ПРОЄКТ

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

ПОСТ А НОВ А
___________________

№ _______________
Київ

Про внесення змін до
постанови НКРЕКП
від 10 грудня 2018 року № 1691
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про
теплопостачання», Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів
на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на
теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних
установках, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 01 серпня 2017 року № 991, Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 грудня
2018 року № 1691 «Про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та
виробництво теплової енергії ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» такі зміни:
у пункті 4 цифри «19 772,0» замінити цифрами «78 957,84»;
у додатку 2 до постанови «Джерела фінансування Інвестиційної програми
ліцензіата з виробництва електричної та теплової енергії ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КРЕМЕНЧУЦЬКА
ТЕЦ»
на 2019 рік» рядок шостий замінити двома новими рядками такого змісту:
Додатково отриманий дохід за результатами
59 185,84
«
діяльності у 2017 -2018 роках
Разом (без урахування ПДВ)

78 957,84 ».

30.08.2019
Обґрунтування
щодо необхідності схвалення проекту постанови «Про внесення змін до
постанови НКРЕКП від 10 грудня 2018 року № 1691» у частині внесення
змін до інвестиційної програми ліцензіата з виробництва електричної та
теплової енергії ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» на 2019 рік

Звернення ліцензіата
За результатами планової перевірки здійснення підприємницької
діяльності
з
виробництва
електричної
та
теплової
енергії
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (Кременчуцька ТЕЦ) за 2017-2018 роки з
урахуванням Угоди № 1528 від 13 травня 2019 року, укладеної між
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ», відповідно
до постанов НКРЕКП від 14.05.2019 №№ 744, 745 «Про результати перевірки
дотримання ліцензійних умов з виробництва електричної енергії
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та здійснення заходів державного регулювання
до ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» та «Про результати перевірки
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та здійснення заходів державного регулювання
до ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» з виробництва теплової енергії» товариство
зобов’язане надати до 01 липня 2019 року зміни до Інвестиційної програми на
2019 рік, у якій урахувати як додаткове джерело фінансування економію
коштів, що склалась за статтями витрат, затвердженими у тарифах на відпуск
електричної та виробництво теплової енергії у 2017 - 2018 роках, у сумі
59 185,84 тис. грн без ПДВ.
Листом від 14.06.2019 № 01/1817 ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» надало
належним чином оформлені, затверджені та погоджені зміни до Інвестиційної
програми з виробництва електричної та теплової енергії на 2019 рік на суму
59 185,84 тис. грн відповідно до Порядку формування інвестиційних програм
ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на
теплоелектроцентралях та когенераційних установках, затвердженого
постановою НКРЕКП від 15.10.2015 № 2585. Зазначені зміни погоджені
листами Міненерговугілля від 05.06.2019 № 03/29-5391 та від 12.06.2019
№ 03/29-5684,
експертним висновком від 29.10.2018, затвердженим
заступником Міністра енергетики та вугільної промисловості України
М. Близнюком.

ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» пропонує включити до Інвестиційної
програми на 2019 рік наступні додаткові заходи:

№
з/п

Найменування заходів

І. Реконструкція, модернізація та будівництво
електротехнічного обладнання
Закупівля
вимірювальних
трансформаторів
струму 150кВ для заміни в ком. № 2 ВРУ-150 кВ
«11Т», в ком. № 5 ВРУ-150 кВ «12Т», в ком. № 13
ВРУ-150 кВ «13Т» та напруги 150 кВ для заміни в
ком. № 10 ВРУ-150 кВ «ТН ПЛ Кременчук – 1», ком.
№ 12 ВРУ-150 кВ «ОТН-150»
Всього за розділом 1
ІІ. Реконструкція, модернізація та будівництво
теплотехнічного обладнання
Впровадження
технічного
переоснащення
системи
автоматичного
регулювання
(САР)
температури перегрітої пари на котлі ТГМ-84 ст. №1
Реконструкція котла ТГМ84А ст.№4 з заміною
НПП, ППП, ШПП, пальників і зміною схеми
циркуляції димових газів для зниження викидів
оксиду азоту (БМР) (продовження)
Реконструкція схеми постачання пари 16 ата
Кременчуцької ТЕЦ
Роботи з відбору супутньої теплоти від
повернутого конденсату
Технічне переоснащення системи автоматичного
регулювання (САР) та контролю рівня живильної
води в барабанах котлів ТГМ-84 ст. №2,3,4 нитки Б
Реконструкція
схеми
очищення
води
Кременчуцької ТЕЦ для використання конденсату
пари
Всього за розділом 2
ВСЬОГО

Пропозиція змін
до Інвестиційної
програми на
2019р,
тис. грн. без ПДВ

2 025,30

2 025,30

898,55

13 085,43

21 289,36
3 653,20
11 770,82

6 463,19

57 160,54
59 185,84

Відкриті обговорення
Ліцензіатом було організовано та проведено відкрите обговорення питання
внесення змін до інвестиційної програми ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» на
2019 рік. Протокол відкритого обговорення від 06.06.2019 розміщено на сайті
ліцензіата(http://kremtec.com.ua/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/protokol_06.06.19.pdf)
та надано до НКРЕКП.

Пропозиція Департаменту

Постановою НКРЕКП від 10.12.2018 № 1691 схвалена інвестиційна
програма ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» на 2019 рік у сумі 19 772,0 тис. грн
без ПДВ.
Департамент
опрацював
зміни
до
інвестиційної
програми
ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» на 2019 рік та пропонує схвалити їх. Таким
чином, Інвестиційна програма ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» на 2019 рік
становитиме 78 957,84 тис. грн без ПДВ, з них 59 185,84 тис. грн – економія
коштів, що склалась за статтями витрат, затвердженими у тарифах на відпуск
електричної та виробництво теплової енергії у 2017 - 2018 роках.
Враховуючи зазначене, відповідно до Закону України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг» та Порядку проведення відкритого обговорення проектів
рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП
від 30.06.2017 № 866 управління генеруючих підприємств Департаменту із
регулювання відносин у сфері енергетики пропонує прийняти наступне
рішення:
1. Схвалити проект постанови «Про внесення змін до постанови

НКРЕКП від 10 грудня 2018 року № 1691», яким планується:
- схвалити інвестиційну програму ліцензіата з виробництва
електричної та теплової енергії ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» на
2019 рік у сумі 78 957,84 тис. грн. (без ПДВ);
2. Управлінню генеруючих підприємств Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики розмістити на офіційному веб-сайті НКРЕКП
інформаційне повідомлення щодо проведення відкритого обговорення та
забезпечити проведення відкритого обговорення зазначеного проекту
постанови.

Директор Департаменту
із регулювання відносин у сфері енергетики

А. Гудаченко

Схвалення проекту постанови
НКРЕКП
«Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 10 грудня
2018 року № 1691» у частині внесення змін до
інвестиційної програми ліцензіата з виробництва
електричної та теплової енергії ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА
ТЕЦ» на 2019 рік

НКРЕКП 2019

Необхідність внесення змін до інвестиційної
програми ліцензіата з виробництва електричної та
теплової енергії ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ»
на 2019 рік
За результатами планової перевірки здійснення підприємницької діяльності з
виробництва електричної та теплової енергії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
(Кременчуцька ТЕЦ) за 2017-2018 роки з урахуванням Угоди № 1528 від 13 травня 2019
року, укладеної між ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ»,
відповідно до постанов НКРЕКП від 14.05.2019 № 744, №745 товариство зобов’язане
надати до 01 липня 2019 року зміни до Інвестиційної програми на 2019 рік, у якій
урахувати як додаткове джерело фінансування економію коштів, що склалась за
статтями витрат, затвердженими у тарифах на відпуск електричної та виробництво
теплової енергії у 2017 - 2018 роках, у сумі 59 185,84 тис. грн без ПДВ.

НКРЕКП 2019

Пропозиції ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» щодо
внесення змін до переліку заходів Інвестиційної
програми на 2019 рік
Пропозиція змін до
Інвестиційної програми на
2019р,
тис. грн. без ПДВ

Найменування заходів
І. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання
Закупівля вимірювальних трансформаторів струму 150кВ для заміни в ком. № 2 ВРУ-150 кВ «11Т»,
в ком. № 5 ВРУ-150 кВ «12Т», в ком. № 13 ВРУ-150 кВ «13Т» та напруги 150 кВ для заміни в ком.
№ 10 ВРУ-150 кВ «ТН ПЛ Кременчук – 1», ком. № 12 ВРУ-150 кВ «ОТН-150»
Всього за розділом 1
ІІ. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання
Впровадження технічного переоснащення системи
температури перегрітої пари на котлі ТГМ-84 ст. №1

автоматичного

регулювання

2 025,30
2 025,30

(САР)

898,55

Реконструкція котла ТГМ84А ст.№4 з заміною НПП, ППП, ШПП, пальників і зміною схеми
циркуляції димових газів для зниження викидів оксиду азоту (БМР) (продовження)

13 085,43

Реконструкція схеми постачання пари 16 ата Кременчуцької ТЕЦ

21 289,36

Роботи з відбору супутньої теплоти від повернутого конденсату

3 653,20

Технічне переоснащення системи автоматичного регулювання (САР) та контролю рівня живильної
води в барабанах котлів ТГМ-84 ст. №2,3,4 нитки Б

11 770,82

Реконструкція
схеми
Кременчуцької ТЕЦ для використання конденсату пари

6 463,19

Всього за розділом 2
ВСЬОГО

очищення

води

57 160,54
59 185,84
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Пропозиції ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» щодо
внесення змін до переліку заходів Інвестиційної
програми на 2019 рік
Схвалена Інвестиційна програма на
2019 рік

19 772,0 тис. грн. (без ПДВ)

Економія коштів, що склалась за
статтями витрат, затвердженими у
тарифах на відпуск електричної та
виробництво теплової енергії у 2017
- 2018 роках

59 185,84 тис. грн. (без ПДВ)

Загальна сума Інвестиційної
програми на 2019 рік, яку
пропонується схвалити

78 957,84 тис. грн. (без ПДВ)

НКРЕКП 2019

Пропозиція Департаменту
Схвалити проект постанови «Про внесення змін до
постанови НКРЕКП від 10 грудня 2018 року № 1691», яким
планується:
схвалити
інвестиційну
програму
ліцензіата
з
виробництва
електричної
та
теплової
енергії
ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» на 2019 рік у сумі 78 957,84 тис.
грн. (без ПДВ), з них 59 185,84 тис. грн – економія коштів, що
склалась за статтями витрат, затвердженими у тарифах на
відпуск електричної та виробництво теплової енергії у 2017 2018 роках.

НКРЕКП 2019

