Пояснювальна записка
до проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради
«Про встановлення товариству з обмеженою відповідальністю
«Енергоспецінвест Комфорт» тарифів на виробництво теплової енергії на
установках з використанням альтернативних джерел енергії, її постачання для
потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи
місцевого бюджету, та інших споживачів»
До виконавчого комітету Запорізької міської ради звернулось
товариство з обмеженою відповідальністю «Енергоспецінвест Комфорт» з
питання встановлення тарифів на виробництво теплової енергії на установках
з використанням альтернативних джерел енергії, її постачання для потреб
населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи
місцевого бюджету, та інших споживачів.
Підприємство створено у 2017 році. До сфери його діяльності належить
виробництво та постачання теплової енергії для потреб опалення та гарячого
водопостачання міської інфраструктури (населення, адміністративні та
громадські будівлі, лікарні, школи та дитячі садки, учбові заклади, тощо)
через продажу теплової енергії Концерну «Міські теплові мережі» (далі –
Концерн).
Відповідно до розпоряджень Запорізької обласної державної
адміністрації від 26.06.2018 № 253-л, від 02.07.2018 № 254-л підприємству
видано ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва
теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії та постачання теплової енергії.
ТОВ «Енергоспецінвест Комфорт» планує займатися ліцензованою
діяльністю з виробництва та постачання теплової енергії з вересня 2018
року.
Завершується будівництво твердопаливної котельні загальною
потужністю 10,32 Гкал/год. В котельні встановлено 2 водогрійних котли, в
яких буде спалюватися альтернативне паливо – пелета з лушпиння
соняшника.
Прилади обліку теплої енергії встановлені згідно з технічними умовами
з приєднання до теплових мереж Концерну.
Від котельні гаряча вода буде надаватися на теплообмінники котельні
Концерну, звідки у опалювальний період буде постачатися споживачам
Концерну, а в міжопалювальний період – на потреби гарячого
водопостачання.
Також в опалювальний період планується постачати теплову енергію
безпосередньо до споживачів, користуючись послугами транспортування
теплової енергії від Концерну.
Тарифи на виробництво та постачання теплової енергії для інших
споживачів розраховані відповідно до вимог Порядку формування тарифів на
теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з
централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869.

Повноваження органів місцевого самоврядування щодо встановлення
суб’єктам господарювання тарифів на теплову енергію, її виробництво на
установках
з
використанням
альтернативних
джерел
енергії,
транспортування, постачання визначено законами України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про
теплопостачання». Законом України «Про теплопостачання» (зі змінами,
внесеними Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про
теплопостачання» щодо стимулювання виробництва теплової енергії з
альтернативних джерел енергії» від 21 березня 2017 року № 1959-VІІІ , який
набув чинності 15.04.2017 р.), передбачено встановлення тарифів на теплову
енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії для потреб населення та
бюджетних установ, на рівні 90 % діючого для суб’єкта господарювання
тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для
потреб відповідної категорії споживачів, а у разі його відсутності – на рівні
90 % середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з
використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів
Станом на 25.06.2018р. Держенергоефективності встановлено
середньозважений тариф по Запорізькій області для населення у розмірі
1060,43 грн./Гкал. (без ПДВ), бюджетних установ - у розмірі
1660,56 грн/Гкал (без ПДВ).
Розраховані відповідно до статті 20 Закону України «Про
теплопостачання»
та
інформації
Держенергоефективності
щодо
середньозважених тарифів на теплову енергію по Запорізькій області,
виробленої з використанням природного газу, станом на 25.06.2018 р.,
тарифи на теплову енергію, її виробництво на установках з використанням
альтернативних джерел енергії, та постачання для потреб населення, установ
та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, та
інших споживачів становлять:
Назва тарифу

Од. вим

Проектні тарифи (без ПДВ)
Для потреб
населення

Для потреб
бюджетних
установ і
організацій

Для потреб
інших
споживачів

грн./Гкал

891,36

1419,14

849,00

грн./Гкал

4,95

7,11

5,43

Виробництво теплпвої енергії
Постачання теплової енергії
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