До відома споживачів,
про намір здійснити встановлення тарифів на
теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ та когенераційних установок
КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»
Формування тарифів на виробництво теплової та відпуск електричної енергії ТЕЦ
проводиться відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії України»,
«Про теплопостачання», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг» та постанови Національної комісії
регулювання електроенергетики України від 01.08.2017 №991 «Про затвердження
Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або)
теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях
та когенераційних установках».
Відповідно до ст. 16 ЗУ «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», постанови НКРЕКП від
30.06.2017р. № 866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення
проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг» КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» доводить до
відома споживачів, що на підприємстві планується встановити тарифи на виробництво
теплової енергії на ТЕЦ яка знаходиться за адресою, вул. Немирівське Шосе, 26 та на
когенераційних установках, які знаходяться за адресами, вул. 600-річчя, 13 та вул.
Матроса Кошки, 12-1 на 2020 рік для категорій споживачів: населення, бюджетні установи
та інші споживачі.

ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
затвердження тарифів

Враховуючи те, що електро - та теплотехнічне обладнання ТЕЦ та КГУ 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) проводиться згідно вимог пункту
1.6. постанови НКРЕКП № 991 від 01.08.2017р. «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 умовного палива на виробництво електричної енергії
та на виробництво теплової енергії.
Формування тарифів і їх структури на відпуск електричної та виробництво теплової
енергії проведено відповідно до річних планів виробництва відпуску електричної й
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.

Тарифи на виробництво теплової енергії сформовані окремо для груп споживачів:
населення, бюджетні установи та інші споживачі. Для категорії споживачів «релігійні
установи» тарифи не розраховувалися, оскільки вони не отримують послуги від цього
джерела теплопостачання.
Витрати, об’єктивне нормування яких неможливе, заплановані з урахуванням
фактичних витрат за 2018 рік, прогнозних індексів цін виробників промислової продукції
на 2020 рік (Постанова КМУ від 15 травня 2019 р. № 555 (в редакції постанови КМУ від
23 жовтня 2019 р. № 883)) та на підставі кошторисів, прайсів та інших обґрунтовуючих
матеріалів.
Діючий тариф на виробництво теплової енергії на ТЕЦ та КГУ був встановлений
НКРЕКП у 2018 році та скоригований у частині вартості палива.
На ТЕЦ, яка знаходиться за адресою вул. Немирівське Шосе, 26 встановлено:
А) турбоагрегати:
ПР-6-35-10/5 М встановленою потужністю 6 МВт.;
Р-4-35/5 М встановленою потужністю 4 МВт.
Б) котлоагрегати:
-

ГМ-50 встановленою потужністю 35 Гкал/год.;
ТС-35 встановленою потужністю 32 Гкал/год.;
ТС-35 встановленою потужністю 25 Гкал/год.;
ТС-35 встановленою потужністю 25 Гкал/год.;
ГМ-50 встановленою потужністю 34 Гкал/год.

За адресою вул. Матроса Кошки, 12-1 встановлено та введено в експлуатацію
когенераційну установку на базі газового двигуна-генератора ДВГ А-500-1, двигуна 6ГЧН
25/34, теплообмінника ТТС-14-52 та теплообмінника ТОПР-40. Дана установка визнана
кваліфікованою, що підтверджено свідоцтвом про кваліфікацію №120 від 12 квітня 2017
року виданим Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України.
ТЕЦ та когенераційна установка установлена для забезпечення власних потреб в
електроенергії котельні. Надлишок електричної енергії транспортується мережами ПАТ
«Вінницяобленерго» для забезпечення потреб в електроенергії інших об’єктів КП ВМР
«Вінницяміськтеплоенерго».
Персонал підприємства пройшов відповідне навчання та має відповідну
кваліфікацію для експлуатації та обслуговування ТЕЦ та КГУ, згідно нормативів та
правил.
Відповідно
до
договору
оренди,
укладеного
між
КП
ВМР
«Вінницяміськтеплоенерго» та ТзОВ «Агробудтехнології», підприємство орендує
когенераційну установку на базі газового двигуна – генератора Caterpillar G3516B,
розташовану за адресою вул.600-річчя, 13.
В комплект когенераційної установки входять:

двигун-генератор САТ 3516В;
технологічний модуль у вигляді рами з встановленим на ній теплообмінником,
котлом-утилізатором вихлопних газів, технологічним устаткуванням та трубопроводами,
глушником та трубопроводами для відводу вихлопних газів;
система управління та розподілу електричної енергії;
блок балансових радіаторів.
Планові витрати на придбання палива та його транспортування для виробництва
електричної та теплової енергії визначені, виходячи з планованого обсягу
відпуску/виробництва електричної та теплової енергії, відповідно до річного плану
виробництва, питомих норм витрат паливно-енергетичних ресурсів, визначених,
затверджених та погоджених в установленому порядку, цін на паливно-енергетичні
ресурси та послуги з транспортування визначених відповідно до постанов НКРЕКП та
КМУ, калорійних еквівалентів, обсягу енергії природного газу, визначених умовами
договору, сертифікатами постачальників.
У разі зупинки роботи ТЕЦ для проведення планових ремонтних робіт, виникає
потреба придбавання додаткового обсягу електричної енергії. Сума витрат на її придбання
визначена з урахуванням прогнозованих цін (тарифів) на електричну енергію.
Розрахунок планових витрат на оплату праці проведено відповідно до «Порядку
визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на розподіл електричної
енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами),
постачання електричної енергії за регульованим тарифом, передачу електричної енергії
магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво теплової та
виробництво електричної енергії», затвердженого Постановою НКРЕКП від 26.10.2015
року №2645.
Тарифи на виробництво теплової енергії, що виробляється ТЕЦ та на КГУ не є
кінцевим тарифом, який виставляється споживачам КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»,
а лише однією складовою частиною собівартості тарифів на виробництво теплової енергії,
за якими теплова енергія подається всім категоріям споживачів.

