
протокол

Irроведення вiдкритого обговорення ДП (КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА> щоло
встановлення ,гарифiв на вiдпуск електричноi та виробпицтво тепловоi енергii

л;rя Bcix категорiй споживачiв та схвалення iнвестицiйноi програми з

Rиробпицтва еJIектричноi та ,IeIlJIoBoT снергii на 20l9 piK.

<25> Bepccrrll 2l)l ll р. .\'!r 5

м. Калуш

Мiсше проведення вiдкритого обговорення: Iвано-Франкiвська область, м. Ка,,lуш, вул. IBaHa

Франка, 1, у примiщеннi зали засiдань Калуськоi MicbKoi рали.

ПРИСУТНl:

Прокоtrець Любов Миронiвна - заступник директора з економiчних питань flП
(КАЛУСЬКА ТЕЦ-tIОВА>,;

Мельничук Владислав Андрiйович заступник директора з реконструкчii .ЩП

кКАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА>;

flовбенко Богдан Йосипович - радник директора ДП (кАЛУсЬкА ТЕЦ-НОВА>;

Мальцева Людмила Ярославiвна - начальник планово-економiчного вiддiлу !П
(КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА>;

Дплрухiв Богдан Михайлович заступник головного iнженера з експлуатаuiТ .Г{П

(КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА>;

СоколовськийЮрiйВолодимирович - начальник управлiння економiчного розвиткумiста
Калуськоi MicbKoi рали;

Касич Лiдiя lBaHiBHa засгупник начfulьника управлiння - начальник вiддiлу соцiально-

економiчного розвиткууправлiння економiчного розвитку MicTa Калуськоi MicbKoT рали;

Iншi заiнтересованi особи (8 чоловiк).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

l. Обрання головуючого та секретаря вiдкритого обговорення,

2. Встановлення тарифiв на вiдпуск електричноi та виробництво тепловоi енергii для

Bcix категорiй споживачiв на 20l9 piK у зв'язку iз пiдвищенням uiн на енергоресурси,

матерiали, tIосJlуги, розмiру заробiтноТ плати. ставок податкiв тощо,

3. Схвалення iнвестицiйноi програми з виробництва електричноi та тепловоi енергii на

20l9 piK.

4.ВистУпиУчасникiвВiдкриТоГообговореннятаприйнятгярiшенЬзанасJtiдками
вiдкритого обговорення.



З першого питання порядку денного вiдкритого обговорення

СЛУХАЛИ:

ПрокопечЬ Любов МироНiвну, заст. директора з економiчних питань, яка запропонуваrIа

обрати головоЮ вiдкритого обговорення Прокопець Л.М., а секретарем - Ма,тьцеву Л,Я,

ВИРIШИЛИ:

обрати головоЮ вiдкритогО обговорення Прокопець Л.М., а секретарем - Мальцеву Л.Я.

З другого питання порядку денного вiдкритого обговорення

СЛУХАЛИ:

прокопець Любов Миронiвну, заступника директора з економiчних питань, яка

ознайомила присутнiх з обставинами щодо перегляду тарифiв на вiлпуск електричноТ та

виробrrиuтво тепловоТ енергii лля Bcix категорiй споживачiв у 2019 роui в зв'язку iз

збiльшення вiдrtуску е:tектричноi та виробництвом тепловоi енергii, з пiдвищенням цiн на

енергоресурси! матерiали, ttослуги, розмiру заробiтноi плати, ставок податкiв тощо та для

уникнення додаткових збиткiв пiлприсмства.

вiдповiдно до п. 4.11. постанови нкрЕкп вiл 01.08.20l7p. Nч991 кпро затвердження

методики формування, розрахунку та встановлення тарифiв на електричну та (або) теплову

енергiю, цо вироблясться на теплоелектроцентра.пях, теплових електростанuiях та

когенерацiйних установках)) пiдставою для звернення !П кКДЛУСЬКД ТЕЩ-НОВД> ;to

нкрвкп щодо змiни тарифiв у 20l9 роui с змiна обсягу плановоi рiчноi продукцii бiльше як

на 3О%, необхiднiсть залучення iнвестлtцiй за рахунок власних джерел для фiнансування

iнвестицiйноi програмИ та пiдвищенняМ uiH на енергоРесурси. матерiали. послуги- розviру

заробiтноТ плати, ставок податкiв, а саме ocHoBHi витрати:

l. ЗростаннЯ BapTocTi вугiлля дО 2 8з8,85 грн. за 1 тону, яка включа€ у себе цiну l тони

вугiлля 2478,94 грн., залiзно дорожнiй тариф за 1 тону 228,68 грн. та за.ltiзничнi перевезення

вiл ст. Кропивник до ТЕЦ за 1тону 131,23 грн. Зазначена BapTicTb вiдрiзняеться вiд BapTocTi

вугiлля. яка затверджеНа у дiючиХ тарифах на вiдпуск електричноi енергii, тепловоi енергii

для бюджетних установ i органiзачiй та iнших споживачiв. Також вiдбулися змiни гехнiко-

економiчних показникiв, експертизу яких було проведено прдт <львIворгрЕс> для

погодження в MiHicTepcTBi енергетики та вугiльноТ промисловостi Украiни,

Таким чином, витрати на пi}ливо зростуть на 42,'7 Yо для виробництва тепловоi енергii,

та на 26,4 О/о на вiдпуск електричноi енергii, а саме:

Для вiдпуску електричноТ енергli

flля виробництва тепловоi енергii:

- населення
- бюджетнi органiзацii

iншi споживачi

Всього:

+ 207 5l з,6 тис. грн.
+ 104 925,5 тис. грII.

+ 2 992,9 тис. грн.
+ 1 242,5 тис. грн
+ l00 690,1 тис. грн.

+ 312 439,1 тис. грн.

26,4%
42,7 %

l0,9 %
l1,0 %

48"7 %

30,3 7.

2. Витрати на оплату працi розрахованi вiдповiдно до встановленого Законом Укра'iни

кПро !ержавний бюджет УкраiЪи на 2018 piK> Bi1,01 .12.2017р. N92246-VIII прожиткового

MiHiMyMy для працездатних осiб з 01.12.2018p. у розмiрi 1921 грн, та тарифних ставок для

робiтникiв, зайнятих на експлуатацii устаткування та ремонтЕих роботах в енергетичнiй



галузi. Таким чином витрати на оплату працi в cTpyкTypi тарифiв на вiдпуск електричноТ

енергii та виробництво тепловоi енергii для Bcix категорiй споживачiв зростас. Внаслiдок

перерахунку тарифiв заробiтна плата по лiцензованим видам дiяльностi зросте з 9 735,0

грн. до 15 473,3 грн. за мiсяць при фактичнiй середнiй заробiтнiй платi за 20l8 piK l4221,9

грн.

3. ЗростаннЯ BapTocTi технiчноi водИ у порiвняннi з вартiстЮ в дiючиХ тарифаХ На 50,2 О/о,

або на б 479.б тис. грн., а саме: за рахунок цiни на покупну воду для технологiчних потреб

з 4,60961 грн. за м. куб. ло 5,025823 грн. за м куб., або на 9 оk та обсягiв caMoi технiчноi

води з 2 798 тис. м куб. ло 3 855 м куб., або на З'l ,8 Уо,

4. Зростання BapTocTi куль помольних на 43,6 О%, або на З 4l 1 ,8 тис. грн., а cal,re: за

рахунок цiни з 16 3З0,38 грн. за 1 тону ло 26 615 грн, за 1 тону, або на 63,3 0% та за рахунок

збiльшення кiлькостi куль помольних з 14б,4 тон до 217 тон, або gа 48,2 Yо,

5. Зростання BapTocTi хiмiчних реагентiв, фiльтруючих матерiалiв, паIиво мастильних

MaTepia.riB та iнших допомiжних матерiалiв на 12 1'71,6 тис, грн. за рахунок росту цiн та

збiльшення обсягiв технiчноi води дтя потреб у виробництвi та iнше,

Вказанi чинники призвели до зростання тарифiв на вiдпуск електричноi та виробничтво

тепловоi енергiii для потреб населення, бюджетних установ i органiзачiй та iнших споживачiв

на 20l9 piK наступним чином:
без П.ЩВ

Вiдхилення

+31,14 1з,0%

+ 76,2 1|,6%
+ 99,,7| l4,8%
+104,57 15,|%

Категорiя

Вiдпуск електрпчноi енергii , коп./кВт*год

Виробництво тепловоi енергii, грн./Гкал:
- населення

- бюджетнi органiзачii
- iншi споживачi

'I'aprrt|l 'l'aJrlr(l

2l)ltlp. 2()l9p.

239,38

652,66
612,48
69з,01

)7п ý:)

728,86
772,|9
797,58

з метою компенсування додаткових вищезазначених витрат на закупiвлю енергоресурсlв,

матерiалiв, послуг, розмiрУ заробiтноi плати, ставок податкiв та обов'язкових платежiв,.ЩП

ккдлуськд тЕц_новдD згiдно з встановленим закоЕодавством порядком, виносить дане

питання для обговорення на громадськi сл}хання,

НазавершеннясВоеIдопоВiДiПрокопецьЛ.М.звернуласядоУчасникiвобговоренняз
проханням пiдтримки перегляду тарифiв на вiдпуск електричноi енергii та виробничтво

тепловоi енергiI для Bcix категорiЙ споживачiв на 2019 piK-

мальцева Л.я. запропонувала учасникам обговорення ставити питання або висловити

cBoi пропозичii.

Пumань mа пропозuцiй tte наdiйuьпо.

З третього питаIIня порядку денного вiдкритого обговорення

СЛУХАЛИ:

Мельничука Владислава Андрiйовича, заступника директора з реконструкцiТ,

якийпроiнформУвавприсутнiхпроз.Lходи'якiпланУетьсяздiйснитиУскладiIнвестицiйноi
npo.pur" у 2019 роцi. При ц,ьому зазначив, що на виконання вимог п.2.1. <Порядку



проведення вiдкритого обговорення проектiв рiшень нацiональноi koMicii, що здiйснюс

державне регулювання у сферах енергетики та ком)ъальних послуг>>, затвердженого

постановою нкрЕкп N9 866 вiд 30.06.2017 р., 03,10.2018 року було здiйснено публiкацiю

проектуIнвестицiйноi програми на 2019 piK у складi тарифiв на електричну енергiю та

тепловУ енергiЮ для населення, бюджетниХ органiзацiЙ та iнших споживачiв на офiцiЙному

веб-сайтi пiдприсмства.

Як вже неоднорiч}ово iнформУваJIася громада Ка,rуша, 28 березня 2018 року Кабiнет

MiHicTpiB Украiни cBoiM розпорядженням за Nчl88-р схвалив технiко-економiчне

обrрунтування <Реконструкцiя Калуськоi TEI{ на вул. Промислова,l в м, Ка;lуш IBaHo-

Франкiвськоi обл.> розроблене ,Щонецьким проектно-розвiдувальним та науково-дослiдн им

iнститутом ктеплоелектропроект) ПАт .щонбасенерго)) та рекомендоване до схвtlлення

державниМ пiдприсмствоМ кУкрлержбулеКспертиза) MiHicTepcTBa регiонального розвитку,

булiвничтва та житлово-комунrlльного господарства з загtlльною кошторисною вартiстю

peKoHcTpyKuiT l 442 089.5l б тис. грн.. в тому числi:

BapTicTb булiвельних робiт _ 257 500,182 тис, грн.;

вартiстьустаткування -912825,8'71тис,грн,;

вартiстьiншихвитрат -27176З,46Зтис.грн,
ТЕО кРеконструкцiя Калуськоi ТВЦ...) передбачае виконzlння п'яти черг будiвництва, а

саме:

Перша черга - замiна протитискового турбогенератора Р-50-130 на конденсацiйний

потужнiстю l25-140 МВт з загмьною вартiстю 1 058 495,068 тис, грн,

,Щруга черга - встановлення трансформатора зв'язку та будiвництво повiтряноi ЛЕП

220 кВ довжиною 4,59 км з загальною вартiстю 51 192,З7'7 тис, грн,

Третя черга - будiвництво баштовоi гралирнi J,,lb 2 з загальною вартiстю 185 725, 584

тис. грн.

Четверта черга - реконструкцiя системи очистки вихiдних газiв (встановлення

електрофiльтра на котеЛ ст. No4) З загальною вартiстЮ 140 590,214 тис. грн., в тому числi:

BapTicTb будiвельних робiт - 40 591,646 тис. грн,;

вартiстьустагкування

вартiстьiншихвитрат

- 70 З9З,687 тис. грн.;

- 29 604,88l тис.грн,

П'ята черга - будiвництво пожежного депо та iншi протипожежнi заходи, що не

увiйшли в I - IV чергу з загальною вартiстю б 086,27З тис, грн,

Взв'язкУзвiдновленнямроботивиробництвТоВкКарпатнафтохiм>виникЛа
нагальна необхiднiстЬ в переведеннi котла ст. N4 на спалювання вугiлля (на даний час

робота на твердому паливi забезпечеЕа на котлах ст, NФ'fs 1, 2, що суттсво ускладнюе

проведення капiтальних та iнших peMoHTiB котельного обладнання). kpiM того вiдповiдно до

pb.nop"o*.nn" кабiнету MiHicTpiB украiъи кпро затвердження плану заходiв щодо

виконання зобов'язань в pal},rKax к,Щоговору про заснування Енергетичного Спiвтовариства>

вимагаеться реа,цiзацiя заходiв, щодо скорочення викидiв забруднюючих речовин,

ПочатоК реалiзачii заходу зi встановлення електрофiльтра - IV черга булiвничтва

запланований на 2019 piK з очiкуваною вартiстю 65 942,28 тис, грн,

комплекс заходiв на 2019 pik передбачае: виконання проектних робiт стадii кпроект>

i <Робоча документацiя>, а також закупiвлю основного обладнання електрофiльтра,

Iнвестицiйна програма.ЩП кКдЛУСЬКД ТЕЦ-НОВД) на 2019 piK передбачае:



Захоли по

об;lаднапня:

проведення pekoHcTpykuii системи очистки вихiдних газiв (встановлення електрофiльтра на

nor"n 
"r. 

Ns4 - етап i (IV-a черга будiвництва: проектнi роботи, поставка облад}rання)).

Заходи по технiчному оновленню виробничих спец, механiзмiв:

Закупiвля колiсного екскаватора.

загальна BapTicTb запланованих на 20l9 pik заходiв та робiт передбачених Iнвестицiйною

програмою склада€ 69 608,95 тис. грн,, в тому числi: за рахунок прибутку 69 608,95 тис. грн,

завершуючи свою доltовiдь, Мельничук звернувся до учасникiв обговорення з проханням

пiдтримки схвaIлення iнвестицiйноi програми з виробництва електричноi та rепловоi енергii

на 20l9 piK у розмiрi 69 608,95 тис. грн. без П.ЩВ,

мальцева Л.я. запропонувала учасникам обговорення ставити питання або висловити

своТ пропозиttii.

Пumань mа пропозuцiй tte наdiйшло.

З четвертогО питаннЯ порядкУ денного вiдкритого обговорення щодо виступiв

учасникiв вiдкритого обговорення та прийняття рiшень:

Пumань mа пропозuцiй не наdiйulло.

Прокопечь Л.М. полякувала учасникаМ за виступи та винесла на розгляд наступний проект

рiшення,]а результатами вiдкритого обговорення:

l. Пiдтримати пропозицiю ЩП кКАЛУСЬкА тЕц-ноВА) щодо тарифiв на вiдпуск

електричноТ енергii та виробництво тепловоi енергii на 20l9 piK, а саме:

pcli{)Il с l р) KIlll, модернiзацii та булiвllиltтву T,еплоr,ехlriчного

Категорiя
Електроенергiя
Теплова енергiя:

населення
бюджетнi органiзачii
iншi

Тариф без ПfiВ
270.52 коп./кВт*год

728,86 грн./Гкал

772,19 грн.lГкм
797,58 грн.iГкал

з причини збiльшення обсягiв вiдпуску електричноi енергii та виробництва тепловоi енергi'i,

пiдвищення uiH на енергоресурси, матерiали, послуги, розмiру зарOбiтноi плати, ставок

податкiв та обов'язкових платежiв тощо,

2. Пiдтримати пропозицiю.ЩП кКАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА) щодо схвалення iнвестицiйноi

програми з виробництва електричноi та тепловоi енергii на 2019 piK у розмiрi69 608,95 тис,

грн.безП.ЩВ,сформованузгiднозВиМогаМипостаноВинкРЕкПNр2585вiд15.10.2015<Про
.ч,u"ро*.пп"ПорялкуформУванняiнвестицiйнихпроГр.lмлiцензiатiвзвиробниЦтва
електричноiтатепловоiенергiiнаТеплоелектроценТрirляхтакогенераЦiйнихУст'шоВках)).
3. За результатами проведених вiдкритих обговорень скласти та направити до нкрЕкп

протокоЛ на пiдтримкУ пропозицiЙ !П кКДЛУСЬКД ТЕЦ-НОВД)) щодо перегляду тарифiв

на 20l9 piK на вiдпуск електричноi та виробничтво тепловоi енергii:



l . Пiдтримати пропозицiю .ЩП кКАЛУСЬкА тЕц-ноВА> щодо тарифiв на вiдпуск

е:rектричноi енергiТ та виробництво тепловоi енергii на 2019 piK, а саме:

Категорiя
Електроенергiя
Теплова енергiя:

населення

бюджетнi органiзачii
iншi

ВИРIШИЛИ:

Категорiя
Електроенергiя
Теплова енергiя:

васелення
бюджетнi органiзаuii
iншi

Тариф без ПffВ
270,52 коп,/кВт*год

728,86 грн./Гка:I

772,19 грн./Гкал

797,58 грн./Гка",t

Тариф без П.ЩВ

270.52 коп./кВт*год

728,86 грн./Гкал

772,19 грн./Гка,r

797,58 грн./Гка,r

Тариф без ПЩВ
270.52 коп./кВт*год

728,86 грн./Гкал
772,1 9 грн./Гка.,l

797,58 грн./Гка:I

з причини збiльшення обсягiв вiдпуску електричноi еяергii та виробництва теплово'i енергiТ,

пiдвищення uiH на енергоресурси, матерiми. послуги, розмiру зарOбiтноi плати, ставок

подаr KiB та обов'язкових платежiв rощо.

2. Пiдтримати пропозицiю !п ккдлуськд Твц-новд), щодо схвалення iнвестицiйноi

програми у склалi гарифiв на електричну енергiю та теплову енергiю для населення,

бюджетних органiзачiй та iнших споживачiв на 2019 piK у розмiрi 69 608,95 тис. грн. без

П.ЩВ,сформованузгiдноЗВиМогаМиПосТаноВиНкРЕкПNs2585вiд15.10.2015кПро
затвердження Порядку формування iнвестицiйних програм лiцензiатiв з виробничтва

електричноi та тепловоi енергii на теплоелектроцентр,Iлях та когенерацiйних установках),

3.ЗарезУльтатамипроведенихвiдкритихобГоВоренЬскластиТанапраВитиДоНкРЕкП
протокол на пiдтримку пропозицiй ДП (КАJIУСЬКА ТЕЦ-НОВАl> щодо перегляду тарифiв

на 2019 piK на вiдпуск електричноi та виробництво тепловоi енергii:

Категорiя
Електроенергiя
Теплова енергiя:

населеl{ня

бюджетнi органiзацii
iншi

Прокопечь Л.М., яка подякуваJIа учасникам
кКАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА) та повiдомила-

вiдкритогО засiда}rня за пiдтримку HaMipiB ЩП

що протокол обговорення буде направлений в

4. .Щовести до вiдома громадськостi змiст Протоколу проведення вiдкритих обговорень

шляхом оприлюднення результатiв вiдкритих обговорень на офiцiйяому сайтi !П
кКАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА).

СЛУЬЛИ:



НКРВКП у складi додаткiв до звернення .ЩП кКАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА) про затвердження

тарифiв з 01 .0l .20l9 року.

"//Щ г-

aЙ,-t____

Головуlочий вiдкритого обговорення

Радник дирек,гора

Засryпник директора
з peKoHcTpyKuii

Засryпник головIIого iнженера

з експлуатацii

Начаlrьпик утlрав.iliння екоrrомiчного

розви1 ку пliс l а Калуськоi MicbKoi рали

Засr,упrrrrк начаJIьIlика управлiння -
начальIll|к вi;tдi;lу соltiа;rьно-економiчlrого

розRи,I,ку управлiння економiчного

ро}виr кч Mic l а Калуськоi MicbKoi рали

Секретар вiдкритого обговорення

Л.М. Прокопечь

Б. Й. Довбенко

В.А. Мельничук

Ar1,1pl,xiB

lO.B. CrlKo.IrlBcr,Krlii

Л.I. Касич

Л.Я. Мальцева


