ПРОЄКТ

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 структури
тарифів на виробництво теплової
енергії ПрАТ «ХАРКІВСЬКА
ТЕЦ-5» на 2021 рік
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 зміни до структури тарифів на виробництво теплової енергії
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» на
2021 рік, встановленої постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 грудня
2020 року № 2755, у частині зміни напрямів витрат на проведення ремонтних
робіт, що надані листом ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» від 11 липня 2021 року
№ 01-14/876, без зміни тарифів з урахуванням пропозицій НКРЕКП.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

25.08.2021
Обґрунтування
щодо схвалення проєкту постанови НКРЕКП
«Про внесення змін до структури тарифів на виробництво теплової енергії
ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» на 2021 рік»
Звернення ліцензіата
Листом від 11.06.2021 № 01-14/876 ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»
звернулась до НКРЕКП щодо коригування ремонтних робіт на 2021 рік без зміни
їх загальної суми фінансування та тарифів на виробництво теплової енергії.
Витрати коштів на заходи скоригованої ремонтної програми не
перевищують суму, яка врахована у структурі витрат на виробництво теплової
енергії на 2021 рік ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5», затвердженої постановою
НКРЕКП № 2755 від 24.12.2020, та становлять 81 746,3 тис. грн (без ПДВ), а
саме:
- витрати на ремонтні роботи – 33 062,7 тис. грн;
- амортизаційні відрахування, які не є джерелом фінансування інвестиційної
програми, – 48 683,6 тис. грн.
Відкриті обговорення (відкриті слухання)
На виконання положень Порядку проведення відкритого обговорення
проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП
від 30 червня 2017 року № 866, 31 травня 2021 року ПрАТ «ХАРКІВСЬКА
ТЕЦ-5» провела відкриті обговорення питання щодо внесення змін до
коригування ремонтних робіт по ТЕЦ на 2021 рік без зміни загальної суми
фінансування.
Учасники відкритого обговорення підтримали необхідність коригування
ремонтних робіт ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» на 2021 рік. За результатами
відкритого обговорення складено протокол, який оприлюднено на офіційному
вебсайті ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» та надано до НКРЕКП.
Необхідність виконання
Скоригованим переліком ремонтних робіт ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» на
2021 рік пропонує врахувати фінансування додаткових заходів, які не
передбачені діючою структурою тарифів на виробництво теплової енергії,
затвердженої постановою НКРЕКП від 24.12.2020 № 2755, а саме:
- «заміна кабелів головних корпусу, МЗГ (потік «А»)» на суму 11 408,3
тис. грн;
- «ремонт підігрівника мережевої води ПМГ-2 бл.№ 3 з повною заміною
трубок трубної системи» на суму 14 725,0 тис. грн.
За поясненнями ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» необхідність виконання
заходу «Заміна кабелів головних корпусу, МЗГ (потік «А»)» пов’язана із
старіннями паперово-масляної ізоляції експлуатуючих кабелів, що призводить
до завищення струму витоку (надано акт дефектації кабелів та дефектний акт).
Тому з метою уникнення ситуації, яка може призвести до припинення

електропостачання об’єктів ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5», Компанія звернулась
до НКРЕКП із проханням щодо можливості включення роботи по заміні кабелів
до загального переліку ремонтних робіт ТЕЦ.
Крім того, ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» зазначила, що у 2020 році
підігрівач мережевої води було виведено із роботи у зв’язку з постійними
порушення водно-хімічного режиму, що, в свою чергу, позначилось на
економічності роботи енергоблоку № 3. Причиною таких порушень виявилось
руйнування трубної системи підігрівача. Для її обстеження Компанія залучила
спеціалізовану організацію ПрАТ «Сєвєродонецький НДІХІММАШ», згідно з
висновку якої робота підігрівача без заміни трубної системи – неможлива
(надано висновок від 16.11.2020 № 00220183-17-08-0207.20 та дефектний акт).
Тому для забезпечення надійної та ефективної роботи підігрівача мережевої
води енергоблоку № 3 з метою приведення його техніко-економічних показників
до нормативних значень підприємство звернулось до НКРЕКП із проханням
щодо включення додаткової роботи «Ремонт підігрівника мережевої води ПМГ-2
бл.№ 3 з повною заміною трубок трубної системи», виконання якої дозволить
енергоблоку № 3 працювати у повному складі устаткування, що забезпечить
зниження питомих витрат палива на виробництво електричної та теплової
енергії.
Враховуючи необхідність виконання додаткових робіт, ПрАТ
«ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» просить скоригувати витрати по ремонтним роботам на
загальну суму 26 133,3 тис. грн (без ПДВ), виконання яких планується за рахунок
статтей «Витрати на ремонтні роботи» та «Амортизаційні відрахувань, які не є
джерелом фінансування інвестиційної програми».
Фінансування зазначених робіт ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» пропонує
здійснити за рахунок перерозподілу коштів, які виникли як економія за
результатами конкурсних відборів виконавців ремонтних робіт, передбачених на
поточний рік, у розмірі 23 900,3 тис. грн та за рахунок виключення запланованої
роботи «Капітальний ремонт зовнішніх колій» вартістю 2 233,0 тис. грн. Таким
чином, загальний обсяг коштів, який ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» просить
направити на фінансування додаткових ремонтних робіт, складає 26 133,3 тис.
грн (без ПДВ).
Загальна сума ремонтної програми ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» на 2021
рік залишиться без змін.
Пропозиція Департаменту
Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики опрацював зміни
до ремонтної програми ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» на 2021 рік та пропонує
передбачити фінансування скоригованих заходів відповідно до таблиці:
тис. грн (без ПДВ)
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з/п
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Найменування
заходу

Аварійний ремонт електродвигунів

Затверджено
постановою
НКРЕКП від
24.12.2020
№ 2755

Пропозиція
ліцензіата

850,0

362,0

Пропозиція
НКРЕКП
Обсяг
фінансув.

Відхил.
від діючих
витрат

850,0

0,0
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Поточний ремонт трансформатора
10Т
Заміна кабелів головного корпусу,
МЗГ (потік "А")
Поточний ремонт газоходів
котлоагрегату ТГМП-344 «А»
блоку №3
Поточний ремонт газопроводів у
середині ГК
Поточний ремонт АБ-3
Поточний ремонт зливостоків Г.К
Поточний ремонт зливостоків в
будівлі хімводоочищення
Середній ремонт трансформатора
3Т
Капітальний ремонт генератора
ТГ-3 типу ТВВ-320-2Е
Капітальний ремонт кабельних
коробів від головного корпусу в
сторону ПВК
Капітальній ремонт
електродвигунів ДВПК - 3А, 3Б
Капітальний ремонт статора
резервного ДС - 2
Капітальний ремонт турбіни Т250/300-240
Капітальний ремонт РПП-3А,Б
котла ТГМП-344 «А» бл.3
Ремонт підігрівника мережевої
води ПМГ-2 бл.№3 з повною
заміною трубок трубної системи
Капітальний ремонт обладнання
хімводоочищення з заміною
ділянки вихідного колектору
Капітальний ремонт обладнання
освітлювача №3 з заміною ділянки
трубопроводу подачі сирої води
Середній ремонт освітлювача №1
Капітальний ремонт устаткування
обробки циркуляційної води
Капітальний ремонт трубопроводу
робочого розчину гідразингірату з
заміною ділянки від ХВО до
головного корпусу
Капітальний ремонт обладнання
НПЛВ
Капітальний ремонт трубопроводу
протипожежно-технічного
водопроводу
Капітальний ремонт трубопроводу
прямої і зворотної мереж
теплопостачання проммайданчика
від магістральних трубопроводів
до будівлі ЦНС.
Капітальний ремонт зовнішніх
колій
ВСЬОГО

1 221,7

1 140,0

1 140,0

-81,7

0,0

11 408,3

7 624,4

7 624,4

812,5

475,0

475,0

-337,5

1 924,8

1 216,0

1 216,0

-708,8

2 529,0
1 884,4

1 213,3
1 590,7

1 213,3
1 590,7

-1 315,7
-293,7

1 511,0

966,7

966,7

-544,3

3 295,0

1 941,7

1 941,7

-1 353,3

7 713,7

4 416,7

4 416,7

-3 297,0

3 960,5

2 280,0

3 960,5

0,0

1 358,0

665,0

665,0

-693,0

2 250,0

1 330,0

1 330,0

-920,0

19 800,5

11 816,9

11 816,9

-7 983,6

1 206,3

793,5

793,5

-412,8

0,0

14 725,0

14 107,4

14 107,4

2 052,0

1 235,0

1 235,0

-817,0

1 244,0

737,5

737,5

-506,5

666,7

380,0

380,0

-286,7

416,7

304,0

304,0

-112,7

992,7

749,2

749,2

-243,5

1 919,8

1 090,0

1 090,0

-829,8

1 333,3

745,8

745,8

-587,5

875,0

468,3

468,3

-406,7

2 233,0

0,0

2 233,0

0,0

62 050,6

62 050,6

62 050,6

0,0

Враховуючи зазначене та 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 проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до
структури тарифів на виробництво теплової енергії ПрАТ «ХАРКІВСЬКА
ТЕЦ-5 на 2021 рік», яким планується:
- унести зміни до структури тарифів на виробництво теплової енергії
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКА
ТЕЦ-5» на 2021 рік, встановленої постановою Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг, від 24 грудня 2020 року № 2755, у частині зміни напрямів
витрат на проведення ремонтних робіт, що надані листом ПрАТ
«ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» від 11 липня 2021 року № 01-14/876, без зміни
тарифів з урахуванням пропозицій НКРЕКП.
2. Управлінню генеруючих підприємств Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики розмістити на офіційному вебсайті НКРЕКП
інформаційне повідомлення щодо проведення відкритого обговорення та
забезпечити проведення відкритого обговорення зазначеного проєкту
постанови.

Директор
Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

А. Огньов

