівників ТЕЦ1, виплату пільгових пенсій яким відповідно до чинного законодавства
фінансує підприємство).
Пропонується встановити тарифи на виробництво теплової та відпуск
електричної енергії ТЕЦ-1 на наступному рівні :
на електричну енергію - 269,28 коп/кВт∙год
на теплову енергію:
 для населення - 838,89 грн./Гкал (без ПДВ),
 для релігійних організацій – 553,16 грн./Гкал (без ПДВ),
 для бюджетних установ – 1302,73 грн./Гкал (без ПДВ),
 для промислових споживачів – 1302,73 грн./Гкал (без ПДВ)
4.
Головуючий Камінський Б.В. проінформував про відсутність письмових
зауважень та пропозицій на інформаційне повідомлення щодо відкритого
обговорення проектів «Про схвалення Інвестиційної програми Львівського
міського комунального підприємства «Львівтеплоенерго» ТЕЦ-1 на 2018» та «Про
встановлення тарифів на виробництво теплової та відпуск електричної енергії
ТЕЦ-1 Львівського міського комунального підприємства «Львівтеплоенерго» на
2018 рік», яке було розміщене на сайті ЛМКП «Львівтеплоенерго» 01.08.2017р.
5.
Головуючий надав можливість всім присутнім, зокрема представникам
громадськості, поставити доповідачам запитання стосовно теми відкритого
обговорення.
Виступив громадянин Волинець І.О., який поцікавився, яким чином ріст
тарифів на виробництво теплової енергії ТЕЦ-1 вплине на тарифи для населення.
На його питання відповідав начальник ПЕВ ЛМКП «Львівтеплоенерго»
Вількович М.М., який роз’яснив, що тарифи на виробництво теплової енергії
ТЕЦ-1 для різних категорій споживачів є лише складовою частиною тарифів
ЛМКП «Львівтеплоенерго» і становлять 41% від тарифів, за якими теплова
енергія продається споживачам, оскільки не враховують витрат на
транспортування та постачання теплової енергії споживачам, а також на
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