Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України

Підготовка теплоелектроцентралей до роботи
в умовах функціонування нової моделі
ринку електричної енергії

Міненерговугілля розроблено та прийнято наступні нормативно-правові документи:

Порядок надання тимчасової підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво
електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, який затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 324

Утворено Комісію з підготовки висновку щодо доцільності надання тимчасової підтримки виробникам, що
здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, яка
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 325

Міненерговугілля розроблено проект Типового технічного завдання на проведення аудиту
технічного стану теплоелектроцентралі

Наразі Міненерговугілля розробляється проект Порядок проведення моніторингу виконання
зобов'язань щодо реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі та строку реалізації етапів
виконання проекту реконструкції та/або модернізації
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Подальші дії виробника, що здійснює комбіноване виробництво електричної та
теплової енергії на теплоелектроцентралях, для отримання підтримки
Вибір виконавця аудиту технічного стану, якщо через систему «Prozorro»

Орієнтовний
термін
від 5 днів до
2 місяців

Експертна організація повинна відповідати відповідним вимогам, зокрема:
–наявність досвіду проведення робіт з експертного обстеження устаткування об'єктів
електроенергетики не менше п'яти років та не менш як на п'яти об'єктах електроенергетики;
–мати необхідну виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та
кваліфікаційним рівнем, технологію обстеження, інформаційно-правове забезпечення,
наявну систему контролю якості виконання робіт.

Виконання аудиту технічного стану

від 3 до 5 місяців

Розробка проектної документації стадії «ТЕО» за результатами проведеного технічного
аудиту

до 4 місяців

Експертиза проектної документації стадії «ТЕО»,
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560
Отримання рішення власника ТЕЦ про підтримку наміру проведення реконструкції та/або
модернізації ТЕЦ та підтвердження наміру продовження договору оренди
(термін в 2-3 місяці обумовлений тим, якщо деякі ТЕЦ знаходиться в комунальній
власності, концесії, оренді)

до 3 місяців

від 5 днів до
2-3 місяців

На виконання вищезазначених етапів необхідно від 10 до 17 місяців
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Отримання затвердженого органами місцевого самоврядування перспективного плану
розвитку теплозабезпечення на території провадження господарської діяльності ТЕЦ, у разі
наявності такого плану

Паралельно з
попередніми
заходами

Подання до Комісії пакету документів відповідно до затвердженого порядку надання
тимчасової підтримки виробникам

5 днів

Отримання висновку Комісії щодо доцільності надання тимчасової підтримки виробникам

1 місяць

Прийяняття рішення Кабінету Міністрів про надання тимчасової підтримки

до 3 місяців

У разі початку з 01.07.2018 зазначених етапів, рішення Кабінету Міністрів України про
надання тимчасової підтримки буде прийнято від 14 до 21 місяців

Навіть враховуючи
мінімально необхідні
терміни для виконання
вищезазначених етапів,
вже зрозуміло, що
необхідно розглядати
питання щодо внесення
змін до Закону України
«Про ринок електричної
енергії»

Звернення до НКРЕКП про встановлення державної регульованої ціни на електричну енергію

до 10 днів

Встановлення Регулятором державної регульованої ціни

до 2 місяців

Укладання договору з оператором системи передачі про надання послуги з підвищення
ефективності комбінованого виробництва

до 1 місяця
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Розробка проектної документації стадії «Проект»

Експертиза проектної документації стадії «Проект»,
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560

до 6 місяців

до 3 місяців

Отримання декларації на початок будівництва

10 днів

Розробка робочої документації проекту

В залежності від
Проекту

Початок та завершення фізичної реалізації проекту реконструкції або модернізації

В залежності від
Проекту

Отримання сертифіката ДАБІ

10 днів

Для виконання всіх вищезазначених етапів до початку фізичної реалізації проекту реконструкції або модернізації
орієнтовно необхідно від 27 до 34 місяців + 12 ÷ 24 місяці в залежності від фізичної реалізації
реконструкції/модернізації передбаченої проектом.

Законом України «Про ринок електрчиної енергії» визначено, що тимчасова підтримка,
виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії
на теплоелектроцентралях надається до 1 липня 2024 року
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До складу Комісії з підготовки висновку щодо доцільності надання тимчасової підтримки виробникам, що
здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях входять:
–Міністр енергетики та вугільної промисловості, голова Комісії;
–Заступник Міністра регіонального розовику, будівництва та житлово-комунального господарства, заступник голови
Комісії;
–Голова НКРЕКП / член НКРЕКП (за згодою);
–Голова Держенергоефективності;
–Генеральний директор директорату енергетичних ринків Міненерговугілля;
–Представник департаменту електроенергетичного комплексу Міненерговугілля, секретар Комісії
–Представники органів місцевого самоврядування, повноваження яких поширюється на територію теплопостачання
теплоелектроцентралі (за згодою);
–Представник виробника, що здійснює
теплоелектроцентралі (за згодою);

комбіноване

виробництво

електричної

та

теплової

енергії

на

–Виконавчий директор відокремленого підрозділу "Науково-проектний центр розвитку Об'єднаної енергетичної
системи України" державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" (за згодою);
–Заступник Голови Держенергонагляду
–Інші представники органів державної влади, колегіальних органів, проектних, наукових установ, галузевих
громадських організацій (за згодою).
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Дякую за увагу!
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