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вИкритого обговорення щодо встановлення тарифiв па виробництво тепловоТ енергiТ
АТ <<Щнiпровська ТЕЦо на2022 piK та схвалення IнвестицiйноТ програми на 2022 piK
09 листопада 2021 року

м. Кам'янське, !нiпропетровська область,

головна контора АТ к!нiпровська ТЕЩ>,
актова з€ша

ЗАПРоШЕНI:

Маховська

В.В.

-

Начальник вiддiлу фiнансового
планування комунальних пiдприемств та
тарифного регулювання Щепартаменту
економiчного розвитку Кам'янськоi
MicbKoi ради

ПРИСУТНI:

- заступник

Шнейдер Л.А

Генерального директора

економiчних пи,гань
головний iнженер

Писаревський I.€.
Маховська В.В.

- Начальник вiддiлу

Русанова Т.В.

-

з

фiнансового
планування комунальних пiдпри€мств та
тарифного регулювання !епартаменту
економiчного розвитку Кам'янськоТ
MicbKoi ради
Начальник ПЕВ

Порялок денний:
1.

2.
J.

4.

Обрання головуючого та секретаря вiдкритого обговорення.
Iнформацiя щодо тарифiв на виробництво тепловоi енергiI АТ
<Щнiпровська ТЕЩ> на2022 piK.
Iнформацiя щодо Iнвестицiйноi програми Товариства на 2022
рiк.
Виступи уласникiв вiдкритого обговорення та прийняття рiшення за
наслiдками вiдкритого обговорення

Y

СЛУХАЛИ:

1.

З першого питання порядку денного слухали:

Заступника Генерального директора з економiчних питань Шнейдер Л.Д, яка привiта_па
учасникiв вiдкритого обговорення, ознайомила присутнiх з вимогами Нацiона-rrьноi KoMicii, що
здiйснюс державне регулювання у сферах енергетики та комунiL.Iьних послуг (далi НкрЕкп)
lцодо процедури пiдготування лiцензiатами проектiв тарифiв в частинi заJ,Iучення до
обговорення громадськостi та представникiв мiсцевих органiв
"uйоuр"дування.
Головний iнженер Писаревський I.C. запропонував обрати головою вiдкритого обговорення
шнейдер л.А. - заступника Генерального директора з економiчних питань, а секретарем
Русанову Т.В., начальника планово-економiчного вiддiлу.

4
0
0

голосiв
голосiв
голосiв

ВИРIШИЛИ:

1. Обрати головою вiдкритого обговорення
директора

з

економiчних питань

-

Шнейдер

члена дирекцii,

начаJIьника планово-економiчного вiддiлу.

2. З дру.о.о

Л.А -

заступника Генерального
секретарем - Русанову Т.В.,

питання порядкуденного слухали:

Заступника Генерального директора з економiчних питань члена
дирекцii Шнейдер Л.Д.,
яка проiнформувала учасникiв обговорення про особливостi процедури
розрахунку тарифiв та
I"lого результати.

розрахунок тарифiв на 2022 pik виконано
у вiдповiдностi до вимог чинних нормативних
:oKyMeHTiB з урахуванням положень Методики
формування, розрахунку та встановлення
тарифiв на електричну та (або) теплову енергiю,
щ; виробляетu",
теплоелектроцентраJIях,
теплових електростанцiях та когенерацiйних
"Ъ Постановью
затвердженоi
установках,
нкъвкп
вiд 0l серпня 2017 року заЛЬ 991.

приведенi обсяги тепловоi енергii

розрахованi згiдно галузевого керiвного документу
MiHicTepcTBa Па]ТиВа та енергетики Украirй лъ з4.2о.54з-96 <Щиспетчерський
графiк теплових
навантажень джерела тепла i пiдприсмств теплових мереж)), затвердженого -MiHicTepcTBoM
економiки Украiни 29.01.1996 року та у вiдповiдностi
до ДСТУ-Н Б Ь. l.|-27:201,0 Булiвельна
клiматологiя КиiЪ Мiнрегiонбуд УкраiЪи.
MiHicTepcTBoM енергетики та вугiльноi промисловостi УкраiЪи
баланс електроенергii
ОЕС Украiни не складено та не затверджено.
виробiток електричноi енергii визначався
розподiлом теплових навантажень через
питомий теплофiкацiйний виробiток електроенергii та потоком IIари
конденсатора з
урахуванням <мiнiмально-допустимого складу обладнання, з мiнiмальним електричним
навантаженням), розробленого вАТ <Львiв оРГРЕС). Таким
чином, плановий обсяг
виробництва тепловоi енергiт в 2О22
менше
плановоi
величини
роцi
2021 року на l,ЗYо,вiдпуск
е,IIектричноi енергii менше плановоТ величини на 2,8Yо. оскiльки
баланс електроенергii ОЕС

УкраТни не затверджено, то ВАТ ,,Львiв оргрЕс" не може надати
висновок щодо нормативних
пrlтоп,{их витрат }мовного палива. На даний час вiдбуваеться
узгодження розрiжункiв за умови
наJаних обсягiв.

на пi:ставi даних розрахункiв було визначено витрати
умовного пiulива на виробництво
теп_-lовот енергii та вiдпуск електричноi енергii, якi було
використано при розподiлi умовнопt]cтiI"lHIl\
BIrТpaT на

виробництво електричноi енергii та на виробництво тепловоt енергii..

JltHartika вrtробництва тепловоi та електричноi енергii та загально виробничих
питомих
паlива наступна:

зIl трат \,\tLrвного

Найменування показн ика

2022 рiк

54,6t4

llrTuri впратн умовного
rEUrEr

кг

:

-:--:.'--э

BHi

/ Гкал

кr / Гкал

ryHKoBi
r

/ кВтгол

rlK

Зrtеншення очiкуваного вiдпуску тепловоi енергii в
202l роцi пояснюсться тим фактом,
01 КВiТНЯ бУЛО ПРИПИНеНО .rО"ru'rurrя тепловоi енергiI споживачам
ycix категорiй iз-за
_.-"]
-:-]вIIшення середньодобовоi температури зовнiшнього ,ro"irp" вище +80 С.

'

тарифи на виробництво тепловоi енергii на 2о27 pik
затверджено Постановою НкрЕкп
Jф
В
зв'язку
з
сутт€
в
ою
змiною
цiни на природний газ, Постановою
?740
:1кРЕКП вiд 25,08,2021
лЬ 14ЗЗ з 01.09.2020 року було змiнено дiючi тарифи на виробництво
li]_l1-1Boi енергii, Внаслiдок чого, середня величина
затвердженого тарифу на виробництво
lj]l-]t-lBoi енергii в розрахунку на 2021 piK становить
1 341,53 .рr.л*пrr. iЬез ПДвl.
в :аний час, в зв'язку зi змiною цiни на природний газ, прогнозована
середня величина
:r;Iфr на202| piK, виходячи з Еаданих на перегляд тарифiв,
.run o"rru 1 4зO,бб грн.Лкал (без
п_Iв).
середня Величина Тарифу на виробництво тепловоi енергii
на 2о22 pik, згiдно
:lFч]веJених розрахункiв, становить l 661179 грн./Гкал
(без ПДВ).

.:- ]J.l2.2020

Формування тарифiв на виробництво тепловоi енергii
виконано вiдповiдно до рiчного
п,lан\, виробництва тепловоТ енергii, плановани* anorori"Ho
обгрунтованих витрат, TexHiKoеконоrtiчних розрахункiв, графiкiв peMoHTiB, планових
кошторисiв, з урахуванням ставок
по:аткiв i зборiв, цiн на MaTepiarrbHi
ресурси та послуги у планованому перiодi а також
п_lанованого прибутку.

Величини дiючих тарифiв в 202l
роцi, прогнозованих тарифiв в 202l роцi та
веJIlчини прогнозованих тарифiв на виробництво тепловоi
.""р.ii на 2022 piK для ДТ
<<{нiпровська ТЕЩ>> зведенi в
аналiтичнуЪаблицю:

одиницI

Найменування показникiв
д

вимiру

арпч, на вирOоництво теплово-t енергii,
що

тарифи,
затвердженi
з 01.10.2021
DокY

тарифи,

прогнозованi
на 2021 piK

прогнозованi
тарифи на
2022

рiк

використовчсться:
lJl,

JсUЕJllЕчсння

д""

a

llослУГаМи

гр#Гкал

Населення

органiзачi й
л,r" забез

грн/Гкал

фiнансуються за рахунок державного i мiсцевих
бюджетiв

грн/Ткал

и lнших споживачiв

грвТкал

2l6,18

l 2l6,18

l

2 042,з8

2198,92

2 з12,08

1

2 040,8,7

2 040,87

2 l97,2,7

зз7,59

2 зlз,04

4 з05,54

4 4,7з,84

основну частину собiвартостi становлять витрати на паливо,
а саме:
- середня величина паливноi складовоi в собiвартостi

виробництва

]

тепловоi енергiТ

-l

126,З5 грн./Гкал.

ДТ к!нiпровська ТЕЦ) був пiдписаний договiр вiд 29.06.2O2lp.
Лs 5565-нгт-3 з ТоВ
гэзопостачальна

компанiя кнафтогаз Трейдинг>) щодо постачання природного
газу. Станом на
тривас
-ь,lгtr,]нi
процедура пiдписання додаткових
угод до ,цоговору постачання природного
. :j'.. ВРа\овуючи
фiксованi цiни, що визначенi Меморандумом.

в

=

розрахунках тарифiв на виробництво тепловоi енергii, враховано наступнi
цiни на

] j:]1-1_]HIII"l ГZtЗ]

- Jля

потреб виробництва тепловоi

енергii для надання послуг з опalлення та
постачання гарячоТводи населенню HapiBHi б l8з,33
грн/тис. куб. м (без урахування
витрат на транспортування та без ПДВ);

]ля потреб

виробництва тепловоi енергii для надання послуг ycTaHoBrIM,
що
фiнансуються за рахунок державного i мiсцевих бюджетiв/релiгiйним Ьрганiзацiям
на
piBHi 13 658,42 грн/тис. куб. м (без
урахування витрат на транспортування та без
ПДВ);

-

для потреб виробництва тепловоi енергii для надання послуг iншим споживачам на
piBHi 30 2|],52 грн/тис. куб. м (без урахування витрат на транспортування та без

пдв).

В :iючих з 01.10.2021року тарифах на виробництво тепловоi енергii враховано
цiни на
-],:]rr rнIlй газ на piBHi:
6 183,33 грн/тис. куб. м (без урахування витрат на транспортування та без ПЩВ) при
виробництвi тепловоI енергii для потреб населення;

-

-

12 430,04 грн/тис. куб. м (без урахування витрат на транспортування та без П!В)
при
виробництвi тепловоi енергii для потреб Bcix iнших категорiй споживачiв

населення).

1oKpiM

Kpirt того, АТ <!нiпРовська ТЕЦD в 2022 роцi мае сплатити АТ <!нiпропетровськгаз))
:: ]trr',-l\'Г\' з розподiЛу природного газУ 71 83б,6 тис.грн., з них на
тепловоi енергii
- 5{ 2t5,7 тис.грн. (без ПЩВ). Починаючи з 202| року витративиробництво
послуги
. ро..rодiпу
щодо
газУ
включенi
cTaTTi
витраТ
KBapTicTb
до
iнших
послуГ виробничоiо *upu*r"py), в
-i;IРt]JНОГо
-, :epe:Hix перiодах вони облiковувались в cTaTTi ''паливо''.

]

Розрахунок

умовно-постiйних витрат здiйснювався на пiдставi результатiв аналiзу
з;]lpeT за базовий перiод, з урахуванням графiкiв peMoHTiB, планових обсягiв
робiт (на пiдставi
з;l\tl]г нор}lативних документiв та дефектних aKTiB) з дiагностики, peMoHTiB та технiчного
з,-iс-lr говvвання будiвель, споруд та обладнання, матерiальних pecypciB
a урu*у"u"ням витрат за
,5эзовltl"r перiод i
цiн на них, не вище, нiж скла,rися на ринку Украiни на дату розрахунку
;эрlrфiв. Необхiднiсть виконання цих робiт обумовлена вимогами надiйнот та- бЪзаварiИноi
}t)ботlt при HeceHHi теплового та електричного навантаження в осiнньо-зимовий перiод. KpiM
того. п--Iанами передбачено виконання робiт згiдно приписiв
Щержавних iнспекцif, та iнших
контро_-tюючих органiв.
ТакиМ чином, на виконання ремоНтних робiт передбачаеться направити lо 726,7 тис.грн.
Вltтрати включено до cTaTTi собiвартостi <BapTicTb послуг cTopoHHix органiзацiй,
ремонтних
:li:роз-ri;riв та iнших допомiжних виробницru .
ремонту будiвель, споруд, устаткування та
,?3нспортНих засобiВ> та cTaTTi KBapTicTb матерiалiв, якi використовуються
для ремон.rу
-1cHL]BHIIx засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв>>.

t

запишкова BapTicTb основних засобiв на кiнець поточного
року розраховувалась
:.|\о_]ячИ з залишкОвоТ BapTocTi основнИх засобiВ станоМ на З0.09.202l
рокУ (згiдно даних
_ -,]зткового облiку на вiдповiдну дату, iнформацiя наведена в "вiдомостi
аrортизацii ОЗ за 9
,,l.;яцiв 2021
р.") з урахуванням введення основних засобiв згiдно постанови НКРЕКП вiд
за
J\гs 2740
встановлення тарифiв на виробництво тепловоi енергii ДТ
-:,].]020
,,нIпровСькА тЕЦ) на"Про
2021 piK'' (Щодаток 5 до розрахунку тарифiв, п.II. Дмортизацiйнi
:

-

-:J,\\'Вання, якi не с джерелом
фiнансування iнвестицiйноi програмЙ).

^\rtортизацiйнi вiдрахування в2022 роцi в cyMi 4187,38 тис.грн., якi розрахованi згiдно
-зтковоГо коДексУ Украiни, передбача€тЬся ВикорисТати на Виконання
*uarir-опоГо реМонТУ
-:,1.1генератора АТ-25-2 ст.NЪ4.
Iз загальноТ суми нерозподiленого прибутку б 000,7 тис.грн. плануеться використати
на
i ::iс\,вання заходiв Iнвестицiйноi програми.

:

розрахунок витрат на оплату працi здiйснено згiдно Порядку визначення витрат на
працi, якi враховуються у тарифах на розподiл електричноi енергii (передачу
: ;:--f IIЧНоi енергii мiсцевими (лока_пьними) електро}Iережами), постачання електричноi енергii
- :"-_\--Iьованим тарифом, передачу електричноi енергii rtагiстральними та мiждер*u"rr"r,
: -::-,IIlЧНИМИ мережамИ, виробництвО теп-rовоТ та виробництво
електричноi енергiТ,
,- - :,-' :_]/\еного Постановою нкрЕкп
26. | 0.20 1 5 р.,Nэ 2 б1 5.
-

]:l"

Питома вага кожного показника витрат у собiвартостi електричноi та тепловоi
енергii
нии вигляд:
Найменування

Blt

в тому числl

пок€lзника

нича собiва
ничi п
на l допомlжнl мате
паJIиво

69,\Yo

на опл
сдиний внесок назагальнообов'язкове державне соц.
ння

iншi в
.\_rrliH

BHi в

на опл
единий внесок на загаJIьнообов'язкове державне соц.
ння
зацlинr
lншl
цrинr
на соцiальний
на дослiдження i
lнш1

. -ii

таким чином, основною статтею витрат е витрати на паливо (природний газ), а отже

i формlтоть piBeHb тарифiв.

з.

Го,-tовного iнженера - члена лирекцiТ Писаревського I.C., який надав
учасникам обговорення
,:;,l\' характеристику заходiв, включеним до Iнвестицiйноi програми
ДТ <Щнiпровська ТЁЦu,

,
i

З третього питання порядку ленного слухали:

,l,

Обrрунryвання технiчного переоснащення розподiльчого пристрою власних потреб
tРПВП) в частинi замiни лiчильникiв САЗУ-и687 на HIK-2301.

-

_-,

Згiдно ПУЕ у |962р. на TEI_{ були встановленнi iндукцiйнi лiчильники електроенергii
с,\зУ-и68], якi вимiрЮють загаJIЬну кiлькiсТь виробленоi та спожитоi електричноi енергii

-: :.]f,cнi та господарськi потреби.
На даний час iндукцiйнi лiчильники типу САЗу-и687
фiзично зношенi та MopaJ,IbHo
--_,гi--ri, знятi з виробництва, запчастини для ремонту приладу не виготовляються,80О4
:,ьнот кiлькостi лiчильникiв мають не задовiльний технiчний стан та вважаються не
: rl -trТНII\IИ ДО еКСПЛУаТаЦiТ.

Вltходячи з вищезiвначеного виникла необхiднiсть
у 2О2Oр. за рахунок iнвестицiйноi
:" -:a\III пiдприемства здiйснити зап,liну iндl,кцiйних лiчильникiв i"ny
сдзу-и68 7 на
: ;: -fоННi лiчильники типу HIK 2з01. Якiсний об.riк витрат електроен.р.ii до.uолить бiльш
: - _ ,H&lbнo пiдбирати працююче обладнання.
що надасть змогу icToTHo економити
_ ".::albHi
ресурсИ (паливо, вода та електроенергiя).
-

:"

-": --,

Розробка проектноТдокументацii''Технiчне

переоснащення ДСКОЕ''

}' зв'язку з введенням нового ринк}, е-lектроенергii.

"11ВДННЯ вiдпуску/споживання електричноi енергiТ

\Ioli,ltlBocTi бiльш гнr{кого
Heotlxi:Ho провестIl удоскон€шення
:_-rя

f,паратноi частини системи АСКОЕ АТ к!нiпровська ТЕЦ), яке забезпечить наступнi необхiднi
\арактеристики:
1. Граничнi показники розсинхронiзацiiчасу-не бiльше + 10 секунд;
2. Вимоги до серверного обладнання - серверне обладнання мас забезпечувати
нарощування первинноi бази даних iз розрахунку не менш нiж 1 Мб в piK на
лiчильник. TepMiH зберiгання вiдповiдно до п.9.3 ККО;
З. Схемо-технiчнi рiшення - схемо-технiчнi рiшення мають забезпечити гарантоване
отримання даних лiчильникiв за iнтервал до 5 хвилин. Забезпечення двох
незаJIежних каналiв достуtIу до первинноТ бази лiчильникiв;
4. Вимоги до резервного живлення:
лiчильники
мають бути забезпеченi резервним живленням на весь час
вiдсутностi основного живлення;

-

-

-

серверне, комунiкацiйне обладнання - мають бути забезпеченi резервним
живленням для коректного завершення роботи.

].l.
пЕ

Обrрунryвання замiни живильного насосного агрегату 4П-5К8 на насосний агрегат

65_53.
встановлений

в

турбiнному
вlддlленнl
насос <Вприску> Ns2
1958
та
введений
в
експлуатацiю
у
роцi
у 1960 рочi. Насос
_filзначений для подавання живильноi води в котлоагрегати та на вприск води у редукцiйно. \t-1.1оджувальну установку. Також даний насос використовуеться при проведеннi гiдравлiчних
.;tпробувань котельних агрегатiв та живильних трубопроводiв !аниЙ насос використовуеться
-]Il знижених навантаженнях (режим пуск-зупинка) та в режимi коли одного живильного
.:-:сос_y не достатньо, а включати лругий живильний насос не економiчно (вiдбудеться
],вllщення витрат електроенергii на власнi потреби, потужнiсть двигуна живильного насосу 500

.lrп 4П-5К8) виготовлений

i Зт).

Враховуючи те, що запчастини на цей тип насосних агрегатiв не виготовляються, а
r;Iготовлення вузлiв насосу на замовлення не мае сенсу через велику BapTicTb, пропонуеться
-эtt:бати новий сучасний насосний агрегат зi схожими характеристиками.
Вiдповiдною замiною застарiлого насосу 4П-5К8 може стати сучасний насос ПЕ б5-5З.
-зсос ПЕ б5-53 горизонтiIльного виконання, призначений для живлення стацiонарних парових
.:_.T.-tiB теплоенергетичних блокiв ТЕС та TEIJ.
Замiна застарiлого насосу 4П-5К8 на новий насосний агрегат типу ПЕ 65-5З забезпечить
::,t]но}{iчний режим роботи ТЕЦ, а також проведення гiдро-випробувань котельних агрегатiв та
. i1вII.1ьних трубопроводiв.

].2 Технiчне переоснащення тепломережi на територii пiдприсмства в частинi замiни
запобfuкного мембранного клапану на пружинний.

Щля запобiгання виникненню аварiйноi ситуацii та для попередження розриву трубок
турбiн пiд час коливання тиску мережноi води в турбiнному вiддiленi TEI] на
]зtrротному трубопроводi мережноi води встановлениЙ клапан cepiT МО-З50-914 мембрано..пtlбiжного типу з розривною мембраною. На даний час сдине в YKpaTHi пiдприсмство, яке
:i:готовляло цi мембрани, знаходиться на тимчасово окупованiЙ територii, що унеможливлюе
-:It-]бання мембран вiдповiдного типу. Iншi вiтчизнянi та iноземнi пiдприсмства не
..:готовляють мембрани такого типу, але пропонують придбати мембрано-запобiжний пристрiй
).IЗП) повнiстю новий, якi не с дешевими та вимагають постiйного придбання до них мембран.
'.1еrrбрани виготовляються з нержавiючоi високолегованоТ сталi i також мають велику BapTicTb.
- _:lr руйнуваннi мембрани в наслiдок пiдвищення тиску у зворотному трубопроволi витiкас
:_,.lIIка кiлькiсть теплоносiя та виникас необхiднiсть задiяти ремонтниЙ персонirл для замiни
lзrtбрани незаJIежно вiд часу доби. Виходячlл з вище наведеного, пропону€ться замiнити
.-теновлений клапан cepii МО-350-9/4 rtеrtбрано-запобi;кного типу з розривною мембраною на
- .,вltй запобiжний пристрiй пружrIнного тIIп\, ARI-SAFE DN 150/250 багаторазового

i":\H.]eнcaTopiB

:,aКОРИСТаННЯ.

Встановлення такого клапан\, вIlк_lк)чIlть rro,t.-tttBicTb пошко.]ження обладнання TEI],
прll BIIHIIKHeHHi aBapiirHtrT ctrTraшiT (прrr знлtженнi тиску до
авт[r\lзтlIчн(r } та знirtе пIIтання вIlконання аварiliних робiт з

,,|еншить витрати теплоносiя
_ п\,стимого клапан закри€ться
.-ttiни розiрваноi мембранll.

1,3. Розробка кошторисноТ документацii реконструкцii котлоагрегату

ткз-150 в частинi
заuiни газових пальникiв
На даний час на АТ <Щнiпровська ТЕЦ) експлуат}.ються котлоагрегати |9З2-|9Зб poKiB
:ilГОТОВЛеННя, якi працЮють лише на природному газi та мають високий piBeHb BMicTy
=,5р!,днюЮчих речоВин в котлОвих газах. Беручи до уваги заплановане MiHicTepcTBoM захисту
_ вкiлля та природних pecypciB УкраiЪи перспективне зниження
концентрацii шкiдливих
.,,Klt.]iB у повiтря. ,Щля недопУщення перевищення екологiчних вимог щодо норм викидiв, ДТ
Jнiпровська TEI]> необхiдно найближчим часом впровадити сучаснi технологii спалювання
__

-:;Iродного газу.

одним з найбiльш технiчно простим та найменш затратним вибором с використання у
зхноrогiчНому процесi газових пальникiв струменево-нiшевоi технологiТ спilлювання паJIива
_ НТ. Щанi паJIьники €
результатом дослiджень i розвитку (вихрових) технологiй в спа,rюваннi
- ,-jllBa
длЯ вогнетехНiчниХ об'ектiВ з рiзниМ piBHeM температур робочого тiла,
:-.lонапруженостi топкового простору, полем швидкостей потоку, аеродинамiки об'скта i т. л.
Що переваг СНТ можна вiднести Bci плюси атмосферо щiлинного паJIьника в посднаннi з
-:].вагами, одержуваними через примусову подачу повiтря:
- Легкий i надiйний розпал при мiнiмально можливiй витратi газу, (починаючи з |,..З о/о
- . :,. /hнocTi, (розпа,тюються при тиску газу
до 5 мм. в. ст.));
- Стiйку роботу на малих навантаженнях, при мiнiмальному перепадi тиску на газових
.зордх паJ,Iьника (до 100 мм вод. ст.);
- Стiйке горiння в широкому дiапазонi швидкостей пального i окислювача (для
,-_..t5iгання зриву факела при рiзких коливаннях тиску газу i повiтря);
- Робочий дiапазон регулювання потужностi вiд 10% до |З0%;
- Щопустимий piBeHb eMicii токсичних речовин (l.JOx, со, So2 i т. д.);
- ВiЛСУтнiсть перегрiву пiшьника i руйнування футеровки паливних амбразур;
- Рiвномiрний розподiл температурного поля продуктiв згоряння в топковому просторi;
- \Iiнiмально можливий опiр по трактах пального i окислювача;
- Надiйнiсть i простота регулювання режимiв
роботи;
- \,1ожливiсть надiйноi роботи на самотязi i в без вентиляторному режимi на часткових
-::,]НТа/кеннях за рахунок розрядження, створюваного димососом або трубою,
Що е важливим
-:]1 аварiйних вiдключеннях тягодуттевих засобiв, а також
дозволя€ icToTHo економити
_ :i:тро€нергiю;
- cTanicTb показникiв робочих характеристик в процесi експлуатацii;
- Практично повне згоряння пfu,Iива (hсг : 99,99 О/о);
- Пiдвицення КК.Щ котлiв на 0,5..3 О/о, (в залежностi вiд фактичного стану встановлених
- , .bHltKiB. типу котла,
рiвня автоматизацiТ може бути iнше.
5,l ОбГрl'нТування впровадження автоматичноi системи пожежноi сигналiзацii на об'сктах
lT _]нiпровська ТЕЦ"
згiдно вимог дiючоi нормативнот документацii з пожежнот безпеки та обов'язкового ло
нання Припису на усунення порушень вимог пожежноi безпеки !ержавноi служби Украiни
.-:.:звllчайних ситуацiй необхiдно обладнати сертифiкованими в Украiъi системами
-j , \1атIIчноi пожежноi сигналiзацiт (Апс) виробничi, побутовi та адмiнiстративнi примiщення.
,-),5.rа-fнання будiвель, примirцень та споруд пiдприсмства сертифiкованими
системами
*: , _ \tJТIIЧноi пожежноТ сигналiзацii (АПС) згiдно
проектiв
передбачае
виведення
розроблених
- ----l_-I}, на пульти систем централiзованого цiлодобового спостереження за протипожежним
_ -:_:.r\I об'сктiв, якиЙ
розташованиЙ у мiськiЙ службi МНС.
зказана система спостереження забезпечу€ цiлодобове тестування роботи системи дпс
- __эII€\{ства та контролюс:
- НеСПРавностi та вiдновлення в роботi електро}Iере;кi живлення системи;
- роботу аварiйного живлення системи вiд ак} rr},--rяторноi батареТ;
- сигн€Lт про пожежу;
- вiдключення вiдповiдноТ зони систе}lи.

:!

5.5.
.

Технiчне переоснащення локальноi обчислювальноТ мережi на територiТ ТЕЩ

На даний час в використаннi пiдприсмства АТ (ДНIПРОВСЪКА ТЕЦ)

icHye
._rкальна обчислювальна мережа, частки якоi з'еднаннi за допомогою телефонних лiнiй.
_ зке з'еднання не забезпечуе необхiдну швидкостi передачi даних, с ненадiйним та тягне

.. собою виникнення частих поломок.
Для повного використання можливостей локальноТ обчислювальноi мережi
.:еобхiдно провести ii технiчне переоснащення, а саме з'сднання за допомогою
_е.lефонних лiнiй замiнити на з'еднання оптичним кабелем за допомогою SРF-модулiв та
i:ерованих KoMyTaTopiB.

В 2020 роцi

планусться провести четвертий етап модернiзацiТ локальноi
.liчlлслювальноi мережi згiдно робочого проекту, що дозволить працiвникам отримати
-t-lступ до внутрiшньоi мережi документообiгу. ,щозволить пiдключити користувачiв до

..:обальноi мережi InteTnet для отримання HoBiTHboI iнформацii в сферi охорони працi.
Переоснащення включатиме подовження оптоволоконноТ лiнiй:
. вiд приймальнi головного iнженера по бетонним опорам до будiвлi гаражу
для автомашин, де буде встановлено комутатор;
. вiд будiвлi гаражу для автомашин продовження оптоволоконноi лiнii по
бетонним опорам до булiвлi моторно кабельноi дiльницi, де буле
встановлено комутатор ;
. вiд будiвлi Мкд продовження оптоволоконноi лiнii по бетонним опорам до
булiвлi центральноТ комори, де буде встановлено комутатор;

. вiд

булiвлi центральноi комори продовження оптоволоконноi лiнii до
булiвлi механiчноi майстернi, де буле встановлено комутатор. Кабель

прокладасться по cTiHi булiвель L{K, далi з даху центральноТ комори на дах
механiчноi майстернi та по cTiHi механiчноТ майстернi.
5.6 Придбання

На АТ

вiбровимiрювального приладу

велика кiлькiсть одиниць обертаючих механiзмiв
рiзною частотою обертання вiд 800 обlхв. до 3000 обlхв:
- 4 турбогенератори;
- б живильних HacociB;
- 1 1 конденсатних HacociB;
- 8 мережних HacociB;
- 5 циркуляцiйних HacociB;
- 5 пожежних HacociB;
- 1 насос технiчноi води;
- 20 димосмоктiв;
- 20 вентиляторiв,
- 22 gacociB малоТ потужностi рiзного призначення.
<<,Щнiпровська TEI_{> встановлена

Згiдно вимог ГК.Щ З4.20.507-200З <Технiчна експлуатацiя електричних станцiй

i

з

мереж
Bci
вони
механiзмiв.
вiбрацii
обертаючих
контроль
здiйснювати
правила)) необхiдно постiйно
вже вiдпрацювали свiй парковий ресурс потребують частiшого вiбровимiрювання.
Вимiрювання проводиться з перiодичнiстю через 48 години, а при пусках iз peMoHTiB до
закiнчення пусконаJIагоджувальних робiт.
Вiдмiнною рисою приладу АГАТ-М с наявнiсть функцii експрес -дiагностики пiдшипникiв,
що при одноразовому вимiрi дозволяс визначити : дефекти монтажу, чи коли зароджуються
дефекти пiдшипникiв, а так само ступiнь iхнього зношування. Щля визначення власних частот
агрегату його резонансiв у приладi реалiзованi функцiТ розгону й вибiгу, у тому числi
одночасно по двох каналах, i спектра власних частот.
Прилад АГАТ-М ма€ оптима:tьний набiр функцiй, що дозволяс вирiшувати всiлякi завдання
вимiру вiбрацiТ, вiбромонiторингу й балансування poTopiB у власних опорах. Тому для
виконання цих робiт та запобiганню розвитку можливих аварiйних прочесiв в 2022 рочi
планусться придбання вiбровимiрюваJIьного прилад), АГАТ-]V1 фiрrrlr ДI.\\IЕХ.

i

i

5.1.

Технiчне переоснащення oxopoHHoi системи контролю доступу "STOP-net
3r5" в частинi замiни rypHiKery
З метою контролю пропускного режиму персоЕtIлу пiдприемства та унеможливлення
прохоДУ cTopoHHix осiб на територiю пiдприемства на прохiднiй TEI] була встановлена система
контроJIю доступу та контролю робочого часу KSTOP-net 3,5> iHB. Nр 2572.,Щана система була
ВВеДеНа В екСплУаТацiю у листопадi 2005 року i на теперiшнiй час обладнання поступово
вичерпу€ свiй технiчний ресурс, система фактично не працюс. За тривалий час роботи цiеi
СисТеми вiдбулося декiлька збоiв в роботi обладнання. Механiзми контролю не чiтко
вiдображають данi в програN{i через що виник.lють затримки в роботi пропускноi системи та
черги робiтникiв при проходженнi прохiдноi до та пiсля роботи.
Спецiалiстами ФОП Савченко А.А. було виконано дiагностику технiчного стану системи
КОнТрОлю Доступу <STOP-net 3,5>. Згiдно акту технiчного огляду системи <STOP-net 3,5>
НаДанОго спецiалiзованою органiзацiею ФОП Савченко А.А. TypHiKeT кФорма-ТМ>, що €
ЧаСТиною сисТеми не працездатниЙ. BiH морально та фiзично застарiв, запасних частин вже не
виготовляють i проведення ремонту вважа€ться не доцiльним.
На пiдставi акту технiчного огляду системи <SТОР-пеt>.Щля пiдвищення якостi охорони
пiдприсмства та для безперебiйноi роботи i попередження збоiЪ системи KSTOP-net 3,5>
необхiдно модернiзувати охоронну систему пiдприемства у 2022 роцi шляхом замiни iypHiKeTy
<Форма-ТМ> на TypHiKeT кБiзант5.1>> з блоком керування.

4.

З четвертого питання порядкуденного сJryхали:

учасника вiдкритих обговорень начальника вiддiлу фiнансового планувtlння
КОМУнапьних пiдприемств та тарифного регулювання .Щепартаменту економiчного розвитку
Кам'янськоi MicbKoi ради Маховську В.В., яка наголосило, що оскiльки АТ к.Щнiпровська ТЕЦD
забезпечуе тепловою енергiею правобережну частину м. Каlt'янське, то важJIиве значення мае
стабiльна, надiйна та безаварiйна робота обладнання в осiнньо-зимовий перiод.
обох
ДоповiДеЙ слiдус, що основну увагу пiдприемство нада€ саме цьому напрямку дiяльностi:
передбача€ться виконати зах.оди не тiльки по вiдновленню та пiдтрима,нню в робочому cTaHi
дiючого обладнання, ай з реконструкцii та модернiзацii ОЗ.
Також Маховська В.В. попросила надати бiльш детальнi пояснення щодо структури
тарифiв та динамiку величин тарифiв при змiнi цiни на природний гill, що ;було .рЬбп.rо
начаJIьником ПЕВ Русановою Т.В.

з

Запитання вiдсутнi.

Голова вiJкритого обговорення Шнейдер Л.А подякувiIла присутнiм за участь в
громадських с-l\ханнях та за виступи i поставила на голосування наступний проект рiшення за
результатаrtлt вi-]крлtтого обговорення:

l.

Пi:триltатlt пропозицiю

2.

Схвапlrгrt Iнвестицiйну програму ПАТ кЩнiпровська TEIJ> на2022 piK.
За рз1'.rьтата\lll проведених вiдкритих обговорень скласти та направити до НКРЕКП
протоко.-I на пi:три]uку пропозицiй АТ к!нiпровська ТЕЦ) щодо встановлення
тарrrфiв на вшробництво тепловоi енергii на 2022 piK та Iнвестицiйноi програми на
2011 piк.

З.

АТ

кЩнiпровська

влtробнltuтво теп.-Iовоi енергii на2022 piK,

4
0
0

голосiв
голосiв
голосiв

ТЕЦ) щодо розрахунку тарифiв

на

Голосували ((одноголосно)

1. Пiдтримати пропозицiю АТ

2,
3,

<<Щнiпровська ТЕЦr, щодо
розрахунку тарифiв на
виробництво тепловоТ енергi.i на 20i2
piK.
Схвалити IнвестицiПну програму АТ <^<Щнiпровська
За результатами проведени* ,ц*р"r; й;"r"реньТЕ[Р на 2022 piK.
нкРЕкП протокол на пiдтримку пропозицiй АТ скласти та направити до
<<Щнiпровська ТЕц>
ВСТаНОВЛеННЯ ТаРИфiВ На ВИРОбництво
щодо
теплово[
на
2022
piK
та
Iнвестицiйноi програми на 2022 piK.
"rr.p.ii

Заперечення та доповнення вiдсутнi.

\.

Вiдкрите обговорення вважати таким,
що вiдбулось на засадах гласностi та вiдкритостi.
вiдкрите обговорення вважати такимj
Що вiдýулось з порушенням процедури, встановленоi
ПорядкоМ проведеннЯ вiдкритогО о.б.овореннЯ
.rpo"nriu^ pilП.n" Huiio"-"Hot
KoMicii, що
здiйснюс державне_регулювання
сферu*^""aр.ariп"
у
.u комунiшьних послуг, затвердженого
постановою НКРЕКП вiд 30 червня ZOti
року Й ВОО.

нача-гlьник

вlддlлу
фiнансового
планування комунtLIIьних пiдприемств
та
тарифного регулювання Щепартаменту
економiчного розвитку
кам'янськоi

MicbKoi ради

Голова вiдкритого обговорення

г
\.

Секретар вiдкритого обговорення

ffi

ry

Маховська В.В.

Русанова Т.В.

рЕсстр

учасникiв вiдкритого обговорення
Jф

зlл

п.I.Б.
Шнейлер Л.А

Назва органiзацii
(пiдприемства)
АТ к[нiпровська TEL{>

Посада

Пiдпис

ZaZ

заступник Генерального
директора з економiчних

питань

Писарвський I.€.

АТ к!нiпровська ТЕЦ)

головний iнженер

Маховська В.В.

Кам'янська MicbKa рада

Начальник вiддiлу
фiнансового -rчф"чrrп"
комунirльних пiдприемств та
тарифного реryлюваншI
,Щепартаменry економ iчного
розвитку Кам'янськоТ

'-

z

MicbKoi ради

ýсанова Т.В.

АТ <!нiпровська

ТЕЩ>

Начальник ПЕВ
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