
      

  
 

Обґрунтування 

необхідності коригування заходів ремонтної програми на 2019 рік 

у тарифах на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії  

ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» 

(без зміни джерел фінансування, структури затвердженого тарифу  

та загальної вартості ремонтної програми) 

  

Постановами НКРЕКП №1817 від 11.12.2018 року та №892 від 31.05.2019 року для 

ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" встановлені тарифи на відпуск електричної енергії та 

виробництво теплової енергії на 2019 рік, якими передбачені кошти на виконання 

ремонтної програми на загальну суму 77 717,1 тис. грн. (без ПДВ), в т.ч. в частині 

виробничої собівартості на суму 34 217,4 тис. грн. (без ПДВ) та в частині 

амортизаційних відрахувань на суму 43 499,7 тис. грн. (без ПДВ).  

Дана ремонтна програма формувалась у період, коли основне та допоміжне 

обладнання знаходилося в ремонті (червень - липень 2018 року), а частина і зовсім ще 

не була виведена у ремонт. В процесі експлуатації обладнання в першому півріччі 2019 

року та під час проведення ремонтної кампанії 2019 року у термін, визначений                       

ГКД 34.20.661-2003, були виявлені приховані дефекти, які неможливо було передбачити 

до початку виконання робіт, і які, як наслідок, не були враховані в обсягах робіт, що 

подавалися на погодження в 2018 році та корегування в 2019 році. 

Так, під час виконання ремонтних робіт котлоагрегату ТП-47 ст.№7 та пилосистем 

7-А,Б після проведення дефектації виникла необхідність додаткових робіт, а саме: 

- виготовлення нового валу димососу 7Б; 

- перезаливання з наступною механічною обробкою двох вкладишів 

підшипників димососу 7Б; 

- відновлення обмурівки лівої та правої стін в районі зубу пережиму та 

наклонної зубу перетину; 

- придбання та заміна 14 дефектних згинів пилепроводів; 

- придбання додаткових матеріалів.  

Станцією був визначений чіткий обсяг робіт, що необхідно буде виконати під час 

ремонту. Вартість додаткових робіт за розцінками 2019 року становить 1 942,0 тис.грн. 

(без ПДВ). 

Невиконання вищенаведених обсягів робіт можуть призвести до аварійних зупинок 

котлоагрегату ТП-47 ст.№7 та пилосистем 7-А,Б під час проходження опалювального 

періоду 2019-2020 років, що в свою чергу, призведе до ускладнення енергопостачання 

м. Києва та зриву виробничої програми станції, а також до відхилень параметрів роботи 
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котлоагрегату від нормативних, перевитрат палива та електричної енергії на власні 

потреби.   

Усунення вказаних дефектів вкрай необхідно, адже без цього забезпечити 

надійність теплопостачання частини житлового масиву м. Києва у опалювальний період 

2019-2020 років буде неможливо через брак аналогічного резервного обладнання. 

Враховуючи гостру необхідність виконання непередбачених додаткових робіт та 

відповідно до п.4.1 розділу 4 Постанови НКРЕКП №991 від 01.08.2017р.                                          

ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» пропонує збільшити витрати на модернізацію 

котлоагрегату ТП-47 ст.№7 та пилосистем 7-А,Б  на загальну суму 1 942,0 тис.грн. (без 

ПДВ). 

Збільшення фінансування заходу «Модернізація котлоагрегату ТП-47 ст.№7 та 

пилосистем 7-А,Б» пропонуємо виконати за рахунок перерозподілу грошових коштів по 

інших заходах ремонтної програми 2019 року без зміни джерела фінансування, 

структури затвердженого тарифу та загальної вартості ремонтної програми (таблиця 

№1). 

   Таблиця №1 

№ з/п Назва заходу 

СХВАЛЕНО НКРЕКП 
ПРОПОЗИЦІЇ ЛІЦЕНЗІАТА 

ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ 
ВІДХИЛЕННЯ 

тис. грн. (без ПДВ) тис. грн. (без ПДВ) тис. грн. (без ПДВ) 

Послуги 

сторонніх 

організацій 

Вартість 

матеріалів 

придбаних 

ліцензіатом 

Всього 

Послуги 

сторонніх 

організацій 

Вартість 

матеріалів 

придбаних 

ліцензіатом 

Всього 

Послуги 

сторонніх 

організацій 

Вартість 

матеріалів 

придбаних 

ліцензіатом 

Всього 

Витрати на ремонтні роботи 

2.10 
Заміна засувок живильних та 

парових трубопроводів  
234,0 1 837,0 2 071,0 234,0 1 425,0 1 659,0 0,0 -412,0 -412,0 

2.28 
Модернізація котлоагрегату ТП-47 

ст.№7 та пилосистеми 7-А,Б 
3 201,7 782,0 3 983,7 3 682,9 1 304,3 4 987,2 481,2 522,3 1 003,5 

3.4 Ремонт устаткування ПТЦ 1 028,3 733,4 1 761,7 1 028,3 623,2 1 651,5 0,0 -110,2 -110,2 

3.5 Ремонт мазутогосподарства 743,6  743,6 262,4  262,4 -481,2 0,0 -481,2 

 Всього: 5 207,6 3 352,4 8 560,0 5 207,6 3 352,4 8 560,0 0,0 0,0 0,0 

Амортизаційні відрахування,  

які не є джерелом фінансування інвестиційної програми 

2.4 
Модернізація котлоагрегату  ТП-47 

ст. № 7  та пилосистеми 7-А, Б 
1 872,1 2 044,0 3 916,1 1 872,1 2 982,4 4 854,5 0,0 938,5 938,5 

3.3 Ремонт устаткування ПТЦ 1 923,8 3 887,4 5 811,2 985,4 3 887,4 4 872,7 -938,5 0,0 -938,5 

 Всього: 3 795,9 5 931,4 9 727,3 2 857,4 6 869,8 9 727,2 -938,5 938,5 0,0 
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