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Обґрунтування
до питання про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 13.06.2016
№ 1113 «Про схвалення Інвестиційної програми Комунального підприємства
«Глухівський тепловий район» на 2016 рік»
Постановою Комісії від 13.06.2016 № 1113 схвалено Інвестиційну програму КП
«Глухівський тепловий район» на 2016 рік у сумі 4 721,29 тис. грн, у тому числі за
рахунок:
- амортизаційних відрахувань – 1 524,43 тис. грн (без ПДВ);
- виробничих інвестицій з прибутку – 1 482,65 тис. грн (без ПДВ);
- інших залучених коштів, що не підлягають поверненню – 1 714,21 тис. грн (без ПДВ).
За результатами виконання КП «Глухівський тепловий район» у міжопалювальний
період заходів з випробування теплових мереж на міцність та герметичність, було
виявлено окремі ділянки трубопроводів, які знаходяться у незадовільному технічному
стані та підлягають терміновій реконструкції, у зв’язку з чим, підприємство звернулося із
заявою щодо внесення змін до Інвестиційної програми на 2016 рік в частині заміни
переліку заходів без зміни обсягів фінансування Інвестиційної програми.
Надана ліцензіатом Інвестиційна програма розроблена з дотриманням вимог
Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів
господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від
14.12.2012 № 630 та постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг від 14.12.2012 № 381, зареєстрованими в
Міністерстві юстиції України 11 січня 2013 року за № 97/22629.
Інвестиційна програма (зі змінами) передбачає наступні заходи:
№
з/п
1
2

Заходи схваленої
Інвестиційної програми
Реконструкція котельних з
заміною котлів (3 шт.)
Встановлення вузлів обліку
природного
газу
на
котельних (2 од.)

Вартість
заходів,
тис. грн.
(без ПДВ)
442,64
142,94

Заходи Інвестиційної
програми з урахуванням
змін
Реконструкція котельних з
заміною котлів (3 шт.)
Встановлення вузлів обліку
природного
газу
на
котельних (2 од.)

Вартість
заходів,
тис. грн.
(без ПДВ)
442,64
142,94

№
з/п

3

4

Заходи схваленої
Інвестиційної програми
Реконструкція
теплових
мереж з використанням
попередньоізольованих
трубопроводів
(2838,633
м.п.)
Встановлення
приладів
обліку теплової енергії на
житлових будинках (60 од.)
Всього:

Вартість
заходів,
тис. грн.
(без ПДВ)
2743,94

1391,77

Заходи Інвестиційної
програми з урахуванням
змін

Вартість
заходів,
тис. грн.
(без ПДВ)

Реконструкція
теплових
мереж з використанням
попередньоізольованих
трубопроводів
(2885,933
м.п.)
Встановлення
приладів
обліку теплової енергії на
житлових будинках (60 од.)
4 721,29

2743,94

1391,77

Реалізація зазначених заходів передбачає досягнення загального економічного
ефекту у сумі 1 096,19 тис. грн/рік.
З урахуванням запропонованих змін, Департамент із регулювання відносин у сфері
теплопостачання пропонує
- схвалити, відповідно до пункту 5.1. Порядку розроблення, погодження та
затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання,
затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 14.12.2012 № 630 та постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 14.12.2012
№ 381, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 11 січня 2013 року за № 97/22629
(далі - Порядок), запропоновані КП «Глухівський тепловий район» зміни до Інвестиційної
програми на 2016 рік;
- доручити Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання
підготувати листа до КП «Глухівський тепловий район» щодо необхідності надати
протягом 10 робочих днів до апарату та відповідного територіального органу НКРЕКП
виправлений примірник Інвестиційної програми на 2016 рік на паперовому та
електронному носіях, у відповідності до пункту 4.10 Порядку.
Директор Департаменту із
регулювання відносин у
сфері теплопостачання

С. Черних

