
--

IIротокол }lъ 1
вИкритого обговорення щодо встановлення тарифiв на виробництво тепловоi енергii
АТ <<Щнiпровська ТЕЦ> на202| piK та схваJIепня IнвестицiйноТ програми на 2021 piK

28 вересня 2020 року м. Кам'янське,,Щнiпропетровська область,
головна контора АТ кЩнiпровська ТЕЦ),
актова з€ша

ЗАПРОШЕНI: Маховська В.В. - Начальник вiддiлу фiнансового
планування комунальних пiдприемств та
тарифного регулювання департаменту
економiчного розвитку Кам'янськоi
мiськоi ради

ПРИСУТНI:
Павлюченко I.M. - заступник Генерального директора з

економiчних питань
Писаревський I.C. - головний iнженер - член дирекцiТ
Маховська В.В. - Начальник вiддiлу фiнансового

планування комунirльних пiдприсмств та
тарифного регулювання департаменту
економiчного розвитку Кам'янськоi
MicbKoi ради

Русанова Т.В. - Начальник ПЕВ

Порядок денний:
1. Обрання головуючого та секретаря вiдкритого обговорення.
2. Iнформацiя щодо тарифiв на виробництво тепловоi енергii АТ

<.Щнiпровська ТЕЩ> на 2021 piK.
3. Iнформацiя щодо Iнвестицiйноi програми Товариства на 2021 piK.
4, Виступи учасникiв вiдкритого обговорення та прийняття рiшення за

наслlдками вlдкритого обговорення

СЛУХАЛИ:

1. З першого питання порядку денного слухали:

Заступника Генерального директора з економiчних питань Павлюченко I.M., яка привiтала

учасникiв вiдкритого обговорення, ознайомила присутнiх з вимогами Нацiональноi Koмicii, що
здiйснюе державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далi НКРЕКП)
щодо процедури пiдготування лiцензiатами проектiв тарифiв в частинi залучення до
обговорення громадськостi та представникiв органiв мiсцевого самоврядування.

Головний iнженер Писаревський I.C. запропонував обрати головою вiдкритого обговорення
Павлюченко I.M. - заступника ГенераJIьного директора з економiчних питань, а секретарем -
Русанову Тетяну Василiвну, нач€uIьника планово-економiчного вiддiлу.

За дану пропозицiю голосували:
,rЗА" - 4 голосiв
,rПРОТИ" - 0 голосiв
утрималися вiд голосування - 0 голосiв

Голосували ((одноf олосноD



ВИРIШИЛИ:

l, Обрати головою вiдкритого обговорення Павлюченко I.M.. - заступника Генеральногодиректора з економiчних питань, секретарем - Русанову Тетяну Василiвну, начальникапланово-економiчного вiддiлу.

2. З дру.о.о питання порядкуденного слухали:

Заступника Генерального директора з еконоМiчних питань Павлюченко I.M., якапроiнформувала учасникiв обговорення про особливостi процедури розрахунку тарифiв та йогорезультати.

розрахунок тарифiв на 2о21 pik виконано у вiдповiдностi до вимог чинних нормативнихЛОКУМеНТiВ З УРаХУВаННЯМ ПОЛОЖень МетЙики формування, розрахунку та встановленнятарифiв на електричну та (або) теплову енергiю, щ; виробляет".Ъ ,Ь теплоелектроцентр€Iлях,теплових електростанцiях та когенерацiйних установках, затвердженоi Постановою НкрЕкпвiд 01 серпня 2017 року за Jrlb 99l.

ПРИВеДеНi ОбСЯГИ ТеПЛОВОi еНергiТ розрахованi зliлно галузевого керiвного документуMiHicTepcTBa палива та енергетики УкраЙ J\b з4.20J 4З-96 к.Щиспетчерський графiк тепловихнавантажень джерела тепла i пiдприемств теплових мер€ж), затвердженого MiHicTepcTBoMекономiки Украiни 29,о1,1996 року та у вiдповiдностi до ДСТУ-н ь Ыr J-27:20|0 Будiвельнаклiматологiя КиiЪ Мiнрегiонбуд Yopui"".

MiHicTepcTBoM енергетики та вугiльноi промисловостi Украihи ба;lанс електроенергiiОЕС УкраiЪи не складено та не затверджено.
виробiток електричноi енергii визначався розподiлом теплових навантажень черезпитомий теплофiкацiйний виробiток електроенергii та потоком пари конденсатора зурахуванням кмiнiмально-допустимого складу обладнання, з мiнiмальним електричнимнавантаженням)), розробленого вАТ кЛьвiв оРГРЕС). Таким чином, плановий обсягВИРОбНИЦТВа ТеПЛОВОi еНеРГii В 2021 роцi знаходиться на piBHi 2020 року, вiдпуск електричноiенергii збiльшено на 16,7Yо. Планова величина вiдпуску електричноi енергii в 202О роцi булазменшена MiHicTepcTBoM енергетики та вугiльноi промисловостi Украiни. Норми питомихВИТРаТ ПЕIЛИВа ЗаТВеРДЖеНi В,О, ГеНеР€lJIЬного директора АТ <щнiпровсiка тЕщ> та погодженi!иректором .Щепартаменту житлово-комунального господарства та будiвництва!нiпропетровськоi обласноi державноi адмiнiстрацii.

на пiдставi даних розрахункiв було визначено витрати умовно.о палива на виробництвотепловоi енергii та вiдпуск електричнот енергii, якi було використано при розподiлi yN{oBHo-постiйних витрат по видам [родукцii.

!инамiка виробництва тепловоi та електричноi енергii та загально виробничих питомихвитрат умовного п€tлива наступна:

Найменування показника одиниця
вимiру

2019 р|к
(dакт)

2020 piK
(план)

2020 piK
(очiк. )

2021 piK
(план)вiдпvск ппплwчlliт

з44,266
теплова енергiя
електооенрпгiя

тис. Гкал 30з,148 343,610 з12,548

56,087
млн.кВтгод. 50,176 57,800Питомi 67,46].

палива
теплова енергiя

нормативнi кг / Гкал 148,80 t5t,20 15].,50 152,40
t52,40

розрахунковi кг / Гнал 148,80 15 1,20 151,50

254,80
нормативнi г / кВтгод. 2sб 1п 26t,60 25з,20

г / кВтгод. 256,10 261,60 25з,20 254,80

електрична енергiя



Зменшення очiкуваного вiдпуску тепловоi енергii в 20|9 роцi пояснюеться тим фактом,що рiшенням виконавчого KoMiTeTy Кам'янськоi MicbKoi рuд, "iд 25.0з.2020 р. J$ tti9 Оуло
рекомендовано припинити постачання тепловоi енергii споживачам ycix категорiй при yMoBi
стiйкостi середньодобовоi температури зовнiшнього повiтря вище +d0 с, що i було .робrr""о
З0.03.2020 року замiсть 09.04.2020 року.

збiльшення плановоi величини В 2021 роцi пояснюеться методикою розрахункуп-lанових показникiв, яка передбачас вiдповiднiсть положенням гirлузевого 
- 

керiвного
_]окументу MiHicTepcTBa палива та енергетики УкраiЪи Jф 34.20 .54з-96 кЩиспетчер""*"й графiк
теплових навантажень джерела тепла i пiдприемств теплових мереж)), затвердженого
\,IiHicTepcTBoM економiки Украiни 29.0I.1996 року та у вiдповiдностi ло ЩСТУ_н Б в.1.1_
27:20l,0 Булiвельна клiматологiя КиiЪ Мiнрегiонбуд Украiни. Вiдповiдно до виробiтку тепловоi
енергii змiнилися i величини виробiтку електричноi енергiТ.

На 2020 piK ПостановоЮ нкрЕкП вiд 24,|2.2о119 NЬ З201 було затверджено тарифи на
виробництво тепловот енергii. в зв'язку з суттевою змiною цiни на природний Гш, за
iнiцiативою нкрЕкП Постановою вiд 17.03.2020 J\Ъ 651 було змiнено дlючi тарифи на
виробництво тепловоi енергii з |7 .0З.2020 року.

внаслiдок чого, середня величина тарифу на виробництво тепловоi енергii в розрахунку
на2020 piK становить 1 035,57 грн.Лкал. (без пдв).

СереднЯ величина тарифу на виробництво тепловоI енергii на 2О2] piK, згiдно
проведених розрахункiв, становить 1 029о77 грн.Лкал (без ПЩВ), по вiдношенню ло Z02O pony
зменшення становить 0,6Yо.

Формування тарифiв на виробництво тепловоi енергii виконано вiдповiдно до рiчногоплану виробництва тепловоi енергii, планованих економiчно обrрунтованих витрат, TexHiko-
економiчних розрахункiв, графiкiв peMoHTiB, плановиХ кошторЙсiв, з ураХуванням ставок
поJаткiв i зборiв, цiн на матерiальнi ресурси та послуги у планованому п.рiолi з урахуванням
зростання витрат у порiвняннi з 2020 роком на величину iндексу цiн виробникiв промисловоi
пролукцii 8,7 Уо вiдповiдно до макропоказникiв економiчного i соцiального розвитку УкраiЪи на
2021 piK (Постанова КМУ вiд29,07.2020 року J\ъ 67l Про схвалення Прогнозу економiчного i
соцiального розвитку УкраiЪи на2О21-2023 роки), а також планованого прибуiку.

ВеличинИ дiючиХ тарифiв в 2020 роцi та величини прогнозних тарифiв на
вltробництво тепловоi енергii на 202| piK для АТ <<Щнiпровська ТЕЦu зведенi 

" 
ч"аrrirи.r*rу

таб.-Iицю:

осповну частину собiвартостi становлять витрати на паливо, а саме:- середня величина паливноi складовоi в собiвартостi виробництва
тепловоi енергii - 577,З0 грн./Гка-rr.

Найменування показникiв одиниця
вимiру

середня
велиtIина в

розрахунку
на 2020 niK

тарифи,
затвердженi
з 17.0З.2020

року

прогнозованi
тарифи на
2021 piK

на виробництво теплово[ енергi[ lи грн/Гкал 1 035,57 l 035,57 l029.44
.iрIlф на виробництво тепловоi енергii, що

то
гами населення грrr/Гкал l 03 1,05 950,65 l 01 1,75

.],ля заЬезпеченrш rrослугами релiгiйних
органiзацiй грr/Гкал

106з,22 911,з9 l 002,9з
для забезпеченнrI послугами установ, що
фiнансуються за рахунок державного i мiсцевих
бюджетiв

грrr/Гкал
1 056,70 978.5l | 128,28

.l.-tя заОезпечення послугами iнших споживачiв грн/Гкал l 056,04 978,5з 1 128,2,7

забезпечення



Розрахунок витрат на папиво було здiйснено виходячи:
- з цiни 4 318,99 грн. (без ПДВ) за 1000м3 (прейскураIIт на природний газ

iЗ PecypciB акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя
"Нафтогаз УкраiЪи" на перiод поставки з 1 по 30 вересня 2020 року
(включно) пiд час виконання Компанiсю обов'язкiв щодо постачання
природного газу споживачам, якi пiдпадаrоть пiд дiю спецiальних
обов'язкiв для забезпечення загальносуспiльних iHTepeciB у процесi
функцiонування ринку природного гЕtзу, покладених на Компанiю
вiдповiдно до cTaTTi 11 Закону Украiни "Про ринок природного газу'');

- та BapTicTb послуги транспортування природного газу становить |24rlб
грн. за 1 000 м3 (без ПДВ) за для внутрiшнiх точок входу i точок виходу
(постанова НКРКП вiд 21 ,\2.2086 Jф 2001);

t]}где, при розрахунку тарифiв на 2021 piK було враховано BapTicTb природного газу з
::анспортуванням 4 443,|5 грн. за 1 000 м3 (без урахування ПДВ).

KPiM ТОгО, АТ кЩнiпровська ТЕЦ) в 2021роцi мае сплатити АТ кЩнiпропетровськгаз))
}з послугУ з розподiЛу природНого газУ 52 26216 тИс.грн., з ниХ на виробництво тепловоi енергii- 39 361,5 тис.грн. (без ПЩВ). Починаючи з 202I року витрати щодо послуги з розподiлу
_]IlродноГо газУ включенi до статri витраТ KBapTicTb iншиХ послуг виробничого характеру)), в
:чlперещнiх перiодах вони облiковувались в cTaTTi "паливо".

Розрахунок умовно-постiйних витрат здiйснювався на пiдставi результатiв аналiзу
BItTpaT за базовий перiод, з урахуванням графiкiв peMoHTiB, планових обсягiв робiт (на пiдставi
вIl\Iог нормативних документiв та дефектних aKTiB) з дiагностики, peMoHTiB та технiчного
обс.rуговування будiвель, споруд та обладнання, матерiаJIьних pecypciB з урахуванням витрат за
базовий перiод i цiн на них, не вище, нiж склалися на ринку Украiъи на дату розрахунку
тарlrфiв. Необхiднiсть викоНання цих робiт обумовлена вимогами надiйноi та безаварiйноi
s-'ботll при HeceHHi теплового та електричного навантаження в осiнньо-зимовий перiод. KpiM
.чfго. Плонами передбачено виконанця робiт згiдно приписiв Щержавних iнспекцiй та iнших
контро-Iюючих органiв.

Таким чином, на виконання ремонтних робiт передбачасться направити 7 595,8 тис.грн.
Зltтрати включено до cTaTTi собiвартостi <BapTicTb послуг cTopoHHix органiзацiй, ремонтних
-irроздiлiв та iнших допомiжних виробництв з ремонту будiвель, споруд, устаткування та
.:f,нспортних засобiв> та cTaTTi <BapTicTb матерiалiв, якi використовуються для ремонту
--.. з о вн их засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв >>.

За,тишкова BapTicTb основних засобiв на кiнець noro"ro.o року розраховувЕUIась
:;:tО_]J{ЧI{ З ЗаJIишковоi BapTocTi основних засобiв станом на З0.09.2020 року (згiдно даних
: _ -:ткоВого облiку на вiдповiдну дату, iнформацiя наведена в "вiдомостi амортизацii ОЗ за 9
чt-:.l-,iв 2020 р.") з урахуванням введення основних засобiв згiдно постанови НКРЕКП вiд
:: -] ]019 за Nb З238 "Про схвалення Iнвестицiйноi програми АТ (ДНIПРОВСЬКА TEIf> на
- - - ' piK" (капiталiзацiя ВиТраТ на УсТаноВлення аВТоМаТичноi пожежноi сигна_гliзаЦii на
..,:,_.бнltчлtх об'сктах АТ "Щнiпровська ТЕЦ").

_\rортизацiйнi вiдрахування в202| роцi в cyMi З 481,9 тис.грн., якi розрахованi згiдно
_ _ -.-ового кодексу Украiъи, передбача€ться використати на виконання капiтального ремонту
-_ :,1.:, _ енератора АТ -25 -2 ст.j\Ъ4.

Clrt1' нерозподiленого прибутку величиною б 128,65 тис.грн. плануеться використати на
: ;I:.i,вання заходiв IнвестицiйноТ програми.

рt]зрахунок витрат на оплату працi здiйснено згiдно Порядку визначення витрат на
- -,:l-. працi, якi враховуються у тарифах на розподiл електричноi енергii (передачу
* ;i llilЧноТ енергii мiсцевими (локальними) електромережами), постачання електричноi енергii
_: :€_-_.-lьованиМ тарифом, передачУ електричноi енергii магiстральними та мiждержавними



е-lектричними мережами, виробництво тепловоi та виробництво електричноi енергii,
затверджоного Постановою НКРЕКП 26.|0.2015р. Jф 2645,

Питома
нии

Найменування показника

ича собiва
ви
сировина i допомiжнi м
пitливо

гlя з1 сто
вит на опл
сдиний внесок на загаJIьнообов'язкове державне соц.

ння
вання

iншi в
\:uiHi BHl

laJIbHl в
на оп,

сдиний внесок на загаJIьнообов'язкове державне соц.
вання

зацrинl в вання

Iвшi опе инl
на соцiальний
на дослiдження i

таким чином, основною статтею витрат е витрати на паливо (природний газ), а отже
юш i формують piBeHb тарифiв.

3. З третього питання порядкуденного слухали:

Головного iнженера - члена дирекцiТ Писаревського I.e., який надав учасникам обговорення
rTEс-TY характерИстикУ заходiв, включениМ до IнвестИцiйноi програмf,I АТ кЩнiпровська ТЕЦ)).

1. Електротехнiчне обладнання

. , l,irр\ нryвання технiчного переоснащення рпвп в частинi замiни лiчильникiв Сдзу-,.- на HIK-2303.

згiдно ПуЕ у 1962р. на ТЕщ були встановленнi iндукцiйнi лiчильники електроенергii
r-'1 САзу-и687, якi вимiрюють загальну кiлькiсть виробленоi та спожитоi електричноi енергii
rr rвпi та господарськi потреби.

На даний час iндукцiйнi лiчильники типу САЗу-и687 фiзично зношенi та морально

-тqirl знятi з виробництва, запчастини для ремонту приладу не виготовляються, 80О%

-ашшоi кiлькостi лiчильникiв мають не задовiльний технiчний стан та вважаються не
rlптrтЕЕldи до експлуатацii.

ВПtОДтчи З вищезазначеного виникла необхiднiсть у 202\р. за рахунок iнвестицiйноi
rrrш пiдприемства здiйснити замiну iндукцiйних лiчильникiв типу сдзу-и687 на
щrрошi лi,п.rльники типу HIK 2303. Якiсний облiк витрат елoктроенергii дозволить бiльш
FiпaTbBg пiдбирати працююче обпаднання, що надасть змогу icToTHo економити
refiаънi ресурси (паливо, вода та електроенергiя).

в тому числi

57,|уо

т.ч.:

lнш1

lHml



1.2 Обrрунтування необхiдностi розробки проектноi документацii <<Технiчне
переоснащення АСКОЕ>

На АТ кЩнiпровська TEI-{> з 2001р. знаходиться в експлуатацii автоматизована система
комерцiйного облiку електроенергii (АСКОЕ), що забезпечуе збiр та обробку даних з вузлiв
об;liку та передачу ii в необхiднi iнстанцii. З часу вводу в експлуатацiю технiчне
переоснащення системи проводилась 1 раз в 2009 роui.

У зв'язку з введенням нового ринку електроенергii, дJuI можливостi бiльш гЕr{кого
реryJIювання вiдпуску/споживання електричноi енергii необхiдно провести удосконЕ}лення
апаратноi частини системи АСКОЕ АТ кЩнiпровська ТЕЦ), яке забезпечить наступнi необхiднi
харilктористики:

1. Граничнi показники розсинхронiзацii часу - не бiльше * 1 0 секунд;
2. Вимоги до серверного обладнання - серверне обладнання мае забезпечувати

нарощування первинноi бази даних iз розрахунку не менш нiж 1 Мб в piK на
лiчильник. TepMiH зберiгання вiдповiдно до п.9.3 ККО;

3. Схемо-технiчнi рiшення - схемо-технiчнi рiшення мають забезпечити гарантоване
отримання даних лiчильникiв за iнтервал до 5 хвилин. Забезпечення двох
незЕ}лежних каналiв доступу до первинноi бази лiчильникiв;

4. Вимоги до резервного живлення:
- лiчильники мають бути забезпеченi резервним живленням на весь час
вiдсутностi
основного живлення;
- серверне, комунiкацiйне обладнання м.lють буги забезпеченi резервним

живленням для коректного завершення роботи.
KpiM того ocTaHHiM часом спостерiгаються постiйнi вiдмови та неполадки в роботi

}IopaJIbHo застарiлого та фiзично зношеного обладнання. Згiдно з,.ЩСТУ 5003.t:2008 п.7
"-lкrггевi цикли автоматизованих систем облiку електричноi енергii> система АскоЕ потребуе
оЕоеlення ПЗ та удосконалення апаратного обладнання.

lЗ Обrрунтування про необхiднiсть розробки проекту технiчного переоснащення ГРУ-б,3
ýВ.

Головна розподiльча установка (лалi - ГРУ) 6,3 кВ живиться вiд 3-х трансформаторiв
з8'язку та 3-х генераторiв АТ кЩнiпровська ТЕЩ>. ГРУ 6,3 кВ служить для перерозподiлу
*текгричноi енергii мiж ,Щнiпровським металургiйним комбiнатом, трансформаторними
шi:стшцiями MicTa та фiдерами власних потреб АТ <Щнiпровська ТЕЦ). ГРУ 6.3 кВ складаеться
з -IBox систем шин. Перша система шин роздiлена на 3 секцiТ, друга система шин суцiльна.
Сеrцii з'еднанi 2-ма секцiйними вимикачами, системи шин 3-ма,мiжшинними вимикачами.
Фi:ери споживачiв живляться через роз'сднувачi, оливнi вимикачi та струпtообмежуючi
Еýтори.

Електрообладнання ГРУ-6,3кВ знЕlходиться в експлуатацiТ з 50-х poKiB морально
п-тарiло та фiзично зношене, це значно знижуе надiйнiсть його роботи. При виводах в ремонт
звггрообладнання мають мiсце вiдмови при вимкненi вимикачiв через знос деталей приводiв
,}тЕвпш( вимикачiв. На приводах шинних роз'еднувачiв зношенi черв'ячнi передачi, що
IсЕ.lа]пюс проведення перемикань та забирае на це зайвий час.

Впrодячи з вищезазначеного вважаемо доцiльним розробити у 202I роцi проект технiчного
I-FЕOсЕатцення ГРУ 6,3 кВ, при цьому основна мета цього заходу втiлити у проектi наступнi
;зшi.шi рiшення:

о запriна оливних вимикачiв на BaKyyMHi у кiлькостi 34од.;
о запriна трансформаторiв струму на HoBi сучаснi у кiлькостi 102од.;
о заrtiна трансформаторiв напруги на HoBi сучаснi у кiлькостi 32од.;
. заrriна приводiв шинних роз'еднувачiв у кiлькостi 76 од.;
. встzlновлення обмежувачiв перенапруги;
. заrtiну лiнiйних роз'еднувачiв з приводом та з зi}земленням - 21 шт
. заrriну трифазних струмообмежуючих peaKTopiB -24 пт.;
. заrtiну трансформаторiв нульовоi послiдовностi - 25 шт;



о

a

замiну опорних та прохiдних iзоляторiв
замiна iснуючого релейного захисту на захист на мiкропроцесорнiй ocHoBi.

2. Теплотехнiчне обладнацня

З.1 Обrрунтування замiни живильного насосного агрегату
ба53

встановлений в турбiнному вlддlленнl

4П-5К8 на насосний агрегат ПЕ

насос кВприску> j\b2

-,:r 4П-5К8) виготовлений у 1958 роцi та введений в експлуатацiю у 1960 роцi. Насос
_:i.Значений для подавання живильноi води в котлоагрегати та на вприск води у редукцiйно-
- i_,1.lо.]жувальну установку. Також даний насос використовуеться при проведеннi гiдравлiчних
.,,:эобувань котельних агрегатiв та живильних трубопроводiв,Щаний насос використовуеться
_:ii Знижених навантаженнях (режим пуск-зупинка) та в режимi коли одного живильного
-*-:J.fc\' Не ДосТаТньо, а включати другиЙ живильниЙ насос не економiчно (вiдбудеться
_.':;.Щення витрат електроенергii на власнi потреби, потужнiсть двигуна живильного насосу 500
..J_l.

ВРаховуючи те, що запчастини на цей тип насосних агрегатiв не виготовляються, а
:.1_.1ТоВлення вузлiв насосу на замовлення не мае сенсу через велику BapTicTb, пропонуеться
_:;::бати новиЙ сучасниЙ насосниЙ агрегат зi схожими характеристиками.

Вiдповiдною замiною застарiлого насосу 4П-5К8 може стати сучасний насос ПЕ 65-53.
I=;oc ПЕ 65-53 горизонтi}льного виконання, призначений для живлення стацiонарних парових
.. - _.-liB теплоенергетичних блокiв ТЕС та ТЕЦ.

Замiна застарiлого насосу 4П-5К8 на новий насосний агрегат типу ПЕ б5-53 забезпечить
-,:..'но\{iчниЙ режим роботи ТЕЦ, а також проведення гiдро-випробувань котельних агрегатiв та
i]. зIl--Iьних трубопроводiв.

1.2 Обгрунтування технiчного переоснащецня теплофiкацiйноi установки М 1 в частинi
заrtiнlI конденсацiйних насосних агрегатiв типу КНТ-1, 212атипу КСД.

Теплофiкацiйна установка Nbl використовуеться для нагрiвання мережноi води у
"1.:е/КЛрIх водопiдiгрiвачах типу ПСВ-500. Щля перекачки конденсату вiдпрацьованоi пари з
-,_;r_lepiB у деаерацiйну установку теплофiкацiйна установка Jфl обладнана конденсацiйними
:.:Jr-rса\Iи КНТ-1, кНТ-2 та КНТ-2а.

Також на теплофiкацiйнiй установцi Jtlb 1 е конденсацiйний насос КНТ-1 типу 10КсД-5х3
ii;li"] бр введений у експлуатацiю у |9'76 роцi. !аний насос мае велику потужнiсть
-..з:tтродвигуна в 160 кВт.

ОДною з альтернативних замiн iснуючих HacociB на сьогоднi с консольнi моноблочнi
::,_r..Il ТИПУ КМ 100-65-200.

Длrя забезпечення надiйноi роботи теплофiкацiйноТ установки Jф1, та eKoHoMii
: tiJIIчноi енергii на власнi потреби, пропонуеться у 2019 роцi придбати 3 насосних агрегата- -,. K_\I 100-65-200 та замiнити конденсацiйнi насоси КНТ-1 ,2,2а,

:-: Обгр}'нтування технiчного переоснащецня теплофiкацiйноi установки NЬ 1 в частинi
_дчiлlt конденсацiйних насосних агрегатiв типу КНТ-lr 212атипу КСД.

На даний час насоси вiдпрацюваJIи свiй TepMiH експлуатацii та фiзично зносилися.
---:- -,.;i КНТ-5, КНТ-6 та КНТ-7 мають дефекти корпусу, нижнiх та BepxHix роз'смiв,

_.b_neнb. робочих колес, якi пiдлягають повнiй замiнi, що можна вважати за придбання
- :., ]tr насосного агрегату. Виконання капiтального ремонту з замiною Bcix вузлiв насосу е
- : -.'-:_-TbHlIlt через велику BapTicTb. Зупинка конденсацiЙних HacociB при виконаннi
-: , : _.__-,гiчного процесу спричинить зупинку турбогенератора та втрату тепловоТ та електричноТ- - -;.:_trCTi ТЕЦ що приведе до недовиробiтку продукцii та порушеннi договiрних умов щодо
- 

-- : j.}.IKIl температури теплоносiя згiдно до температурного графiку.
О:ною з аJIьтернативних замiн iснуючих HacociB на сьогоднi е консольнi моноблочнi

- -- :.:.. ;lrпl.К 80-50-200.
_]"rя забезпечення надiйноi роботи теплофiкацiйних установок ТФУ-З та ТФУ-4 , Td

: , -. l.t:: е_-tектричноТ енергiТ на власнi потреби, пропонуеться у 2021 роцi придбати 4 насосних
_-],: :]: ;llпу К 80-50-200 та замiнити cTapi конденсацiйнi насоси .



].{ Обгрунryвання необхйностi технiчного переоснащення тепломережi на територii

пi:присмства в частинi замiни запобiжного мембранного клапану на пружинний

ДТ <Щнiпровська ТЕЦ) подае теплову енергiю у виглядi гарячоi води по магiстральним

_:1бопроводам КП КМР кЩентральнi мережi> для передачi rr споживаЧаМ - МеШКаНЦЯМ

_:авобьрежноi частини MicTa Кам'янське. Подача теплоносiя вiд тЕц вiдбуваеться з

- -,триманням теплового та гiдравлiчного режимiв, вiдповiдно до укладеного договору. При
::триманнi гiдравлiчного режиму пiд час проходження опаJIювального перiоду на
,.l.гiстра-пьних трубопроводах iнодi виникають нештатнi ситуацii з швидким пiдвищенням тиску
. ,uopbr"oMy трубопроводi вище 3 кг/см2. Пiдвищення тискУ у зворотному трубопроводi може

_:;Iвести до пошкодження теплогенеруючого обладнання та спричинити аварiйну ситуацiю.

Для запобiганнЯ виникненню аварiйноi ситуацii та для попередження розриву трубок

: _ з_]енсаторiв турбiн пiд час коливання тиску мережноi води в турбiнному вiддiленi TEI_{ на

,: ]ооТному трубопроводi мережноi води встановлений клапан cepii МО-з50-914 мембранно-
.::обiжного типу з розривною мембраною. При руйнуваннi мембрани в наслiдок пiдвищення
.j:.K\.y зворотному трубопроводi витiкае велика кiлькiсть теплоносiя та виникас необхiднiсть

.,. -iяти ремонтний персонал для замiни мембрани незалежно вiд часу доби. Виходячи з вище

:-е_]еноГо, пропонусться замiнити встановлений клапан cepii мо-з50-9/4 мембранно-

_.=обiжного типу з розривною мембраною на новий запобiжний пристрiй пружинного типу
:лз.] - SАFЕ DN 1 5 0/2 5 0 багаторазового використання.

Встановлення такого клапану виключить можливiсть пошкодження обладнання тЕц,
-].1еншить витрати теплоносiя при виникненнi аварiйноi ситуацii (при зниженнi тиску до
- _:т\,стимого клапан закристься автоматично) та знiме питання виконання аварiйних робiт з

- -..tiHpt розiрваноi мембрани.

5.Iнше

5-1 Обrрунryвання розробки проектноi документацii на установлення автоматичноi

GпGтеми пожежноi сигналiзацii на об'сктах ДТ ,оЩнiпровська ТЕЦ"

}iлrо вимог дiючоТ нормативноi документацii з пожежноi безпеки та обов'язкового до

вЕкоЕання Припису на усунення порушень вимог пожежноi безпеки,Щержавноi служби УкраiЪи

з Еадзвичайних ситуацiй необхiдно обладнати сертифiкованими в Украiъi системами

tвтоматичноi пожежноi сигналiзацiТ (Апс) виробничi, побутовi та рдмiнiстративнi примiщення.

обладнання будiвель, примiщень та споруд пiдприемства сертифiкованими системаIчIи

5юматичноi пожежноi сигналiзацii (Апс) згiдно розробпених проектiв передбачае виведення

сшЕаrry на пульти систем централiзованого цiлодобового спостереження за протипожежним

cтilпoм об'ектiв, який розташований у мiськiй службi МНС.
вказана система спостереження забезпечуе цiлодобове тестування роботи системи Апс

й ттrриемства та контролюе :

- несправностi та вiдновлення в роботi олектромережi живлення системи;

- роботу аварiйного живлення системи вiд акумуляторноТбатареi;

- сигнал про пожежу;

- вiдключення вiдповiдноi зони системи.

при виникненнi пожежi спрацювання сертифiкованоi автоматичноi системи пожежноi

стЕааiзаЦii забезпеЧить оперативне реагування персоналу ТЕЩ на локалiзацiю або лiквiдацiю

]Lтпеrкi, а також при необхiдностi, своечасне прибуття на об'ект пiдроздiлiв Мнс.
спираючись на вище наведене, впровадження даного заходу необхiдно виконати за

Е!-Еок iнвестицiйних програм202| - 202З poKiB.



На даний час встановлена автоматична пожежна сигналiзацiя по BciM розробленим
-:,-ектам. Пропонуеться в 2021, роцi розробити проектну документацiю на установлення
:: _ -r\I&тичноi системи пожежноi сигналiзацiТ на наступних об'сктах:

- головний корпус (котельне вiддiлення);,
- головний корпус (турбiнне вiддiлення);
- головнийкорпус (адмiнiстративно-побутовийкомплекс)
- Головнарозподiльчаустановка бкВ.

:. 1 Обгрунтування придбання комп'ютерноi та органiзацiйноТ технiки

- ,.:за,к.цивiшими завданнями, що викон}тоться на комп'ютерах ITEIJ е наступнi:
1. Забезпечення безперебiйноiроботи пiдприемства:

. бlхга,rтерський i податковий облiк;

. вза€мини з банками;

. постiйнi юридичнi консультацii;

. взасмодiя з пiдлеглими вiддiлами;

. програмне забезпечення, що вимагае постiйноi технiчноi пiдтримки й корекцii
2. Обслуговування баз даних, що мiстять великий обсяг конфiденцiйноi iнформацii, яка

не призначена для cTopoHHix i потребуе захисту;

З. Пiдготовка аналiтичних даних для керiвника органiзацii, на пiдставi яких

ухвirлюються найважливiшi економiчнi, фiнансовi й iншi рiшення, що визначають

подальший розвиток пiдприсмства;
-+. Забезпечення безперебiйного функцiонування локальних обчислювальних мереж,

призначення яких, в основному, значно пiдвищувати продуктивнiсть працi
спiвробiтникiв за рахунок ефективного використання ними своiх робочих мiсць;

5. Контроль над роботою спiшно дiючоi комп'ютерноi технiки,
По вiдомостях, узятих з вiдкритих джерел (звiтiв сервiсних центрiв з ремонту й

_, .,. гr_]в}впнню комп'ютерiв i оргтехнiки, середнiЙ TepMiH служби даного обладнання
_ - -_-. _- зIIть 5-7 poKiB

На АТ (ДНIПРОВСЬКА ТЕЦ) з i14 системних блокiв 20 були придбанi до 2010- . lа \1ають ряд функцiональних дефектiв, якi не можуть бути вiдновленi зi cBoix
_ -_чнtIх причин, через вiдсутнiсть запчастин. З тих самих причин масмо замiнити 8 одиниц

,-..зэцitlноi технiки (багатофункцiональнi пристроi). Також з 114 MoHiTopiB, що перебrIвають
_ 1._:Kl пiдприемства, 20 - MoHiTopiB на ocнoBi електронно-променевоi трубки якi rtають ря.]
_ ,._лiB. наприклад iонiзуюче випромiнювання, електромагнiтне випромiнювання. нечiтке

l :.:.-ННЯ, меРеХТiННЯ.

i *: Обгрl,нтування придбання програмного забезпечення i

Програмне забезпечення е невiд'смною частиною виробничого процесу, бухгалтерського
. - :1. та фiнансових процесiв. Таке програмне забезпечення як Microsoft Windows l0 Рrо,

_:_=..t[ Office 2019 Pro та ABBYY FineReader 14 Enterprise с виключно лiцензiйниlt
: : l _ ]i{стzlння цих програм без лiцензii е порушенням чинного законодавства). Iнше програмне
;].=_-зчсння не задовольняе Bci вимоги Товариства.

i з Оf_lгр},нтування необхiдностi придбання робота-тренажера,,ТАРАС-М Т5Д"
:-l серцево-легеневоТ i мозковоi реанiмацii

Ззсь персонал повинен бути практично навчений способам надання першоi долiкарськоi
_ - , ,l - _ ;l потерпiлим при нещасних випадкiв безпосередньо на мiсцi подii згiдно з вимогами
: - 

_: - . -:. 
r02 "Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными

- - -- : ..|;1 прлr обслуживании энергетического оборулования". Перевiрка знань iнструкцii
, : : --_-_: :]роводитись пiд час первинноi та перiодичноi перевiрки знань з охорони працi.
_ : -_-_ _- iз застосуванням сучасних тренажерiв, повиЕно проводитись навчання персонirлу для
- ----]..\.|:-чня навичок з надання першоi долiкарськоi допоitлогlл".



В зв'язку з вiдсугнiстю в АТ ,,днIпроВськА тЕц" сr{асного тренажера для навчання
персонаIry та пiдтримання навичок з надання першоi долiкарськоi допомоги з урахуваннямlшlоГ зазначених НД пропонуеться придбати робот-тренажер ,,тАрдс-М т5д,'для серцево-
неневоi i мозковоi реанiмацii.

5.5 ОбгрУнтуваннЯ придбанНя кондицiонерiв для примiщень РЗА, серверних та хiмiчноi
пбораторii

На сьогоднiшнiй час багато примiщень м.lють
lовiтря у лiтнiй перiод: примiщення обладнанi РзА,
lеЕгри, хiмiчнi лабораторii. Запорукою безперебiйноi
pкrriщeHHi 18 - 24 " С. Одним з основних засобiв
ryпrriщеннях е кондицiонер

на Гщк розташовано обладнання РзА, яке встановлене на панелях керування та
_,1,jiсTy повiтряних лiнiй, генераторiв, трансформаторiв та фiдерiв дмк, MicTa та власних
_:реб, На комп'ютерах, розташованих на гщк, обробляеться iнформацiя з комерцiйного

_,_,-iiKY електричНоi енергii, тепловоТ енергii, облiкУ природноГо газу, кисню та технiчноi води.
з;тановлене обладнання телемеханiки та телесигналiзацii для передачi оперативних даних в
*-iпровську енергетичну систему м. Запорiжжя.

У сервернiй KiMHaTi АТ кЩНIПровсъкА тЕц> розтаrrrовуеться вкрай важливе i дороге,,-tтаткування, Вихiд з ладу або тимчасовi простоi в роботi устаткування можуть призвести до
,.r ::ерiальних i фiнансових втрат.

kpiM самого сервера в сервернiй kiMHaTi може знаходиться i iнше обладнання, яке,:;{т}lчне до пiдвищення температури, до рiзких змiн температурного режиму, в зв'язку з чим
--э--,бхiдно правильно пiдходити до вибору системи охолодження cepBepHoi..

Експлуатацiя обладнання в умовах, якi не були схваленi заводом-виробником, може
-:;lзвести до виходу з ладу обладнання ,га, як наслiдок, вiдсутностi гарантiйного ремонту. З
",_яJv на все викладене вище, рекомендуемо використовувати надiйнi системи контролю
,_._rIaTy ГЩК та серверноi.

5,6 ОбгрУнтуваннЯ технiчноГо переосНащеннЯ локальноi обчислювальноi мережi.
На даний час в використаннi пiдприемства АТ кЩНIПРОвськД ТЕЦ) icHye

a]bнa обчислювальна мережа, частки якоi з'сднаннi за допомогою телефонних лiнiй.
:е з'еднання не забезпечуе необхiдну швидкостi передачi даних, е ненадiйним та тягне
:обою виникнення частих поломок.

Для повного використання можливостей локальнdi обчислювальноi мережi
бхiдно провести ii модернiзацiю, а саме з'еднання за допомогою телефонних лiнiй
iдпти на з'еднання оптичним кабелем за допомогою sрF-модулiв та керованих
ryTaTopiB.

В 202| РОЦi ПЛаНУеТЬСЯ пРОВести четвертий етап модернiзацii локальноi
iс,.Iювальноi мережi згiдно робочого проекту, що дозволить працiвникам отримати
Цт дО внутрiшньоi мережi документообiгу. Щозволить пiдключити користувачiв до
баrьноi мережi Internet для отриМання HoBiTHboi iнформацii в сферi охорони працi.

переоснащення включатиме подовження оптоволоконноi 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 бУде
встановлено комутатор;

потребу в постiйному охолодженнi
cepBepHi, операцiйнi, обчислювальнi
роботи обладнання е температура в
пiдтримки температури в зазначених



' ВiД бУДiВЛi МКД ПРОДОВЖення оптоволоконноi лiнii по бетонним опорам до
будiвлi центральноi комори, де буде встановлено комутатор;

' ВiД бУДiВЛi ЦеНтРальноi комори tIродовження оптоволоконноi лiнii до
будiвлi механiчноi майстернi, де буде встановлено комутатор. Кабель
прокладаеться по cTiHi булiвель Щк,далi з даху центральноi комори на дах
мех. майстернi та по cTiHi мех. майстернi.

,Щовжина покриття локальноi мережi збiльшиться на 800м, швидкiсть з'еднання
]тzшовитиме 100мб/С, ЩО дозволить працiвникам отримати доступ до внутрiшньоi мережi
Iокументообiгу, дозволить пiдключити користувачiв до глобальноi мережi Internet.

i-7 Обrрунтування необхЦностi придбання вiбровимiрювального приладу дгдт_М фiрмиIL{MEx
На АТ к,Щнiпровська ТЕЩ> встановлена велика кiлькiсть одиниць обертаючих

леханiзмiв з рiзною частотоЮ обертання вiд 800 обlхв. до 3000 обlхв:
Згiдно вимог гкд 34.20.507-2003 <Технiчна експлуатацiя електричних станцiй i

fереЖ правила) необхiдно постiйно здiйснювати контроль вiбрацii обертаючих
lеханiзмiв. Bci вони вже вiдпрацювали свiй парковий ресурс i потребують частiшого
пбровимiрювання. Вимiрювання проводиться з перiодичнiстю через 48 години, а при
тсхах iз peMoHTiB до закiнчення пусконалагоджувальних робiт.

Вiдмiнною рисою приладу АгАт-М с наявнiсть функцii експрес -дiагностики
г- тrпЕпникiв, що при одноразовомУ вимiрi дозволяе визначити : дефекти монтажу, чи
ь1-Iп зарОджуютьсЯ дефектИ пiдшипникiв, а так само ступiнь iхнього зношування. .Щпя
ЕrзЕачення власних частот агрегату i його резонансiв у приладi реалiзованi функцiт
Пц}ЗГОЕУ й вибiгу, у тому числi одночасно по двох каналах, i спектра власних частот.

прилад АгАт-м мае оптимальний набiр функцiй, що дозволяе вирiшувати
s:-lякi завдання вимiру вiбрацii, вiбромонiторингу й балансування poTopiB у власних
lEopzlx. Тому для виконання цих робiт та запобiганню розвитку можливих аварiйних
ьоцесiв в 202I роцi плануеться придбання вiбровимiрювального приладу ДГДТ-М
lтхп ДIАМЕХ.

придбання даного приладу приведе к скороченню часу на ремонти обладнання та
il€Ешенню витрат на роботи пiдрядних органiзацiй з вiброобстеження.

{. З четвертого питання порядкуденного слухали: 
)

учасника вiдкритих обговорень начальника вiддiлу фiнансового планування
ЕrýЕаПЬНИХ ПiДПРИеМСТВ Та ТаРифного регулювання департаменту економiчного poa""rny
f,а-шськоТ MicbKoi ради Маховську В.В., яка наголосила, Що оскiльки ДТ к.Щнiпро""йu тЕц>
Ёrзпечус тепловою енергiею правобережну частину м. Кам'янське, то важливе значення маеаflъна, надiйна та безаварiйна робота обладнання в осiнньо-зимовий перiод. з обох
впrвi_rей слiдуе, що основну увагу пiдприемство надае саме цьому напрямку дiяльностi:
5ебачаеться виконати заходи не тiльки по вiдновленню та пiдтриманню в робочому cTaHi
пчого обладнанн я, aiT з реконструкцii та МоДернiзацii ОЗ.

також Маховська В.в. попросила надати бiльш детальнi пояснення щодо структури
rFфЬ та динамiку величин тарифiв при змiнi цiни на природний газ, що Оуло зрЬОлЬно
ЕLIьЕиком ПЕВ Русановою Т.В.

Ъпитання вiдсутнi.



Голова вiДкритого обговорення Павлюченко I.M. подякувала присугнiм за г{асть вгромадських слуханЕях та за виступи i поставила на голосування наступний проект рiшення зареtуJьтатами вiдкритого обговорення:

l. Пiдтримати пропозицiю Ат к.Щнiпровська ТЕЦ) щодо розрахунку тарифiв навиробництво тепловоi енергii на 2021 1iiK.2. Схвалити Iнвестицiйпrу прЪ.рuуrу АТ <<!нiпровська ТЕЦ) на 2021 piK.з, За результатами проведених вiдкрити* Ьо.о*ор"нь скласти та Еаправити до нкрЕкппротокол на пiдтримку пропозицiй АТ <Щнiпровська ТЕЦ) щодо встановленнятарифiв на виробництво тепловоi енергii на 2Oi| piK та IнвеЪтицiйноi програми на202l piK.

B:l вlдкритого обговорення

4 голосiв
0 голосiв
0 голосiв

l : ilРIШИЛИ:

1. Пiдтримати пропозицiю АТ <<Щнiплровська ТЕЦ) щодо розрахунку тарифiв навиробництво тепловоi енергii на 20i1 piK.2, Схвалити IнвестицiПну програму АТ пД"i.rроu.ька ТЕЩ> на 2021 piK.3, За результатами проведених вiдкрит"* оЁ.*орень скласти та направити донкрЕкП протокоЛ на пiдтримку проПозицiй АТ <<Щнiпровська ТЕЦr, щодовстановлення тарифiв на виробництво тепловоi .".piiT на 2021 piK iuIнвестицiйноi програми на 2021 piK.

Заперечення та доповнення вiдсутнi.

*,лрrге обговорення вважати таким, що вiдбулось на засадах гласностi та вiдкритостi. ш
р_* обговорення вважати таким, що вiдбулось з порушенням процедури, встановленоi.:Er]KoM ПРОВеДеННЯ ВiДКРИТОГО ОбГОворення проектiв^ рiшень нЙi;*"ноi KoMiciT, щоцiсшое державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженогоtrстаýовою НКРЕКП вiд 30 червня 2017 року Й ВОО.

п

Павлюченко I.M.

l:] вiдкритого обговорення Русанова Т.В.
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