
ПРОТОКОЛ
щодо необхідності зміни шляхом коригування заходів ремонтної програми на 2020 рік 

у тарифах на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії 
(без зміни джерел фінансування, структури затвердженого тарифу 

та загальної вартості ремонтної програми)
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»
(код ЄДРПОУ 37739041, м. Київ)

м. Київ 24 липня 2020 року

Реєстрацію учасників відкритого обговорення розпочато о 12:00 на онлайн платформі 
ZOOM, шляхом проведення онлайн трансляції з голосуванням в чаті зареєстрованих учасників.

Для участі у відкритому обговоренні підключились три учасника до онлайн платформи 
ZOOM та зареєструвались особи представники підприємства, які бажали прийняти участь у 
відкри тому обговоренні чисельністю - сім осіб.

ПРИСУТНІ
ТА ПЕРЕБУВАЛИ НА ПРЯМОМУ ВКЛЮЧЕННІ:

Заступник міського голови Київської міської державної адміністрації ГІантелеєв ГІ.О. 
(на он-лайн платформі ZOOM)

Начальник управління житлово-комунального господарства 
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (на он- Косар Н.Р. 
лайн платформі ZOOM не виходила)

Начальник управління житлово-комунального господарства
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (на он- Шумаков В.А.
лайн платформі ZOOM)

Заступник начальника відділу контролю за благоустроєм та охорони 
навколишнього природного середовища Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації (на онлайн платформі ZOOM) Безотосний В.М.

Голова відкритих обговорень - заступник генерального директора з
юридичних питань ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» І Іирогівський В.В.

Секретар відкритих обговорень - заступник генерального директора
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» Живодьорова О.Л.

Генеральний директор ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» Селіванов В.В.

Начальник планово-економічного відділу
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» Небоженко Л.Т.

Начальник виробничо-технічного відділу 
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» Берещук Ш .



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про встановлення шляхом коригування заходів ремонтної програми на 2020 рік у 
тарифах на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії (без зміни джерел 
фінансування, структури затвердженого тарифу та загальної вартості ремонтної програми) 
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ».

СЛУХАЛИ:

1. Головуючого - заступника генерального директора
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» Пирогівського Володимира Васильовича, який привітав усіх 
присутніх та подякував за бажання прийняти участь у відкритому обговоренні.

Володимир Васильович зазначив, що відповідно до «Порядку проведення відкритого 
обговорення проекту рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг» (затвердженого Постановою НКРЕКП від 30.06.2017 року 
№866). який визначає процедуру організації та проведення відкритого обговорення проектів рішень з 
питань встановлення цін (тарифів), схвалення/затвердження інвестиційних програм/планів розвитку, 
розгляду зауважень та пропозицій до проектів рішень з обгрунтуванням їх необхідності та 
врахування відповідної позиції територіальних громад, Товариством з обмеженою відповідальністю 
«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» на відкриті обговорення (слухання) виноситься таке питання:

- про встановлення шляхом коригування заходів ремонтної програми на 2020 рік у 
тарифах на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії (без зміни джерел 
фінансування, структури затвердженого тарифу та загальної вартості ремонтної програми) 
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ».

Сьогоднішню роботу ми побудуємо наступним чином. Спочатку профільні доповідачі, 
спеціалісти ГОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» будуть доповідати по анонсованій темі, а потім другий 
блок запитання-відповідь.

Час передбачений на відкриті слухання одна година.
З моменту оприлюднення оголошення про проведення відкритих слухань на поштову або 

електронну адресу ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» листів по темі питань відкритого обговорення 
не надходило.

Слово для доповіді надається Генеральному директору
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» В’ячеелаву Володимировичу Селіванову.

2. В’ячеслав Володимирович звернувся до усіх присутніх та запрошених з наступним (по 
питаннях порядку денного):

Шановні учасники відкритих слухань, Постановою НКРЕКП №3202 від 24.12.2019 року для 
ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" встановлені тарифи на відпуск електричної енергії та 
виробництво теплової енергії на 2020 рік, якими передбачені кошти на виконання ремонтної 
програми на загальну суму 77 566,9 тис. гри. (без ПДВ), в г.ч. в частині виробничої собівартості 
на суму 14 620,6 тис. гри. (без ПДВ) та в частині амортизаційних відрахувань на суму 
62 946,3 тис. гри. (без ПДВ).

Дана ремонтна програма формувалась у період, коли основне та допоміжне обладнання 
знаходилося в ремонті (червень - липень 2019 року), а частина і зовсім ще не була виведена у ремонт. 
В процесі експлуатації обладнання в першому півріччі 2020 року та під час проведення ремонтної 
кампанії 2020 року у термін, визначений Г'КД 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 2019 році.

Розглядаючи питання в рамках конкретного заходу, а саме: «Капітальний ремонт турбіни 
ПТ-60-90/13 ст.№6 (ремонт ротора низького тиску з заміною робочих лопаток 25. 26. 27 ст. та 
диску 25 ст. турбіни ст.№6)» просимо зауважити наступне.
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Нашим підприємством було подано на розгляд регулятору докумен ти, в повному обсязі, які 
підтверджували необхідність виконання робіт для забезпечення безаварійної на надійної роботи 
обладнання, вартість виконання робіт становило 5 189,93 тис. гри. (без ПДВ), в свою чергу 
отримали зворотню пропозицію, вартість якої складає 4 003,3 тис. гри. (без ПДВ). На 
сьогоднішній день даних коштів не вистачає для виконання робіт в повному обсязі, 
оскільки під час виконання ремонтних робіт турбіни ПТ-60-90/13 ст. №6 у 2018 році було 
виявлено дефекти диску 25 ступені ротору низького тиску (РНТ), усунути які під час ремонт) 
виявилось неможливим.

Згідно із запитом ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», направленим XI [КН «Енергопрогрес» 
(головна організація України із створення, модернізацій і реконструкції тепломеханічного 
обладнання електростанцій) були отримані рекомендації щодо демонтажу робочих лопаток та 
частини диску 25 ступені для забезпечення безаварійної роботи турбіни до найближчого планового 
ремонту 2020 року. Крім того, під час ремонту, також, були виявлені дефекти облопачення ступіней 
№26 та №27 РНТ (дефектний акт РНТ). Зважаючи на зазначене, з метою попередження 
пошкодження дефектних робочих лопаток ступіней №26, 27 (у випадку руйнування лопаток 
турбоагрегат може на невизначений термін вийти із ладу, із багатомільйонними втратами, 
пов’язаними із недовипуском електроенергії, підвищенням питомих витрат палива на виробництво 
тепла та відновлення працездатності) та відновлення техніко-економічних показників роботи турбіни 
(внутрішня потужність 25 ступені РВТ 3400 кВт, що призводить до підвищення витрат пари на 
турбоагрегат при тій же номінальній потужності на 7 - 9 т/годину) виконаная робіт із заміни 
робочого колеса 25 ступені та робочих лопаток 26. 27 ступені ротору низького тиску турбіни 
ПТ-60-90/13 ст. №6 являється вкрай необхідним з точки зору забезпечення безаварійної роботи та 
економічно обгрунтованим.

Станцією був визначений чіткий обсяг робіт, що необхідно буде виконати під час ремонту. 
Загальна вартість робіт за розцінками 2020 року становить 5 281,60 тис. гри. (баз ПДВ).

Невиконання вищенаведених обсягів робіт можуть призвести до аварійних зупинок турбіни 
ПТ-60-90/13 ст. №6 під час проходження опалювального періоду 2020 - 2021 років, що в свою 
чергу, призведе до ускладнення енергопостачання м. Києва та зриву виробничої програми 
станції, а також до відхилень параметрів роботи турбоагрегату 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 2020 - 2021 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 01.08.2017 р. ТОВ «ЄВРО-РфКОНСТРУКЦІЯ» 
пропонує збільшити витрати на «Капітальний ремонт турбіни ПТ-60-90/13 ст. №6 (ремонт ротора 
низького тиску з заміною робочих лопаток 25, 26, 27 ст. та диску 25 ст. турбіни ст.№6)» на 
загальну суму 5 281,60 тис.грн. (без ПДВ).

Збільшення фінансування заходу «Капітальний ремонт турбіни ПТ-60-90/13 ст. №6 
(Ремонт ротора низького тиску з заміною робочих лопаток 25, 26, 27 ст. та диску 25ст. турбіни 
ст.№6)» пропонуємо виконати за рахунок перерозподілу грошових коштів но інших заходах 
ремонтної програми 2020 року без зміни джерела фінансування, структури затвердженого тарифу 
та загальної вартості ремонтної програми (таблиця №1).

Таблиця №1
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Амортизаційні відрахування, 
які не є джерелом фінансування інвестиційної програми

2.8
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2 753,0 1 250,3 4 003,3 4 637,7 643.9 5 2 8 1 .6 {8 4 .7 6 0 6 .5 -1 2 7 8 .3

3.1 Р ем онт устатку ван н я  П Т Ц 2 704,3 6 946.1 9 650,4 2 025,8 6 346,3 8 3 7 2 .1 6І78.5 5 9 9 ,8 1 2 7 8 .3

Всього: 5 4 5 7 ,3 8 1 9 6 ,4 13  6 5 3 ,7 6 6 6 3 ,5 6 9 9 0 ,2 13  6 5 3 ,7 -1 206,2 1 2 0 6 ,2 0 ,0

Головуючий відкритих слухань подякував допоповідачу та надав слово Заступнику 
голови Київської міської державної адміністрації Пантелееву Петру Олександровичу.

3. Заступник міського голови Київської міської державної адміністрації 
Пантелеев П.О. виступив з привітальним словом до учасників і присутніх та зазначив на 
важливості прийняття рішення щодо коригування фінансування ремонтної програми, після 
виявлення скритих дефектів, що у випадку не проведення вчасного ремонту, за висновком 
спеціалістів, може призвести до ще більших багатомільйонних втрат та збитків. А це в свою 
чергу може призвести до аварійних зупинок турбіни, зриву виробничої програми станції, 
суттєвого ускладнення енергопостачання м. Києва, зриву опалювального сезону.

Тому, надійна і безпечна робота станції в опалювальний період є прерогативою для 
населення м. Києва, і запропонований проект рішення ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦ1Я» щодо 
встановлення шляхом коригування заходів ремонтної програми на 2020 рік у тарифах на відпуск 
електричної енергії та виробництво теплової енергії (без зміни джерел фінансування, структури 
затвердженого тарифу та загальної вартості ремонтної програми), підтримується Київською 
міською державною адміністрацією.

Головуючий відкритих слухань подякував, і запропонував присутнім ставити 
запитання щодо питань, які включені до порядку денного відкритого обговорення 
(слухання) та підлягають обговоренню.

Будь-яких питань, зауважень та пропозицій щодо встановлення шляхом коригування 
заходів ремонтної програми на 2020 рік у тарифах на відпуск електричної енергії та виробництво 
теплової енергії (без зміни джерел фінансування, структури затвердженого тарифу та загальної 
вартості ремонтної програми) по ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», не надходило.

Головуючий відкритих слухань подякував усім присутнім за участь і оголосив про 
закінчення засідання в формі відкритих обговорень (слухань).

РЕЗОЛЮЦІЯ:

За результатами проведення відкритих обговорень (слухань) з питань щодо 
встановлення шляхом коригування заходів ремонтної програми на 2020 рік у тарифах на 
відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії (без зміни джерел 
фінансування, структури затвердженого тарифу та загальної вартості ремонтної програми) 
по ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»:

1. Врахувати інформацію, повідомлену доповідачем і учасниками відкритих слухань, 
закінчити процедуру відкритих слухань (обговорень) як таку, що відбулась відповідно до 
вимог п. 2.1 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг України «Про затвердження Порядку проведення 
відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» від 30.06.2017 року № 866.
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2. Підтримати ініціативу TOB «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» про звернення до 
НКРЕКІІ щодо встановлення шляхом коригування заходів ремонтної програми на 2020 рік 
у тарифах на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії (без зміни джерел 
фінансування, структури затвердженою тарифу та загальної вартості ремонтної програми) 
по ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ».

3. Протокол за результатами проведення відкритих обговорень (слухань) 
оприлюднити на офіційному веб-сайті ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» та надіслати разом 
з відповідним пакетом документів до Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України з метою прийняття 
рішення в межах компетенції.

Заперечення та доповнення: заперечень та доповнень не надійшло.

відкритості.

Начальник управління житлово- 
комунального господарства
Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації

Заступник голови Київської 
міської державної адміністрації

Відкрите обговорення вважа

,  В.А,

1.0. Пантелеев

іах гласності та

. Шумаков

Заступник начальника відділу 
контролю за благоустроєм таконтролю
охорони
природного

навколишнього
середовища

Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації В.М. Безотосний

Генеральний директор
ГОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» В.В. С'еліванов

Головуючий 
відкритих слухань

В.В. Пирогівський

Секретар 
відкритих слухань

ОДІ. Живодьорова
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РЕЄСТР
учасників відкритого обговорення

№
з/п

П.І.Б. Назва організації 
(підприємства)

Посада Підпис

1. Гутаров Юрій 
Володимирович

тов
«ЄВРО-РЕКОНСТРУКІДІЯ»

Заступник генерального 
директора із загальних( 
питань

2. Пирогівський
Володимир
Васильович

тов
«ЄВРО-РЕКОНСТРУКІДІЯ»

Заступник генерального 
директора з юридичних 
питань ,

оJ. Мартишок Петро 
Іванович

ТОВ «ЄВРО- 
РЕКОНСТРУКЦІЯ»

Заступник диреї
Департаменту
енергозбуту

пора

-юво-
іу

4. Небоженко Людмила 
Томівна

ТОВ
«ЄВРО-РЕКОНСТРУКІДІЯ»

Начальник гіла 
економічного віддп

5 Берещук Петро 
Іванович

тов
«ЄВРО-РЕКОНСТРУКІДІЯ»

Начальник виробничо- 
технічного відділу

6. Андреева Ольга 
Володимирівна

тов
«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»

Провідний інженер 3 
охорони 
навколишнього 
середовища

0
7 Ляшенко Андрій 

Сергійович
тов
«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»

Начальник віДділу 
підготовки та 
проведення ремонті в


