
 

 

Протокол № 19 

проведення відкритого обговорення проєкту постанови НКРЕКП: 

«Про схвалення Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» на 2020 рік» 

 

 
«31» січня  2020  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 

Харківської міської ради 

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 КП «ХТМ»; 

Магомедова М.О. – заступник генерального директора з економіки; 

Медведєв С.Н. – заступник генерального директора з економіки; 

Андрєєв О.Ю. – начальник філії Інноваційно-інвестиційної діяльності та розвитку 

Лука О.В. – головний інженер; 

Зінченко Є.А.-  заступник головного інженера з оперативного керівництва теплових мереж; 

Ямпольська Н.Г. – начальник ПЕС; 

Шапран С.В. – головний спеціаліст планово-економічної служби. 

 

3. Інші учасники - 57     учасників, з них   54      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 проєктів 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 жовтня 2019 року провело відкрите обговорення питання щодо схвалення проєкту Інвестиційної 

програми на 2020 рік. 

Результати відкритого обговорення було оформлено Протоколом № 18, який був надісланий до 

НКРЕКП для врахування на відкритому обговоренні проєкту рішення комісії з питання схвалення 

Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» 



 

 

на 2020 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 проєктів 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 17 січня 2020 року, було схвалено проєкт постанови: «Про схвалення 

Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» 

на 2020 рік». 

Проєкт зазначеної постанови НКРЕКП разом  з обґрунтованими  матеріалами, необхідними для 

прийняття рішення та відповідним протоколом відкритих обговорень були оприлюднені на 

офіційному веб-сайті НКРЕКП 21 січня 2020 року з метою отримання зауважень та пропозицій від 

фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.  

Зауважень та пропозицій до оприлюднених матеріалів, які приймались до 30 січня 2020 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 31 січня 2020 року відкритого обговорення зазначеного проєкту Постанови. 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:   
 

І. Обговорення питання проєкту  Постанови НКРЕКП щодо схвалення Інвестиційної програми 

КП  «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» на 2020 рік». 

ІІ. Прийняття рішення щодо результату відкритого обговорення вищезазначеного проєкту 

постанови НКРЕКП.  
 

Присутні підтримали вищезазначені пропозиції. 
 

 СЛУХАЛИ: 
 

з першого питання порядку денного про обговорення проєкту постанови НКРЕКП щодо 

Інвестиційної програми на 2020 рік 

Андрєєв О.Ю.: зазначив, що враховуючи відсутність зауважень та пропозицій до 

оприлюднених матеріалів від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань  до проєкту постанови 

НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» на 2020 рік», сума коштів на виконання Інвестиційної 

програми 2020 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. 

Інвестиційна програма КП "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" на 

2020 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:  

Виробництво теплової енергії: технічне переоснащення (модернізація) поверхонь нагріву котлів  

Сума інвестицій – 8449,261 тис. грн. 

Транспортування теплової енергії: реконструкція магістральних теплових мереж. 

 Сума інвестицій – 94088,375 тис. грн. 



 

 

Постачання теплової енергії: Заміна центрального сервера БД по роботі з заявками служби  

«15-62». 

Сума інвестицій – 260,904 тис. грн. 

За напрямком:  Виробництво теплової енергії, включені заходи по технічному переоснащенню 

(модернізації) поверхонь нагріву котлів ПТВМ-180, ПТВМ-100, ПТВМ-50  та ПТВМ-30 пікових 

котелень підприємства. Роботи по заміні по поверхонь нагріву на даних котлах проводились в 80-х 

роках минулого сторіччя.  Подальша експлуатація конвективних пакетів не забезпечує надійної 

роботи котлів, що позначається на надійності теплопостачання жителів міста. 

 

Станом на 01.01.2019 на балансі та в обслуговуванні КП "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" 

знаходилось теплових мереж опалення загальною протяжністю 1 357 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 %.  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.  

В інвестиційній програмі на 2020 рік планується виконати наступні заходи: 

По Московської філії:  Реконструкція  теплових мереж у м. Харкові. Черга 2. Об’єкт 47. Ділянка 

між МК5208-МК5209 просп. Тракторобудівників; Реконструкція  теплових мереж у  

м. Харкові. Черга 2. Об’єкт 48. Ділянка між МК5212-МК5215, просп. Тракторобудівників; 

Реконструкція  теплових мереж у м. Харкові. Черга 2. Об’єкт 59. Ділянка МК5227-МК5227/1, просп. 

Тракторобудівників; Реконструкція теплових мереж у м. Харкові. Черга 2. Об’єкт 14. Ділянка між 

МК5203 -МК5206А  по Салтівському шосе. 

Планується перекладка 3,677 км т/мереж в однотрубному обчисленні. 

З метою підвищення якості обслуговування споживачів, прискорення відпрацювання заявок від 

населення і поліпшення якості надаваних послуг з постачання теплової енергії на КП «Харківські 

теплові мережі» проводиться модернізація робочих місць диспетчерів по роботі з заявками служби 

«15-62». В зв'язку з цим необхідна заміна центрального сервера БД, який морально і фізично 

застарів. 

 

Реалізуючи дані напрямки інвестиційної програми підприємство прагне вирішити наступні 

виробничо-економічні питання:  

- знизити обсяги споживання енергоносіїв; забезпечити надійність роботи т/мереж;  

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 14293,66 тис. грн, зниження собівартості виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії, закладеної до розрахункових тарифів (без врахування 

зростання капіталізації основних фондів), складе 2,49 грн/Гкал, або 0,19 %. 

 

Головуючий відкритого обговорення: запитав чи є питання, зауваження та пропозиції. 

Запитань та пропозицій з залу до порядку денного немає. 



 

 

 

Головуючий відкритого обговорення Без`язичний В.Ф. задав питання Андрєєву О.Ю.  щодо 

інших джерел фінансування реконструкції теплових мереж, які потребують термінового проведення 

ремонтних робіт, крім інвестиційної програми, яка є недостатньою для фінансування термінових 

потреб підприємства. 

Андрєєв О.Ю. відповів на запитання, що згідно з Інвестиційною програмою підприємства на 

2020 рік планується  перекласти 3,677 км т/мереж в однотрубному обчисленні, що є недостатнім при 

існуючому стані теплових мереж. Аналізуючи графіки багаторічних статистичних даних щодо 

впливу обсягу перекладок на кількість дефектів, можна зробити висновок, що для стабілізації і 

зменшення кількості пошкоджень в мережах, обсяг щорічних перекладок магістральних мереж 

щорічно повинен складати  30 км на протязі 3 - 4 років. Тому підприємство залучає додаткові 

джерела фінансування заміни магістральних теплових мереж, такі як кошти Світового банку та 

місцевого бюджету. Так в 2020 році місцевий бюджет виділив на ці цілі понад 95 млн грн. 

 

Головуючий відкритого обговорення Без`язичний В.Ф: поставив питання про стан 

виконання інвестиційної програми 2019 року на теперішній час. 

Андрєєв О.Ю. доповів, що стан виконання складає 58 % у натуральних показниках 

(реконструйовано 3,438 км теплових мереж). На терміни виконання робіт вплинув фінансовий стан 

підприємства і початок опалювального сезону.  Роботи будуть продовжені після закінчення 

опалювального сезону і завершені до 01.09.2020. 

 

Головуючий відкритого обговорення повторно  запитав чи є питання, зауваження та 

пропозиції. 

Запитань та пропозицій до порядку денного немає. 

 

Оскільки пропозицій та зауважень до проєкту рішення НКРЕКП у процесі відкритого 

обговорення не надійшло, Головуючий запропонував підтримати проєкт постанови НКРЕКП  

«Про схвалення Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

«ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» на 2020 рік», про що скласти та підписати протокол. 

 
 Заперечень не поступило. 

 

За результатами обговорення, 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Підтримати проєкт постанови «Про схвалення Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» на 2020 рік». 

 

2. Направити до НКРЕКП протокол проведення відкритого обговорення вищезазначеного 

проєкту постанови та оприлюднити його на офіційному вебсайті  

КП «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ».   

 

 

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось на засадах гласності та відкритості.  

 

                
           

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 


