Обгрунтування
до питання щодо схвалення Інвестиційної програми Товариства з обмеженою
відповідальністю «Шепетівка Енергоінвест» на 2017 рік
До НКРЕКП із заявою щодо схвалення Інвестиційної програми на 2017 рік
звернулося Товариство з обмеженою відповідальністю «Шепетівка Енергоінвест».
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,
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11.01.2013 року за № 97/22629.
Інвестиційна програма передбачає наступний захід:
Відсоток
вартості
заходів,
%

№ з/п

Найменування заходів

Вартість
заходів,
тис. грн
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Облаштування вузлів обліку теплової енергії (36 од.)
в житлових будинках (господарським способом)
Всього:

574,79

100

574,79

100

Фінансування Інвестиційної програми передбачається у обсязі 574,79 тис. грн
(без урахування ПДВ), у тому числі:
- амортизаційні відрахування 574,79 тис. грн.
Щодо оснащеності приладами обліку теплової енергії у житлових будинках: із
загальної кількості житлових будинків у місті Шепетівка, що складає 238 будинків
(238 вводів), технічно неможливо встановлювати прилади обліку у 46 будинках (46
вводів), наразі лічильниками оснащено 34 вводи, що складає 18%. Інвестиційною
програмою на 2016 рік було заплановано встановити 96 приладів обліку теплової
енергії; наразі обладнання закуплено, а монтажні роботи будуть проведені після
закінчення опалювального сезону, після чого показник оснащеності складе 68%.
Інвестиційною програмою на 2017 рік заплановано встановити 36 приладів обліку,
після чого показник рівня оснащеності сягне 86%.
Слід зазначити, що Інвестиційна програма ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» на
2016 рік була схвалена постановою НКРЕКП від 27.10.2016 №1888 без погодження
сесії Шепетівської міської ради, яка не надала жодних конкретних зауважень до неї,
а також до цього часу не надала відповіді на лист НКРЕКП від 31.12.2015
№14061/18/61-15 щодо своєї позиції по розгляду інвестиційних програм ТОВ
«Шепетівка Енергоінвест».
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Крім того, Шепетівська міська рада листом від 07.12.2016 №01-15/4041 надала
зауваження щодо погодження Інвестиційної програми на 2017 рік з вимогою
збільшення діаметрів приладів обліку теплової енергії. Підприємство опрацювало
дане питання та провело відповідні розрахунки та докази, якими було обгрунтовано
правильність вибору даних приладів обліку теплової енергії, без зниження якості
послуги постачання теплової енергії (лист від 04.01.2017 №2).
На що Шепетівська міська рада залишила дану заяву без розгляду (лист
від 30.01.2017 №01-15/4242).
Враховуючи:
- відсутність у Інвестиційній програмі об’єктів теплопостачання, що
перебувають у комунальній власності;
- послідовну позицію НКРЕКП щодо оснащення приладами обліку теплової
енергії, яка базується на положеннях протоколу № 43 засідання Кабінету Міністрів
України від 08.04.2015 та проекту Меморандуму про економічну та фінансову
політику, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.02.2015
№ 129-р, а також враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від
30.11.2016 № 865 «Про особливості нарахування плати за надану послугу з
централізованого опалення населенню у разі відсутності у квартирі та на вводах у
багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії в опалювальний сезон
2016/17 року», якими зобов’язано суб’єктів господарювання у сфері
теплопостачання – виконавців послуг з централізованого опалення завершити
протягом 2017 року встановлення будинкових засобів обліку теплової енергії з
метою досягнення 100% показника;
- той факт, що прилади обліку теплової енергії фіксують реальній обсяг
теплової енергії, та дозволяють прозоро нараховувати плату за комунальні послуги,
а також визначити ефективні напрямки реконструкції та розвитку теплових мереж;
- низький відсоток оснащення житлових будинків, які обслуговуються ТОВ
«Шепетівка Енергоінвест», приладами обліку теплової енергії,
Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання, пропонує
схвалити Інвестиційну програму Товариства з обмеженою відповідальністю
«Шепетівка Енергоінвест» на 2017 рік у сумі 574,79 тис. грн (без урахування ПДВ).
Заступник директора Департаменту
із регулювання відносин
у сфері теплопостачання

Є. Люлевич

ПРОЕКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
___________________

Київ

№_________________

Про схвалення Інвестиційної
програми Товариства з обмеженою
відповідальністю «Шепетівка
Енергоінвест» на 2017 рік
Відповідно до законів України «Про теплопостачання», «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг», 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 грудня 2012 року № 630 та постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 14 грудня 2012 року
№ 381, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Схвалити Інвестиційну програму ліцензіата, що провадить
господарську діяльність з виробництва теплової енергії (крім діяльності з
виробництва
теплової
енергії
на
теплоелектроцентралях,
теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках
та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел
енергії), транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими)
тепловими мережами та постачання, Товариства з обмеженою
відповідальністю «Шепетівка Енергоінвест» на 2017 рік у сумі
574,79 тис. грн (без урахування ПДВ) та джерела її фінансування згідно з
додатком.
Голова НКРЕКП

Д. Вовк

Додаток
до постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у
сферах
енергетики
та
комунальних послуг
__________________№_______

Джерела фінансування Інвестиційної програми
Товариства з обмеженою відповідальністю «Шепетівка Енергоінвест»
на 2017 рік

Джерела фінансування

Річна сума, тис. грн

Усього без урахування ПДВ, у тому числі:

574,79

амортизаційні відрахування

574,79

виробничі інвестиції з прибутку

Директор Департаменту
із регулювання відносин у сфері
теплопостачання

-

С.Черних

Україна
Ш Е П Е Т ІВ С Ь К А М ІС ЬК А РА Д А
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
вул. Островського* 4, м. Шепетівка. Хмельницька обл., 30405, тел. 5-61 -86, факс (03840)^ 4-01-71
E-mail: rada-shepetivka@iua Код ЄДРПОУ 04060789
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від
Генеральному директору :
ТОВ «Шепетівка Енергоінвест»
Пустовойту О.С, _______
нров. Короленка, 1а
м. Шепетівка

ЗО листопада 2016 року на офіційному сайті Шепетівської міської ради, розміщено
проеісїЧнвестиційної програми ТОВ “Шепетівка Енергоінвест” на 2017 рік.
Відповідно до норм Порядку розроблення, погодження та затвердження швестйцЩйих
Програм Суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України 14.12.20-12 V№ 630, постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг 14.12.2012 № 381 виконавчий комітет
Шепетівської Міської ради надає наступні пропозиції до проекту інвестиційної-програми TÖB.
“Шепетівка Енергоінвест ’ на 2017 рік.
І.Заходами даної програми, передбачається встановлення-' в 36 багатоквартирних
будинках м. :Шепетівка приладів обліку теплової енергії. .
Основні організаційні та технічні вимоги до безпечної, надійної -та ^економічної
експлуатації теплових мереж, систем опалення та вентиляції, а також засобів вймірювальйої
техніки встановлено Правилами технічної експлуатації теплових установок! і мережфгцо’
затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України № 71 від 14.02.2007 року.
Пунктом 5.5.1 Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж передбачено , Що
усі теплові установки та мережі, інше устаткування теплового господарстві Ä
забезпечено комплектом документації, до складу якого входять зокрема:
•
проект теплопостачання (проект на теплову мережу, обладнання теплового пункту,
внутрішню систему, встановлення вузла обліку теплової енергії);
*
виконавча документація на теплопостачання,
, паспорти установленої форми з протоколами і актами випробувань,: оглядів і ремонтів, :
приймання в експлуатацію;
®
сертифікати, свідоцтва про якість виготовлення та монтажу та ін.
Відповідно до ■абзацу- 2. підпункту 7.2.27 Правил технічної експлуатації ітехровйх
установок і мереж вибір і монтаж '.устаткування' вузла обліку теплової енергії на джерелі
теплопостачання виконується на основі проекту, розробленого на кожен будинок окремо-з
урахуванням технічних особливостей будинку відповідно до вимог чинних нормативнихдокументів; та :;узгодженого з теплопостачальною' організацією, Держенергояагаядом та.
територіальним органом Центрального органу виконавчої влади: у сфері ’метрології.
Враховуючи - внщевикладене пропонуємо в - проекті інвестиційної програми зазначити’'
інформацію про наявність відповідних проектів на встановлення вузлів обліку; на-кожен
багатоквартирний будинок вказаний у інвестиційній програмі, які розроблені відповідно-до
вимог чинного законодавства з погодженнями- передбаченими ; Правилами технічної
експлуатації теплових установок і мереж, а копії таких проектів долучити до неї.

2. Із 36 лічильників теплової енергії, які плануються встановити в багатоквартирних
будйнках, 34 — із діаметром 25 мм., 2' — із діаметром 40 мм. Поряд із дим діаметри вводу
трубопроводів централізованого опалення в даних будинках значно більші ніж- діаметри
запропонованих теплових лічильників, а саме:
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Така невідновїдшсть: між :діаметрами вводів трубопроводів іта діаметрами Vтеплових.-; і;
лічильників призведе до значного погіршення якості надання послуг з, централізованого і -і
опалення в бататсзквартирних , Судинка. У зв'язку із цим пропонуємо: замінити: запропоновані У;
проектом'; програмі! 'теплові .лічильники нар такі,; які 5 ■відповідали діаметрам, ^вводів
трубопроводів дшітралізовакоро опалення багатоквартирних будинків.
і рі; р.р
■

.

З, :Серед документів проекту інвестиційної програми :міститьряСн^^ ^^ва|Я^гва
№ 179/1від 28.10.20:16р., відповідно до якого затверджено' інвестиційну програму й
“ШепетівкаЕнергоінвест’’ на 2017 рік.
’т
уУ ї Ууу,її:уу уї о .
■
розроблення«, затвердження, погодження, схвалення інвестиційних
програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання регулюється Порядком
розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання
у сфері теплопостачання, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва -та : житаоБО-комунадьного господарства України №630 від 14Л2;2Ш2рм(далі:Порядок).
7 Відповідно до п. 2.9-2.11 Порядку розроблений проект інвестиційної програми та
інформація:; про порядок подання до нього пропозицій оприлюднюється ліцензіатому.на
своєму ^офіційному івеб-сайті, офіційному веб-сашї органу місцевого самоврядування,: в
засобах масової інформації.
ЗО листопада 2016р. на офіційному веб-сайті Шепетівської міської ради було
розміщено проект інвестиційної’ програми ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» на 2017 рік та
повідомлення про те, що пропозиції від споживачів приймаються протягом 15 календарних
днів, за адресою: м.’Шепетівка, пров. Короленка, 1а.
Відповідно до а. 3,1, 3.2 Порядку, розроблена з дотриманням вимог; цьрго-Порядку
та з урахуванням^ прийнятих рішень про врахування наданих пропозицій, відповідне? :до;н. 2>13
щьоїхх Порядку Інвестиційна програма на плановий період щодо об’єктів теплопостачання
затверджується ;їліцензіатом.згідно з його ■■’установчими документами. Після;затвердження
інвестиційної»програми стосовно об’єктів теплопостачання, що перебуваютьїу комунальній
■власності,2ліцензіат звертається із. заявою щодо погодження цією програми їдо:; органу
.місцевого У; самоврядування, повноваження якого поширюється на територію, їунаУ їжій
іздійснюється діяльність ліцензіата.;
'
Ууг-уу Уї .У г у-ІГажим чином затвердження інвестиційної програми товариства щг 2И7ірікоїцаєубути
’проведена після закінчення; терміну подання та розгляду пропозицій до проеісту лросрамйі ‘У
зв’язку із циміиропонуємо: переглянути: наказ ТОВ №179/1 від 28.10:.20.16р.- їУ-ї УгУу:уУттутуу^їйуу^ууу..;
’ т у; у Про -розгазд вищезазначених.пропозицій .та прийнятті за резульшдййуга^
рішення просимо повідомити у строки і спосіб, визначені чинним законодавством-УУ ї

.. ,:ШрЦіИіг заступник
: : у -. ї ї міського голови
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Юридична адреса: 30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Судилківська, 9, оф.203
Поштова адреса: 30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, пров. Короленка, 1-А
Код ЄДРПОУ 37587657
E-mail: shei_office@ukr.net
Тел./факс: (03840)5-10-39
Сайт: http://www.shepetovkainvest.com/

Вих. №
Від

_____

С д /X J U J ?

2017р.

Міському голові
Полодюку М.І.

ТОВ «ШЕПЕТІВКА ЕНЕРГОІНВЕСТ» згідно вих. листа від 07.12.16 №01-15/4041 та
відповідно до норм Порядку, розроблення, погодження та затвердження інвестиційних
програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України 14.12.2012 №630, постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг 14.12.2012 №381 та враховуючи пропозиції
виконавчого комітету Шепетівської міської ради до проекту інвестиційної програми на
2017р. повідомляє наступне:
1.Відповідно

до

заходів

даної

програми

передбачено

встановлення

в

36

багатоквартирних будинках м. Шепетівка приладів обліку теплової енергії та відповідно до
норм порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів
господарювання у сфері теплопостачання (розділи ІІІ-ІУ), є чітко визначений пакет
документів, який подається та в складі якого проект на теплопостачання не передбачається.
Зокрема такі документи, як виконавча документація на теплопостачання, паспорти
установленої форми з протоколами і актами випробувань, оглядів.
, .

.

р~

. Шепетівської міської

експлуатацію, сертифікати, свідоцтва про якість виготовлення та-4ШШш~ --------оформлені лише

ПІСЛЯ встановлення

вузлів обліку теплової енергії.

Індекс і

/

.

^

-

2. Із 36 лічильників теплової енергії, які планується встановити в багатоквартирних
будинках, 34 - із діаметром 25 мм., 2 - із діаметром 40 мм.. Згідно із ДБН В.3.2-2-2009
«Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт», ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові

~

будинки. Основні положення», ДБН В.2.5-67:2013,

ДБН В.2.5.39, а також проектом

інвестиційної програми передбачається встановлення вузлів обліку теплової енергії в
підвальному

приміщенні,

витримавши

прямолінійні

ділянки

трубопроводу

із

антивандальним захистом. Відповідність між діаметрами трубопроводів на вводі та
діаметром ділянок трубопроводів де встановлюватиметься вузол обліку відрізняється, так як
фактично

змонтована

система

опалення

будинку

передбачає

звуження

діаметрів

трубопроводу після вводу, що покращує гідравліку системи опалення, а саме пришвидшує
протік теплоносія.
Тому враховуючи вищезазначене ТОВ «ШЕПЕТІВКА ЕНЕРГОІНВЕСТ» повторно
просить розглянути та погодити проект інвестиційної програми на 2017р.

Генеральний директор
ТОВ «ШЕПЕТІВКА ЕНЕРГОІНВЕСТ»
Вик. Громяк В. М.

5- 51-10

О. С. Пустовойт

Україна
ШЕПЕТЮСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
вул. Островського, 4, м. Шепетівка, Хмельницька обл.., 30405, тел. 5-61-86, факс (03840) 4-01-71
E-mail: rada-shepetivka@i.ua Код ЄДРПОУ 04060789
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Н а______від
Генеральному директору
ТОВ «Шепетівка Енергоінвест»
Пустовойту О.С._____________
пров. Короленка, 1а
м. Шепетівка

Виконавчий комітет Шепетівської міської ради розглянув Вашу заяву щодо
повторного погодження інвестиційної програми на 2017 рік та повідомляє наступне.
Механізм розроблення, затвердження, погодження, схвалення інвестиційних програм
суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання регулюється Порядком розроблення,
погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері
теплопостачання, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України №630 від 14.12.2012р. (далі - Порядок).
Відповідно до п. 2.9-2.11 Порядку розроблений проект інвестиційної програми та
інформація про порядок подання до нього пропозицій оприлюднюється ліцензіатом на
своєму офіційному веб-сайті, офіційному веб- сайті органу місцевого самоврядування, в
засобах масової інформації.
Відповідно до п. 3.1, 3.2 Порядку, розроблена з дотриманням вимог цього Порядку та
з урахуванням прийнятих рішень про врахування наданих пропозицій відповідно до п. 2.13
цього Порядку інвестиційна програма на плановий період щодо об’єктів теплопостачання
затверджується ліцензіатом згідно з його установчими документами. Після затвердження
інвестиційної програми стосовно об’єктів теплопостачання, що перебувають у комунальній
власності, ліцензіат звертається із заявою щодо погодження цієї програми до органу
місцевого самоврядування, повноваження якого поширюється на територію, на якій
здійснюється діяльність ліцензіата.
Листами №01 -15/4042 від 07.12.16р. та №01 -15/4041 від 07.12.16р. виконком
інформував Вас про розгляд заяви про схвалення інвестиційної програми ТОВ «Шепетівка
Енергоінвест» на 2017 рік та надавав для розгляду та прийняття відповідних рішень
пропозицій до проекту інвестиційної програми товариства на 2017 рік.
Враховуючи те, що пропозиції, які були вказані у вих. листі №01-15/4041 від
07.12.16р. не були прийняті до розробки проекту інвестиційної програми товариства на
2017 рік виконавчий комітет Шепетівської міської ради повертає Вашу інвестиційну
програму на 2017 рік, а заяву залишає без розгляду.

Перший заступник міського голови

В.Б. Вихівський

