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Обґрунтування
Управління генеруючих підприємств
Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики
до проекту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до
постанови НКРЕКП від 12 грудня 2016 року № 2167»
щодо перегляду тарифу на відпуск електричної енергії
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» через збільшення суми
фінансування інвестиційної програми на 2017 рік
До НКРЕКП надійшов лист ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (Дарницька ТЕЦ)
від 28.04.2017 № 03/633 та заява з доданими матеріали щодо перегляду тарифу на
відпуск електричної енергії, через збільшення суми фінансування інвестиційної
програми на 2017 на суму 54 193,7 тис.грн.
У зв’язку з щільною забудовою захисної зони місця видалення відходів
спалювання вугілля, у Дарницької ТЕЦ існує проблема обмеженості об’єму
золовідвалу.
Також, фактичні викиди забруднюючих речовин на котлах № 6,7,8,9
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», що спалюють вугілля, у вигляді пилу становлять
1090÷1220 мг/нм³.
Для приведення у відповідність до вимог нормативних документів, граничних
значень викидів пилу на котлах № 6,7,8,9 необхідно виконати реконструкцію
газоочисних установок котлів з установкою обладнання для очищення відхідних газів
з досягненням граничних значень викидів по пилу до <50 мг/нм³.
Враховуючи екологічний аспект використання вугілля та ситуацію щодо
незадовільного екологічного стану і впливу на навколишнє середовище золовідвалу,
пропонується виконання робіт «Будівництво установки очищення димових газів
котлоагрегату ст. № 6 від пилу» та розроблення проекту «Реконструкція системи
сухого шлаковідведення котлоагрегатів ст.№№ 5-9» з метою переведення гідравлічної
системи видалення золи та шлаку на сухе та подальшого закриття золовідвалу, а
також суттєвого зниження граничних значень викидів забруднюючих речовин.
Зазначені заходи погоджено листом Міненерговугілля від 19.04.2017
№04/32-3577.
Також до НКРЕКП надійшов лист Київської міської державної адміністрації від
23.05.2017 № 001-1338 щодо надання можливості виконання заходів з будівництва
установки очищення димових газів котлоагрегату ст. №6 від пилу та реконструкції
системи сухого шлаковідведення котлоагрегатів ст.№№ 5-9.
Крім того, відповідно до протоколу доручень напрацьованих під час робочої
поїздки Київського міського голови до Дарницького району м. Києва від 19.04.2017
№ 22, передбачено ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» має забезпечити модернізацію
котлів та зменшення кількості надходження шлаку і золи до золовідвалу (оз. Гарячка)
на 30%.
23 червня 2017 року ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» провело відкрите
слухання по зазначеному питанню на місцях із залученням місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості та інших
зацікавлених сторін щодо зазначеного питання. Протокол відкритих слухань був
наданий до НКРЕКП та розміщений на офіційному веб-сайті Комісії

(http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Proekty/proekty_rishen/2017/proekt_153-

20.06.2017.pdf ).
Загальна вартість робіт з будівництва установки очищення димових газів
котлоагрегату ст. №6 від пилу становить 92 447,7 тис.грн. (без ПДВ), а розробка
проекту реконструкції системи сухого шлаковідведення котлоагрегатів ст.№№ 5-9
становить 829,0 тис.грн. (без ПДВ).
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» надала план-графік виконання робіт з
будівництва установки очищення димових газів котлоагрегату ст. №6 від пилу
відповідно до якого термін виконання робіт травень 2018 року.
Після завершення виконання зазначених робіт передбачається скорочення
викідів твердих частинок на 1 236 т/рік, скорочення обсягу надходження золошлаку до
золовідвалу на 30 126 т/рік, зменшення обсягу споживання та відведення води, а
також зменшення витрат електричної енергії на власні потреби, що надасть
можливість зниження питомих витрат умовного палива на відпуск електричної
енергії.
З метою сприяння відкритості та прозорості діяльності НКРЕКП,
Департаментом із регулювання відносин у сфері енергетики 20 липня 2017 року було
проведено відкрите обговорення схваленого проекту рішення «Про внесення змін до
постанови НКРЕКП від 12 грудня 2016 року № 2167» щодо перегляду тарифу на
відпуск електричної енергії ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» через збільшення суми
фінансування інвестиційної програми на 2017 рік. Результати відкритого обговорення
проекту рішення постанови були оформлені протоколом, який розміщений на
офіційному
веб-сайті
Комісії
(http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Proekty/proekty_rishen/2017/protokol_vidkrobgovorennia_proekt_153-20.07.2017.pdf). Слід зазначити, що на етапі схвалення
проекту рішення, яке відбулося 13.06.2017 року, присутній голова Київської міської
державної адміністрації Кличко В.В. підтримав реалізацію будівництва установки
очищення димових газів котлоагрегату ст. №6 від пилу та розробку проекту
реконструкції системи сухого шлаковідведення котлоагрегатів ст.№№ 5-9.
Також під час відкритих обговорень піднімалось питання щодо недостатністі
матеріалів, які опубліковані ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» на своєму сайті, а саме
технічної частини проекту встановлення електрофільтру. Управління запропонувало
товариству оприлюднити зазначені матеріали для більшої інформованості
громадськості та відповідних експертів. Відповідні матеріали розміщені на
офіційному
веб-сайті
ТОВ
«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»
(https://tec4.kiev.ua/files/zapyska.pdf).
Крім того, враховуючи результати обговорень, Департаментом із регулювання
відносин у сфері енергетики підготовлено лист на КМУ з проханням надати
доручення профільним міністерствами та відомствами щодо проведення перевірки
екологічного стану навколо золовідвалу Дарницької ТЕЦ.
Управління опрацювало зазначені зміни до інвестиційної програми та пропонує
передбачити виконання заходу «Реконструкція системи шлаковідведення
котлоагрегатів ст. № 5-9. Робочий проект» кошти у сумі 829,0 тис. грн, «Будівництво
установки очищення димових газів котлоагрегату ст. № 6 від пилу» кошти у сумі
24 872,9 тис. грн, в тому числі на довиконання проектної документації (стадія РД)
1 004,6 тис.грн. та на придбання обладнання, 50 % від його вартості, 23 868,3 тис. грн.

Джерелами фінансування для реалізації заходів пропонується передбачити
кошти за рахунок прибутку, що призведе до збільшення діючого тарифу на 5.4%
(діючий тариф становить 166,49 коп. за 1 кВт·год (без ПДВ).
Враховуючи зазначене, управління генеруючих підприємств Департаменту із
регулювання відносин у сфері енергетики пропонує:
Прийняти постанову «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від
12 грудня 2016 року № 2167» наступного змісту:
- встановити з 01 серпня 2017 року тариф на відпуск електричної енергії на
рівні 175,52 коп. за 1 кВт∙год (без ПДВ);
- схвалити інвестиційну програму на 2017 рік ТОВ «ЄВРОРЕКОНСТРУКЦІЯ» у сумі 38 121,5 тис. грн. (без ПДВ);
- зобов’язати ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» щомісячно надавати до
НКРЕКП звіт щодо виконання заходів «Будівництво установки очищення
димових газів котлоагрегату ст. № 6 від пилу» та «Реконструкція системи
сухого шлаковідведення котлоагрегатів ст.№№ 5-9».
У разі недотримання ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» графіка
виконання заходів «Будівництво установки очищення димових газів
котлоагрегату ст. № 6 від пилу» та «Реконструкція системи сухого
шлаковідведення котлоагрегатів ст.№№ 5-9», НКРЕКП розгляне питання
щодо вилучення з тарифу на відпуск електричної енергії ТОВ «ЄВРОРЕКОНСТРУКЦІЯ» коштів, передбачених на фінансування зазначених
заходів;
- за умови виконання заходу «Будівництво установки очищення димових
газів котлоагрегату ст. № 6 від пилу» ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»,
НКРЕКП з 01.07.2018 року перегляне тариф на відпуск електричної
енергії ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» на 2018 рік, враховуючи
зменшення обсягу викидів твердих частинок та золошлаку на 30%;
- за умови виконання заходу «Реконструкція системи сухого
шлаковідведення
котлоагрегатів
ст.№№
5-9»
ТОВ
«ЄВРОРЕКОНСТРУКЦІЯ», НКРЕКП перегляне тариф на відпуск електричної
енергії ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», враховуючи зниження питомих
витрат умовного палива на відпуск електричної енергії на 2,5 гуп/кВт∙год
від діючих 398,0 г/кВт·год у 2017 році, а також зменшення обсягу
споживання та відведення води.

Директор
Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

К. Сушко

Проект

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

П О СТ А Н ОВ А
___________________

№ _______________
Київ

Про внесення змін до
постанови НКРЕКП
від 12 грудня 2016 року № 2167
Відповідно до статті 17 Закону України «Про електроенергетику»,
статті 16 Закону України «Про теплопостачання», статті 17 Закону України
«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» Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 12 грудня
2016 року № 2167 «Про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та
виробництво теплової енергії ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (Дарницька
ТЕЦ)» такі зміни:
1) у пункті 1 цифри «166,49» замінити цифрами «175,52»;
2) у пункті 3 цифри «12419,6» замінити цифрами «38121,5»;
3) доповнити після пункту 3 новими пунктами 4 – 6 такого змісту:
«4. Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРОРЕКОНСТРУКЦІЯ» щомісячно надавати до НКРЕКП звіт щодо виконання
заходів «Будівництво установки очищення димових газів котлоагрегату ст. № 6

від пилу» та «Реконструкція системи сухого шлаковідведення котлоагрегатів
ст. №№ 5-9».
У разі недотримання Товариством з обмеженою відповідальністю
«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» графіка виконання заходів «Будівництво установки
очищення димових газів котлоагрегату ст. № 6 від пилу» та «Реконструкція
системи сухого шлаковідведення котлоагрегатів ст. №№ 5-9» НКРЕКП
розгляне питання щодо вилучення з тарифу на відпуск електричної енергії
Товариству з обмеженою відповідальністю «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» коштів,
передбачених на фінансування зазначених заходів.
4. За умови виконання заходу «Будівництво установки очищення димових
газів котлоагрегату ст. № 6 від пилу» Товариством з обмеженою
відповідальністю «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», НКРЕКП з 01 липня 2018 року
розгляне питання щодо перегляду тарифу на відпуск електричної енергії
Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» на
2018 рік (з урахуванням зменшення обсягу викидів твердих частинок та
золошлаку на 30%).
5. За умови виконання заходу «Реконструкція системи сухого
шлаковідведення котлоагрегатів ст.№№ 5-9» Товариства з обмеженою
відповідальністю «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», НКРЕКП розгляне питання
щодо перегляду тарифу на відпуск електричної енергії Товариства з обмеженою
відповідальністю «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», з урахуванням зниження
питомих витрат умовного палива на відпуск електричної енергії на 2,5 г/кВт∙год
від діючих 398,0 г/кВт·год у 2017 році, а також зменшення обсягу споживання
та відведення води.».
У зв’язку з цим пункти 4, 5 вважати відповідно пунктами 7, 8;
4) додаток до постанови викласти у новій редакції, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 серпня 2017 року.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

Додаток
до постанови НКРЕКП
12.12.2016 № 2167
(у редакції постанови НКРЕКП
від _________ №______ )

Джерела фінансування Інвестиційної програми
ліцензіата з виробництва електричної та теплової енергії
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (Дарницька ТЕЦ) на 2017 рік

Джерела фінансування

тис. грн

У тарифі на відпуск електричної енергії:

33395,4

Амортизація

7693,5
25701,9

Інше використання прибутку, у т.ч.:
I квартал

0,0

II квартал

0,0

III квартал

17100,0

IV квартал

8601,9

У тарифах на виробництво теплової енергії:

4726,1

Амортизація

4726,1

Разом (без урахування ПДВ)

Директор Департаменту із
регулювання відносин у сфері енергетики

38121,5

К. Сушко

01.08.2017

Уточнено

Обґрунтування
Управління генеруючих підприємств
Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики
до проекту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до
постанови НКРЕКП від 12 грудня 2016 року № 2167»
щодо перегляду тарифу на відпуск електричної енергії
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» через збільшення суми
фінансування інвестиційної програми на 2017 рік
До НКРЕКП надійшов лист ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (Дарницька ТЕЦ)
від 28.04.2017 № 03/633 та заява з доданими матеріали щодо перегляду тарифу на
відпуск електричної енергії, через збільшення суми фінансування інвестиційної
програми на 2017 на суму 54 193,7 тис.грн.
У зв’язку з щільною забудовою захисної зони місця видалення відходів
спалювання вугілля, у Дарницької ТЕЦ існує проблема обмеженості об’єму
золовідвалу.
Також, фактичні викиди забруднюючих речовин на котлах № 6,7,8,9
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», що спалюють вугілля, у вигляді пилу становлять
1090÷1220 мг/нм³.
Для приведення у відповідність до вимог нормативних документів, граничних
значень викидів пилу на котлах № 6,7,8,9 необхідно виконати реконструкцію
газоочисних установок котлів з установкою обладнання для очищення відхідних газів
з досягненням граничних значень викидів по пилу до <50 мг/нм³.
Враховуючи екологічний аспект використання вугілля та ситуацію щодо
незадовільного екологічного стану і впливу на навколишнє середовище золовідвалу,
пропонується виконання робіт «Будівництво установки очищення димових газів
котлоагрегату ст. № 6 від пилу» та розроблення проекту «Реконструкція системи
сухого шлаковідведення котлоагрегатів ст.№№ 5-9» з метою переведення гідравлічної
системи видалення золи та шлаку на сухе та подальшого закриття золовідвалу, а
також суттєвого зниження граничних значень викидів забруднюючих речовин.
Зазначені заходи погоджено листом Міненерговугілля від 19.04.2017
№04/32-3577.
Також до НКРЕКП надійшов лист Київської міської державної адміністрації від
23.05.2017 № 001-1338 щодо надання можливості виконання заходів з будівництва
установки очищення димових газів котлоагрегату ст. №6 від пилу та реконструкції
системи сухого шлаковідведення котлоагрегатів ст.№№ 5-9.
Крім того, відповідно до протоколу доручень напрацьованих під час робочої
поїздки Київського міського голови до Дарницького району м. Києва від 19.04.2017
№ 22, передбачено ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» має забезпечити модернізацію
котлів та зменшення кількості надходження шлаку і золи до золовідвалу (оз. Гарячка)
на 30%.
23 червня 2017 року ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» провело відкрите
слухання по зазначеному питанню на місцях із залученням місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості та інших
зацікавлених сторін щодо зазначеного питання. Протокол відкритих слухань був
наданий до НКРЕКП та розміщений на офіційному веб-сайті Комісії

(http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Proekty/proekty_rishen/2017/proekt_153-

20.06.2017.pdf ).
Загальна вартість робіт з будівництва установки очищення димових газів
котлоагрегату ст. №6 від пилу становить 92 447,7 тис.грн. (без ПДВ), а розробка
проекту реконструкції системи сухого шлаковідведення котлоагрегатів ст.№№ 5-9
становить 829,0 тис.грн. (без ПДВ).
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» надала план-графік виконання робіт з
будівництва установки очищення димових газів котлоагрегату ст. №6 від пилу
відповідно до якого термін виконання робіт травень 2018 року.
Після завершення виконання зазначених робіт передбачається скорочення
викідів твердих частинок на 1 236 т/рік, скорочення обсягу надходження золошлаку до
золовідвалу на 30 126 т/рік, зменшення обсягу споживання та відведення води, а
також зменшення витрат електричної енергії на власні потреби, що надасть
можливість зниження питомих витрат умовного палива на відпуск електричної
енергії.
З метою сприяння відкритості та прозорості діяльності НКРЕКП,
Департаментом із регулювання відносин у сфері енергетики 20 липня 2017 року було
проведено відкрите обговорення схваленого проекту рішення «Про внесення змін до
постанови НКРЕКП від 12 грудня 2016 року № 2167» щодо перегляду тарифу на
відпуск електричної енергії ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» через збільшення
сумифінансування інвестиційної програми на 2017 рік. Результати відкритого
обговорення проекту рішення постанови були оформлені протоколом, який
розміщений
на
офіційному
веб-сайті
Комісії
(http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Proekty/proekty_rishen/2017/protokol_vidkrobgovorennia_proekt_153-20.07.2017.pdf).
Крім того, враховуючи результати обговорень, Департаментом із регулювання
відносин у сфері енергетики підготовлено лист на КМУ з проханням надати
доручення профільним міністерствами та відомствами щодо проведення перевірки
екологічного стану навколо золовідвалу Дарницької ТЕЦ.
Управління опрацювало зазначені зміни до інвестиційної програми та пропонує
передбачити виконання заходу «Реконструкція системи шлаковідведення
котлоагрегатів ст. № 5-9. Робочий проект» кошти у сумі 829,0 тис. грн, «Будівництво
установки очищення димових газів котлоагрегату ст. № 6 від пилу» кошти у сумі
24 872,9 тис. грн, в тому числі на довиконання проектної документації (стадія РД)
1 004,6 тис.грн. та на придбання обладнання, 50 % від його вартості, 23 868,3 тис. грн.
Джерелами фінансування для реалізації заходів пропонується передбачити
кошти за рахунок прибутку, що призведе до збільшення діючого тарифу на 5.4%
(діючий тариф становить 166,49 коп. за 1 кВт·год (без ПДВ).
Враховуючи зазначене, управління генеруючих підприємств Департаменту із
регулювання відносин у сфері енергетики пропонує:
Схвалити проект рішення про внесення змін до постанови НКРЕКП від
12 грудня 2016 року № 2167 наступного змісту:
- встановити з 01 серпня 2017 року тариф на відпуск електричної енергії на
рівні 175,52 коп. за 1 кВт∙год (без ПДВ);
- схвалити інвестиційну програму на 2017 рік ТОВ «ЄВРОРЕКОНСТРУКЦІЯ» у сумі 38 121,5 тис. грн. (без ПДВ);

- у разі недотримання ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» графіка виконання
заходів «Будівництво установки очищення димових газів котлоагрегату
ст. № 6 від пилу» та «Реконструкція системи сухого шлаковідведення
котлоагрегатів ст.№№ 5-9», НКРЕКП розгляне питання щодо вилучення з
тарифу на відпуск електричної енергії ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»
коштів, передбачених на фінансування зазначених заходів. Зобов’язати
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» щомісячно надавати до НКРЕКП звіт
щодо виконання зазначених заходів;
- за умови виконання заходу «Будівництво установки очищення димових
газів котлоагрегату ст. № 6 від пилу» ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»,
НКРЕКП з 01.07.2018 року перегляне тариф на відпуск електричної
енергії ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» на 2018 рік, враховуючи
зменшення обсягу викидів твердих частинок та золошлаку на 30%;
- за умови виконання заходу «Реконструкція системи сухого
шлаковідведення
котлоагрегатів
ст.№№
5-9»
ТОВ
«ЄВРОРЕКОНСТРУКЦІЯ», НКРЕКП перегляне тариф на відпуск електричної
енергії ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», враховуючи зниження питомих
витрат умовного палива на відпуск електричної енергії на 2,5 гуп/кВт∙год
від діючих 398,0 г/кВт·год у 2017 році, а також зменшення обсягу
споживання та відведення води.
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Проект

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

П О СТ А Н ОВ А
___________________

№ _______________
Київ

Про внесення змін до
постанови НКРЕКП
від 12 грудня 2016 року № 2167
Відповідно до статті 17 Закону України «Про електроенергетику»,
статті 16 Закону України «Про теплопостачання», статті 17 Закону України
«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» Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 12 грудня
2016 року № 2167 «Про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та
виробництво теплової енергії ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (Дарницька
ТЕЦ)» такі зміни:
1) у пункті 1 цифри «166,49» замінити цифрами «175,52»;
2) у пункті 3 цифри «12419,6» замінити цифрами «38121,5»;
3) доповнити після пункту 3 новими пунктами 4 – 6 такого змісту:
«4. Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРОРЕКОНСТРУКЦІЯ» щомісячно надавати до НКРЕКП звіт щодо виконання
заходів «Будівництво установки очищення димових газів котлоагрегату ст. № 6

від пилу» та «Реконструкція системи сухого шлаковідведення котлоагрегатів
ст. №№ 5-9».
У разі недотримання Товариством з обмеженою відповідальністю
«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» графіка виконання заходів «Будівництво установки
очищення димових газів котлоагрегату ст. № 6 від пилу» та «Реконструкція
системи сухого шлаковідведення котлоагрегатів ст. №№ 5-9» НКРЕКП
розгляне питання щодо вилучення з тарифу на відпуск електричної енергії
Товариству з обмеженою відповідальністю «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» коштів,
передбачених на фінансування зазначених заходів.
4. За умови виконання заходу «Будівництво установки очищення димових
газів котлоагрегату ст. № 6 від пилу» Товариством з обмеженою
відповідальністю «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», НКРЕКП з 01 липня 2018 року
розгляне питання щодо перегляду тарифу на відпуск електричної енергії
Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» на
2018 рік (з урахуванням зменшення обсягу викидів твердих частинок та
золошлаку на 30%).
5. За умови виконання заходу «Реконструкція системи сухого
шлаковідведення котлоагрегатів ст.№№ 5-9» Товариства з обмеженою
відповідальністю «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», НКРЕКП розгляне питання
щодо перегляду тарифу на відпуск електричної енергії Товариства з обмеженою
відповідальністю «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», з урахуванням зниження
питомих витрат умовного палива на відпуск електричної енергії на 2,5 г/кВт∙год
від діючих 398,0 г/кВт·год у 2017 році, а також зменшення обсягу споживання
та відведення води.».
У зв’язку з цим пункти 4, 5 вважати відповідно пунктами 7, 8;
4) додаток до постанови викласти у новій редакції, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 серпня 2017 року.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

Додаток
до постанови НКРЕКП
12.12.2016 № 2167
(у редакції постанови НКРЕКП
від _________ №______ )

Джерела фінансування Інвестиційної програми
ліцензіата з виробництва електричної та теплової енергії
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (Дарницька ТЕЦ) на 2017 рік

Джерела фінансування

тис. грн

У тарифі на відпуск електричної енергії:

33395,4

Амортизація

7693,5
25701,9

Інше використання прибутку, у т.ч.:
I квартал

0,0

II квартал

0,0

III квартал

17100,0

IV квартал

8601,9

У тарифах на виробництво теплової енергії:

4726,1

Амортизація

4726,1

Разом (без урахування ПДВ)

Директор Департаменту із
регулювання відносин у сфері енергетики

38121,5

К. Сушко

01.08.2017

Обґрунтування
Управління генеруючих підприємств
Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики
до проекту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до
постанови НКРЕКП від 12 грудня 2016 року № 2167»
щодо перегляду тарифу на відпуск електричної енергії
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» через збільшення суми
фінансування інвестиційної програми на 2017 рік
До НКРЕКП надійшов лист ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (Дарницька ТЕЦ)
від 28.04.2017 № 03/633 та заява з доданими матеріали щодо перегляду тарифу на
відпуск електричної енергії, через збільшення суми фінансування інвестиційної
програми на 2017 на суму 54 193,7 тис.грн.
У зв’язку з щільною забудовою захисної зони місця видалення відходів
спалювання вугілля, у Дарницької ТЕЦ існує проблема обмеженості об’єму
золовідвалу.
Також, фактичні викиди забруднюючих речовин на котлах № 6,7,8,9
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», що спалюють вугілля, у вигляді пилу становлять
1090÷1220 мг/нм³.
Для приведення у відповідність до вимог нормативних документів, граничних
значень викидів пилу на котлах № 6,7,8,9 необхідно виконати реконструкцію
газоочисних установок котлів з установкою обладнання для очищення відхідних газів
з досягненням граничних значень викидів по пилу до <50 мг/нм³.
Враховуючи екологічний аспект використання вугілля та ситуацію щодо
незадовільного екологічного стану і впливу на навколишнє середовище золовідвалу,
пропонується виконання робіт «Будівництво установки очищення димових газів
котлоагрегату ст. № 6 від пилу» та розроблення проекту «Реконструкція системи
сухого шлаковідведення котлоагрегатів ст.№№ 5-9» з метою переведення гідравлічної
системи видалення золи та шлаку на сухе та подальшого закриття золовідвалу, а
також суттєвого зниження граничних значень викидів забруднюючих речовин.
Зазначені заходи погоджено листом Міненерговугілля від 19.04.2017
№04/32-3577.
Також до НКРЕКП надійшов лист Київської міської державної адміністрації від
23.05.2017 № 001-1338 щодо надання можливості виконання заходів з будівництва
установки очищення димових газів котлоагрегату ст. №6 від пилу та реконструкції
системи сухого шлаковідведення котлоагрегатів ст.№№ 5-9.
Крім того, відповідно до протоколу доручень напрацьованих під час робочої
поїздки Київського міського голови до Дарницького району м. Києва від 19.04.2017
№ 22, передбачено ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» має забезпечити модернізацію
котлів та зменшення кількості надходження шлаку і золи до золовідвалу (оз. Гарячка)
на 30%.
23 червня 2017 року ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» провело відкрите
слухання по зазначеному питанню на місцях із залученням місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості та інших
зацікавлених сторін щодо зазначеного питання. Протокол відкритих слухань був
наданий до НКРЕКП та розміщений на офіційному веб-сайті Комісії

(http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Proekty/proekty_rishen/2017/proekt_153-

20.06.2017.pdf ).
Загальна вартість робіт з будівництва установки очищення димових газів
котлоагрегату ст. №6 від пилу становить 92 447,7 тис.грн. (без ПДВ), а розробка
проекту реконструкції системи сухого шлаковідведення котлоагрегатів ст.№№ 5-9
становить 829,0 тис.грн. (без ПДВ).
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» надала план-графік виконання робіт з
будівництва установки очищення димових газів котлоагрегату ст. №6 від пилу
відповідно до якого термін виконання робіт травень 2018 року.
Після завершення виконання зазначених робіт передбачається скорочення
викідів твердих частинок на 1 236 т/рік, скорочення обсягу надходження золошлаку до
золовідвалу на 30 126 т/рік, зменшення обсягу споживання та відведення води, а
також зменшення витрат електричної енергії на власні потреби, що надасть
можливість зниження питомих витрат умовного палива на відпуск електричної
енергії.
З метою сприяння відкритості та прозорості діяльності НКРЕКП,
Департаментом із регулювання відносин у сфері енергетики 20 липня 2017 року було
проведено відкрите обговорення схваленого проекту рішення «Про внесення змін до
постанови НКРЕКП від 12 грудня 2016 року № 2167» щодо перегляду тарифу на
відпуск електричної енергії ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» через збільшення
сумифінансування інвестиційної програми на 2017 рік. Результати відкритого
обговорення проекту рішення постанови були оформлені протоколом.
Крім того, враховуючи результати обговорень, Департаментом із регулювання
відносин у сфері енергетики підготовлено лист на КМУ з проханням надати
доручення профільним міністерствами та відомствами щодо проведення перевірки
екологічного стану навколо золовідвалу Дарницької ТЕЦ.
Управління опрацювало зазначені зміни до інвестиційної програми та пропонує
передбачити виконання заходу «Реконструкція системи шлаковідведення
котлоагрегатів ст. № 5-9. Робочий проект» кошти у сумі 829,0 тис. грн, «Будівництво
установки очищення димових газів котлоагрегату ст. № 6 від пилу» кошти у сумі
24 872,9 тис. грн, в тому числі на довиконання проектної документації (стадія РД)
1 004,6 тис.грн. та на придбання обладнання, 50 % від його вартості, 23 868,3 тис. грн.
Джерелами фінансування для реалізації заходів пропонується передбачити
кошти за рахунок прибутку, що призведе до збільшення діючого тарифу на 5.4%
(діючий тариф становить 166,49 коп. за 1 кВт·год (без ПДВ).
Враховуючи зазначене, управління генеруючих підприємств Департаменту із
регулювання відносин у сфері енергетики пропонує:
Схвалити проект рішення про внесення змін до постанови НКРЕКП від
12 грудня 2016 року № 2167 наступного змісту:
- встановити з 01 серпня 2017 року тариф на відпуск електричної енергії на
рівні 175,52 коп. за 1 кВт∙год (без ПДВ);
- схвалити інвестиційну програму на 2017 рік ТОВ «ЄВРОРЕКОНСТРУКЦІЯ» у сумі 38 121,5 тис. грн. (без ПДВ);
- у разі недотримання ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» графіка виконання
заходів «Будівництво установки очищення димових газів котлоагрегату
ст. № 6 від пилу» та «Реконструкція системи сухого шлаковідведення
котлоагрегатів ст.№№ 5-9», НКРЕКП розгляне питання щодо вилучення з

тарифу на відпуск електричної енергії ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»
коштів, передбачених на фінансування зазначених заходів. Зобов’язати
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» щомісячно надавати до НКРЕКП звіт
щодо виконання зазначених заходів;
- за умови виконання заходу «Будівництво установки очищення димових
газів котлоагрегату ст. № 6 від пилу» ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»,
НКРЕКП з 01.07.2018 року перегляне тариф на відпуск електричної
енергії ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» на 2018 рік, враховуючи
зменшення обсягу викидів твердих частинок та золошлаку на 30%;
- за умови виконання заходу «Реконструкція системи сухого
шлаковідведення
котлоагрегатів
ст.№№
5-9»
ТОВ
«ЄВРОРЕКОНСТРУКЦІЯ», НКРЕКП перегляне тариф на відпуск електричної
енергії ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», враховуючи зниження питомих
витрат умовного палива на відпуск електричної енергії на 2,5 гуп/кВт∙год
від діючих 398,0 г/кВт·год у 2017 році, а також зменшення обсягу
споживання та відведення води.

Директор
Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

К. Сушко

Проект

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

П О СТ А Н ОВ А
___________________

№ _______________
Київ

Про внесення змін до
постанови НКРЕКП
від 12 грудня 2016 року № 2167
Відповідно до статті 17 Закону України «Про електроенергетику»,
статті 16 Закону України «Про теплопостачання», статті 17 Закону України
«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» Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 12 грудня
2016 року № 2167 «Про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та
виробництво теплової енергії ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (Дарницька
ТЕЦ)» такі зміни:
1) у пункті 1 цифри «166,49» замінити цифрами «175,52»;
2) у пункті 3 цифри «12419,6» замінити цифрами «38121,5»;
3) доповнити після пункту 3 новими пунктами 4 – 6 такого змісту:
«4. Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРОРЕКОНСТРУКЦІЯ» щомісячно надавати до НКРЕКП звіт щодо виконання
заходів «Будівництво установки очищення димових газів котлоагрегату ст. № 6

від пилу» та «Реконструкція системи сухого шлаковідведення котлоагрегатів
ст. №№ 5-9».
У разі недотримання Товариством з обмеженою відповідальністю
«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» графіка виконання заходів «Будівництво установки
очищення димових газів котлоагрегату ст. № 6 від пилу» та «Реконструкція
системи сухого шлаковідведення котлоагрегатів ст. №№ 5-9» НКРЕКП
розгляне питання щодо вилучення з тарифу на відпуск електричної енергії
Товариству з обмеженою відповідальністю «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» коштів,
передбачених на фінансування зазначених заходів.
4. За умови виконання заходу «Будівництво установки очищення димових
газів котлоагрегату ст. № 6 від пилу» Товариством з обмеженою
відповідальністю «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», НКРЕКП з 01 липня 2018 року
розгляне питання щодо перегляду тарифу на відпуск електричної енергії
Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» на
2018 рік (з урахуванням зменшення обсягу викидів твердих частинок та
золошлаку на 30%).
5. За умови виконання заходу «Реконструкція системи сухого
шлаковідведення котлоагрегатів ст.№№ 5-9» Товариства з обмеженою
відповідальністю «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», НКРЕКП розгляне питання
щодо перегляду тарифу на відпуск електричної енергії Товариства з обмеженою
відповідальністю «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», з урахуванням зниження
питомих витрат умовного палива на відпуск електричної енергії на 2,5 г/кВт∙год
від діючих 398,0 г/кВт·год у 2017 році, а також зменшення обсягу споживання
та відведення води.».
У зв’язку з цим пункти 4, 5 вважати відповідно пунктами 7, 8;
4) додаток до постанови викласти у новій редакції, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 серпня 2017 року.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

Додаток
до постанови НКРЕКП
12.12.2016 № 2167
(у редакції постанови НКРЕКП
від _________ №______ )

Джерела фінансування Інвестиційної програми
ліцензіата з виробництва електричної та теплової енергії
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (Дарницька ТЕЦ) на 2017 рік

Джерела фінансування

тис. грн

У тарифі на відпуск електричної енергії:

33395,4

Амортизація

7693,5
25701,9

Інше використання прибутку, у т.ч.:
I квартал

0,0

II квартал

0,0

III квартал

17100,0

IV квартал

8601,9

У тарифах на виробництво теплової енергії:

4726,1

Амортизація

4726,1

Разом (без урахування ПДВ)

Директор Департаменту із
регулювання відносин у сфері енергетики

38121,5

К. Сушко

