Протокол № 13
проведення відкритого обговорення проекту постанов НКРЕКП:
«Про схвалення змін до Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» на 2018 рік»

«17 » грудня 2018 року

адреса: м. Харків
вул. Мефодіївська, 11
актовий зал КП «ХТМ»

Реєстрація учасників відкритого обговорення розпочато о 08-30.
Початок відкритого обговорення в 09-00.
Запрошені:
1. Представники від виконавчого комітету Харківської міської ради:
Руденко А.І.- заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства;
Колодна Р.Ф. – заступник директора Департаменту комунального господарства;
Присутні:
1. Представник від територіального органу НКРЕКП:
Без`язичний В.Ф. – начальник відділу НКРЕКП у Харківській області.
2. Представники від КП «Харківські теплові мережі»:
Андрєєв С.Ю. – генеральний директор
Медведєв С.Н. – заступник генерального директора по теплозбутовій роботі;
Зінченко Є.А.- заступник головного інженера з оперативного керівництва теплових мереж;
Ямпольська Н.Г. – начальник ПЕС;
Шапран С.В. – головний спеціаліст планово-економічної служби;
Гармаш О.І. - голова профспілки.
3. Інші учасники - _35_ учасників, з них 19 зареєстрованих.
Андрєєв
С.Ю.: запропонував секретарем відкритого
обговорення
обрати
Шапран С.В. для ведення Протоколу засідання та для подальшого його подання до НКРЕКП у
відповідності до положень Постанови НКРЕКП №866 від 30 червня 2017 року.
Заперечень немає.
Вступ:
Головуючий відкритого обговорення Без`язичний В.Ф. оголосив про початок
засідання, яке проводиться у формі відкритого обговорення. Повідомив, що на виконання вимог
пункту 2.1 «Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», затвердженого
Постановою НКРЕКП №866 від 30 червня 2017 року, КП «Харківські теплові мережі» 21 вересня
2018 року провело відкрите обговорення питання щодо необхідності коригування Інвестиційної
програми на 2018 рік.

Результати відкритого обговорення було оформлено Протоколом №8, який був
надісланий до НКРЕКП для врахування на відкритому обговоренні проекту рішення комісії з
питання схвалення змін до Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» на 2018 рік. Протокол відкритого обговорення
оприлюднений на веб-сайті підприємства та НКРЕКП.
Далі Головуючий відкритого обговорення Без`язичний В.Ф повідомив, що на
виконання вимог «Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,
затвердженого Постановою НКРЕКП №866 від 30 червня 2017 року, на засіданні НКРЕКП, яке
проводилося у формі відкритого слухання 11 грудня 2018 року, було схвалено проект постанови:
«Про схвалення змін до Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» на 2018 рік»
Проект зазначеної постанови НКРЕКП разом
з обґрунтовуючими матеріалами,
необхідними для прийняття рішення та відповідним протоколом відкритих обговорень були
оприлюднені на офіційному веб-сайті НКРЕКП 11 грудня 2018 року з метою отримання
зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.
Зауважень та пропозицій до оприлюднених матеріалів, які приймались до 16 грудня 2018
року у письмовому та/або електронному вигляді на адресу НКРЕКП, не надходило.
Керуючись вимогами Порядку №866 від 30 червня 2017 року, НКРЕКП було прийнято
рішення про проведення 17 грудня 2018 року відкритого обговорення зазначеного проекту
Постанови.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
І. Обговорення питання щодо необхідності прийняття проекту постанови НКРЕКП «Про
схвалення змін до Інвестиційної програми КП «Харківські теплові мережі» на 2018 рік».
ІІ. Прийняття рішення щодо результату відкритого обговорення вищезазначеного проекту
постанови НКРЕКП.
Присутні підтримали вищезазначені пропозиції.
СЛУХАЛИ:
з першого питання порядку денного про обговорення проекту постанови НКРЕКП щодо
зміни Інвестиційної програми на 2018 рік
Андрєєва О.Ю.: зазначив, що враховуючи відсутність зауважень та пропозицій до
оприлюднених матеріалів від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань до проекту постанови
НКРЕКП «Про схвалення змін до Інвестиційної програми Комунального підприємства
«Харківські теплові мережі» на 2018 рік», сума коштів на виконання Інвестиційної програми
2018 року залишилась без змін та становить:
102 798,54 тис.грн, в тому числі:
за рахунок амортизаційних відрахувань – 36 429,00 тис.грн,
виробничих інвестицій з прибутку – 66 369,54 тис.грн, що відповідає обсягам,
передбаченим структурою діючих тарифів.
Скоригована Інвестиційна програма КП "Харківські теплові мережі" на
2018 рік була розроблена відповідно до «Порядку розроблення, погодження, затвердження та
виконання інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання»,
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах
енергетики та комунальних послуг від 31.08.2017р. №1059.
Мета інвестиційної програми – забезпечення надійного та безаварійного функціонування
підприємства, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження діяльності;
скорочення споживання природного газу, зменшення шкідливого впливу виробництва і

впровадження заходів щодо охорони довкілля; поліпшення техніко-економічних показників
роботи підприємства.
Головні етапи реалізації інвестиційної програми:
Транспортування теплової енергії: реконструкція магістральних теплових мереж.
Сума інвестицій – 102 798,54 тис. грн.
Станом на 01.01.2018 р. на балансі та в обслуговуванні КП "Харківські теплові мережі"
знаходилось теплових мереж загальною протяжністю 1 634 км (у двотрубному обчисленні), з
яких 383 км – магістральні і розподільні мережі (max. діаметром – 1200; min. діаметром – 300).
Враховуючи те, що централізоване теплопостачання міста було побудовано та розвинене в
основному в середині минулого століття, на сьогодні найбільшою проблемою є зношеність
трубопроводів теплових мереж, що становить біля 75%. Велика кількість перетинань підземних
інженерних комунікацій та їх стан фізичної зношеності впливає на погіршення умов експлуатації
теплових мереж. 96% теплових мереж побудовані більш ніж 25 років тому, тобто повністю
вичерпали свій ресурс.
Такий стан теплових мереж призводить до:
- зростання експлуатаційних витрат на обслуговування теплових мереж, пов'язаних зі
збільшенням витрат на усунення дефектів, у наслідок збільшення вартості палива та матеріалів;
порушення гідравлічного режиму роботи т/мереж;
зниження якості послуг населенню;
прискореного старіння т/мереж за рахунок корозії металевих конструкцій, руйнування плит,
лотків, руйнування теплової ізоляції.
У зв'язку з великою пошкоджуваністю теплових мереж в окремих районах міста і після
пошкоджень трубопроводів магістральних теплових мереж, які відбулися в кінці лютого початку березня поточного року та мали соціальний резонанс, виникла необхідність в
коректуванні заходів Інвестиційної програми 2018 року, так як заходи розроблялися в кінці
минулого року і не могли врахувати обставини, що змінилися.
Заходи інвестиційній програмі на 2018 рік після коригування:
Реконструкція теплових мереж від МК 9402 до
МК 9403 по вул. Благодатна;
реконструкція теплових мереж від МК 9420 до МК 9421 по вул. Благодатна; реконструкція
теплових мереж від МК 9417Б до МК 9418 по 2-му Петренківському в'їзду; реконструкція
теплових мереж від МК 9419Б до МК 9420 по вул. Благодатна; реконструкція теплових мереж
від МК 9419 до МК 9419А по вул. Краснодарська; реконструкція магістральних теплових мереж
на ділянці від МК5307А до МК5308А по вул. Валентинівська; реконструкція теплових мереж
ділянки від МК 9403/9 до МК 9403/11 по вул. Амосова; реконструкція теплових мереж ділянки
від МК-9520 до МК-9522 по вул. Рибалко; реконструкція теплових мереж від МК6307 до
МК6308 по вул. Киргизька; реконструкція теплових мереж від МК 1138 до МК 1138/5Б по вул.
Нікітіна; реконструкція теплових мереж ділянки від МК-4525 до МК-4531 по вул. Динамівська,
від МК-4526 до МК4526/2 по пров. Фанінський.
Планується перекладка 6,436 км т/мереж в однотрубному обчисленні.
Реалізуючи дані напрямки інвестиційної програми підприємство прагне вирішити
наступні виробничо-економічні питання:
- знизити обсяги споживання енергоносіїв; забезпечити надійність роботи т/мереж;
оптимально змінити трасування мереж, з метою поліпшення режимів; мінімізувати терміни
відключення споживання в період проведення ремонтних робіт; підвищити якість послуг, що
надаються споживачам; привести у відповідність потужність джерел тепла та споживання
теплової енергії; знизити втрати тепла при транспортуванні теплової енергії від джерела до
споживача; виконувати заміну мереж з врахуванням спеціальних програм будівництва і
благоустрою міста; виконувати заміну аварійних ділянок т/мереж.
При реалізації інвестиційної Програми, в результаті досягнення економічного ефекту від
втілення запланованих заходів у розмірі 14719,97 тис.грн, зниження собівартості виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії, закладеної до розрахункових тарифів (без
врахування зростання капіталізації основних фондів), складе 0,30 грн/Гкал, або 0,03 %.
Головуючий відкритого обговорення: запитав чи є питання, зауваження та пропозиції.

Зауважень та питань немає.

Головуючий відкритого обговорення Без`язичний В.Ф: поставив питання про стан
виконання інвестиційної програми на теперішній час.
Андрєєв А.Ю. доповів, що стан виконання складає 80%. До кінця року всі роботи будуть
виконані.
Андрєєв С.Ю зазначив, що роботу які були виконані у цьому році – це тільки незначна
частина робіт по заміні теплових мереж. У наступному році підприємство планує виконати
значний обсяг робіт у даному напрямку за рахунок коштів інвестиційної програми, фінансування
з міського бюджету та позик міжнародних фінансових установ.
Далі головуючий відкритого обговорення Без`язичний В.Ф надав слово заступнику
міського голови з питань житлово-комунального господарства Руденко А.І.

Руденко А.І
Подякував за роботу, яку підприємство здійснило по збільшенню перекладки теплових
мереж, та зазначив необхідність приділяти особливу увагу кадровій політиці підприємства.
Також наголосив про необхідність надання якісної послуги з централізованого опалення та
централізованої подачі гарячої води мешканцям м.Харкова.
Також, висловив чітку позицію Харківської міської ради щодо необхідності виконання
заходів Інвестиційної програми 2018 року на 100% та одночасного затвердження скоригованої
Інвестиційної програми на рівні НКРЕКП.
Головуючий відкритого обговорення Без`язичний В.Ф.: запропонував підтримати
пропозицію щодо погодження схваленого проекту Постанови НКРЕКП, а саме «Про схвалення
змін до Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ
МЕРЕЖІ» на 2018 рік»
Заперечень немає.

ВИРІШИЛИ:
1. Відкрите обговорення проекту Постанови НКРЕКП щодо схвалення змін до
Інвестиційної програми КП «Харківські теплові мережі» на 2018 рік вважати таким, що
відбулось на засадах гласності та відкритості.
2. Погодитися без зауважень із схваленим проектом постанови НКРЕКП «Про схвалення
змін до Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ
МЕРЕЖІ» на 2018 рік».
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