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Обґрунтування
щодо необхідності прийняття постанови
«Про внесення змін до структури тарифів на відпуск електричної енергії та
виробництво теплової енергії ТОВ «ШОСТКИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ» на 2018 рік»
Звернення ліцензіата
Листом від 14.11.2018 № 2056 ТОВ «ШОСТКИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ» звернулось до НКРЕКП щодо внесення змін до
переліку заходів з виконання ремонтних робіт на 2018 рік без зміни загальної суми
фінансування.
Товариство пропонує зменшити кошти передбачені на фінансування
ремонтної програми на 2018 рік по 6 заходам, а саме:
1. Капітальний ремонт котлоагрегата БКЗ-160-100ГМ ст.№7;
2. Капітальний ремонт котлоагрегата БКЗ-160-100ГМ ст.№9;
3. Капітальний ремонт підігрівників високого тиску №5;6;7 ТГ-5;
4. Капітальний ремонт деаератора ДСБ-2 №7;
5. Капітальний ремонт напірного парового колектора II черги;
6. Ремонт промислових будівель ТЕЦ -12 од.,
та перенаправити різницю коштів на збільшення фінансування наступних
заходів:
1. Заміна високовольтного вводу комірки №12 ВРУ-110 кВ;
2. Ремонт МВ МКП-110кВ комірки №17 ВРУ-110кВ;
3. Капітальний ремонт турбоагрегата ВПТ-25-4 ст.№3.
Необхідність виконання
При обстеженні та ремонті обладнання, після закінчення опалювального
сезону 2017/2018 року, виникла необхідність проведення ремонтних робіт, які не
були передбачені у структурі тарифів, для виконання у 2018році.
Під час проведення планового капітального ремонту комірки №12 ВРУ-110кВ
з 04.06.2018 по 08.06.2018, були виявлені дефекти високовольтного вводу
БМВУ-110-1000 масляного вимикача МКП-110кВ, які потребують заміни
високовольтного вводу - на поверхні вводу спостерігалися тріщини, сколи,
ізоляційні характеристики внутрішньої ізоляції високовольтного вводу вище за
нормативну Надані пояснювальна записка, акт дефектації від 08.05.18, протокол
обстеження від 04.06.18, протокол засідання технічної ради ТОВ
«ШОСТКИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ» від 05.06.18 та
кошторисна документація.
Фінансування цієї роботи не передбачалося в тарифах на 2018рік.
Запропонованими змінами передбачається збільшення вартості матеріалів
на 109,66 тис.грн, для фінансування заміни високовольтного вводу комірки №12
ВРУ-110кВ, за рахунок зменшення фінансування заходу «Ремонт промислових
будівель ТЕЦ -12 од.» (виключений ремонт підлоги хімічного цеху).
Рішення по фінансуванню заміни високовольтного вводу масляного вимикача
МКП-110 комірки №12 «ВЛ-110кВ «Шостка-Ц1» прийняте тому що вимикач елемент енергосистеми від роботи якого залежить надійність та безпечність роботи
всієї електроустановки. Відмова вимикача веде до розширення аварії та великим
матеріальним втратам, тому цей захід є пріоритетним.

У травні 2018 року на Шосткинський ТЕЦ планово була виведена в ремонт
I система шин ВРУ-110кВ для ремонту шинних роз’єднувачів всіх приєднань.
Оскільки масляні вимикачі МКП-110 експлуатуються з 1964 року, то паралельно з
ремонтом шинних роз’єднувачів, були взяті відбори проб масла баків та
високовольтних вводів, а також проведені заміри електричних характеристик
високовольтних вводів масляних вимикачів, за результатами яких характеристики
вводів комірки №17 ВРУ-110кВ «ВЛ-110-«Звезда» значно перевищують гранично
дозволені параметри, внаслідок чого було прийняте рішення щодо заміни двох
високовольтних вводів вищезазначеної комірки. Надані пояснювальна записка, акт
дефектації від 25.05.18, протокол обстеження від 24.05.18, протокол засідання
технічної
ради
ТОВ
«ШОСТКИНСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ» від 25.05.18 та кошторисна документація.
Фінансування заходу з заміни високовольтного вводу комірки №17 ВРУ110кВ, з вартістю матеріалів 198,5 тис.грн., передбачається виконати
господарським способом, за рахунок часткового зменшення фінансування заходів з
капітального ремонту напірного парового колектора II черги, капітального ремонту
деаератора ДСБ-2 №7 та капітального ремонту підігрівників високого тиску №5;6;7
ТГ-5.
Для виконання капітального ремонту турбоагрегата ВПТ-25-4 ст.№3 виникла
необхідність у придбанні додаткових запасних частин, фінансування яких не
включене до витрат на капітальний ремонт турбоагрегату. Необхідність запасних
частин підтверджується актами дефектації вузлів турбіни. Надані пояснювальна
записка, договір на постачання запасних частин, технічний звіт по результатам
вібродослідження, акти дефектації від 11.06.18.
Придбання додаткових запасних частин для капітального ремонту
турбоагрегата на суму 527,81 тис.грн., передбачається за рахунок зменшення
фінансування капітального ремонту котлоагрегата БКЗ-160-100ГМ ст.№9 та
капітального ремонту котлоагрегата БКЗ-160-100ГМ ст.№7 за рахунок виконання
ремонту господарським способом, замість підрядного.
Відкриті обговорення
На виконання вимог постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866 ліцензіатом
було організовано та проведено відкрите обговорення питання внесення змін до
ремонтної програми на 2018 рік без зміни загальної суми фінансування. Протокол
відкритого обговорення від 12.11.2018 розміщено на сайті ліцензіата
(http://shkhaer.com.ua/novosti/27-informatsijne-povidomlennya-181112.html) та надано
до НКРЕКП.
Згідно з вимогами чинного законодавства НКРЕКП 21.12.2018 року схвалено
проект постанови НКРЕКП «Про внесення змін до структури тарифів на відпуск
електричної енергії та виробництво теплової енергії ТОВ «ШОСТКИНСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ» на 2018 рік» та разом з
обгрунтовувальними матеріалами оприлюднено на офіційному сайті НКРЕКП для
проведення відкритого обговорення, з метою отримання зауважень та пропозицій.
Зауважень та пропозицій до Проекту постанови не надходило.
Пропозиція Департаменту
Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики опрацював зміни до
ремонтної
програми
ТОВ
«ШОСТКИНСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО

«ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ» на 2018 рік та пропонує передбачити фінансування
заходів відповідно Таблиці 1:
Таблиця 1
№
з/п

Вартість робіт, тис. грн. (без ПДВ)
Назва заходу

Встановлено
на 2018 рік

Пропозиція
ліцензіата

І. Витрати на ремонтні роботи
1. Електротехнічне обладнання
117,9
1.1 Заміна високовольтного вводу комірки №12 ВРУ-110 кВ
117,9
4. Будівлі і споруди
363,7
4.1 Ремонт промислових будівель ТЕЦ -12 од.
363,7
ІІ. Амортизаційні відрахування, які не є джерелом фінансування інвестиційної програми
1. Електротехнічне обладнання
0,0
1.1 Ремонт МВ МКП-110кВ комірки №17 ВРУ-110кВ
2. Теплотехнічне обладнання
3932,5
2.1 Капітальний ремонт котлоагрегата БКЗ-160-100ГМ ст.№7
482,8
2.2 Капітальний ремонт котлоагрегата БКЗ-160-100ГМ ст.№9
1120,8
2.3 Капітальний ремонт турбоагрегата ВПТ-25-4 ст.№3
1437,5
2.4 Капітальний ремонт підігрівників високого тиску №5;6;7 ТГ-5
534,0
2.5 Капітальний ремонт деаератора ДСБ-2 №7
145,7
2.6 Капітальний ремонт напорного парового колектора II черги
211,8
Всього
4414,2

Пропозиція
НКРЕКП

227,6
227,6
254,0
254,0

227,6
227,6
254,0
254,0

198,5
198,5
3734,1
279,8
796,0
1965,3
532,6
56,5
103,9
4414,2

198,5
198,5
3734,1
279,8
796,0
1965,3
532,6
56,5
103,9
4414,2

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
Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики пропонує прийняти
постанову «Про внесення змін до структури тарифів на відпуск електричної
енергії та виробництво теплової енергії ТОВ «ШОСТКИНСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ» на 2018 рік» наступного
змісту:
– Погодити зміни, що надані листом ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ШОСТКИНСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ» від 14 листопада 2018 року № 2056, до структури
тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШОСТКИНСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ» на 2018 рік, встановленої
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, від 28 грудня 2017 року № 1495, в частині
витрат на проведення ремонтних робіт без зміни відповідних тарифів.

Директор
Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

А. Гудаченко

Проект

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

ПОСТАН ОВ А
___________________

№ _______________
Київ

Про внесення змін до структури
тарифів на відпуск електричної
енергії та виробництво теплової
енергії ТОВ «ШОСТКИНСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ» на 2018 рік
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про
теплопостачання» та статті 17 Закону України «Про електроенергетику»,
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:
Погодити зміни, що надані листом ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ШОСТКИНСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ» від 14 листопада 2018 року № 2056, до структури
тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШОСТКИНСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ» на 2018 рік, встановленої
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, від 28 грудня 2017 року № 1495, у частині
витрат на проведення ремонтних робіт без зміни відповідних тарифів.

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

