ПРОЕКТ

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

ПОСТАНОВА
___________________

Київ

№ __________________

Про схвалення Інвестиційної програми
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РІВНЕТЕПЛОЕНЕРГО» на 2018 рік
Відповідно до законів України «Про теплопостачання», «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг», Порядку розроблення, погодження, затвердження та
виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері
теплопостачання, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 31 серпня 2017 року № 1059, 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), її транспортування
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та
постачання,
ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РІВНЕТЕПЛОЕНЕРГО» на 2018 рік у сумі 24 779,59 тис. грн (без урахування
ПДВ) та джерела її фінансування згідно з додатком.

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

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

Джерела фінансування Інвестиційної програми
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РІВНЕТЕПЛОЕНЕРГО» на 2018 рік

Джерела фінансування

Річна сума, тис. грн

Усього, без урахування ПДВ, у тому числі:

24 779,59

амортизаційні відрахування

24 779,59

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері теплопостачання

С. Черних

Обґрунтування
щодо схвалення проекту постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
«Про схвалення Інвестиційної програми ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕТЕПЛОЕНЕРГО»
на 2018 рік»
До Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), звернулося ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕТЕПЛОЕНЕРГО» із заявою щодо
схвалення Інвестиційної програми на 2018 рік.
Надана ліцензіатом Інвестиційна програма розроблена з дотриманням вимог
Порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм
суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, від 31 серпня 2017 року № 1059.
Інвестиційна програма передбачає наступні заходи:
№
з/п

1

2

3

4

5

Найменування заходів
Реконструкція котельні по вул. Соборна, 225-к в
м. Рівне з переведенням 3-х котлів типу ДКВР
10/13
у водогрійний режим
(ІІ черга влаштування 3-х станцій частотного регулювання
на мережеву групу насосів)
Реконструкція 2-х котелень (по вул. Герцена, 5а та
вул. Дворецькій, 108д в м. Рівне - 2 котла)
Модернізація об'єктів теплопостачання в м. Рівне
(реконструкція теплових мереж від котельні по
вул.
Макарова,
41
до
котельні
по
вул. Сошенка, 5-б) загальною протяжністю 2,2 км п
(в однотрубному обчисленні) Ø: 219, 273, 426, 530
Заміна ділянок теплових мереж загальною
протяжністю 0,4 км п (в однотрубному обчисленні)
Ø: 76, 159, 273, 426 із використанням труб в ППУ
ізоляції (на 4-х об’єктах)
Реконструкція центральних теплових пунктів
(ЦТП) в м. Рівне без зміни зовнішніх геометричних
параметрів (на 7 об’єктах)
Всього:

Вартість
заходів,
тис. грн

Відсоток
вартості
заходів,
%

1 828,57

7

1 426,97

6

19 014,51

77

1 184,78

5

1 324,76

5

24 779,59

100

Фінансування Інвестиційної програми передбачається у обсязі 24 779,59 тис. грн
(без ПДВ), у тому числі:
- 24 779,59 тис. грн – амортизаційні відрахування.

Інвестиційна програма погоджена рішенням Рівненської міської ради від
25.01.2018 № 3941.
Крім того, 18 січня 2018 року ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕТЕПЛОЕНЕРГО» було проведено відкрите
обговорення проекту Інвестиційної програми на 2018 рік, за результатами якого було
оформлено відповідний протокол, оприлюднений на сайті ліцензіата.
З проектом Інвестиційної програми ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕТЕПЛОЕНЕРГО» на 2018 рік та протоколом
відкритого обговорення можна ознайомитися на сайті ліцензіата
http://rivneteploenergo.com/invest/main.
Враховуючи зазначене, Департамент із регулювання відносин у сфері
теплопостачання пропонує:
1) схвалити проект постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної програми
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕТЕПЛОЕНЕРГО»
на 2018 рік»;
2) оприлюднити на офіційному веб-сайті НКРЕКП, з метою одержання
зауважень та пропозицій, проект постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної
програми
ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РІВНЕТЕПЛОЕНЕРГО» на 2018 рік» та повідомлення про проведення відкритого
обговорення за місцем провадження діяльності ліцензіата.

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері теплопостачання

С. Черних

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
(19 сесія, 7 скликання)
РІШЕННЯ

25 січня 2018 року

№ 3941

Про погодження Інвестиційної програми
Товариства з обмеженою відповідальністю
"Рівнетеплоенерго" на 2018 рік

Керуючись статтею 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", статтею 13 Закону України "Про теплопостачання", відповідно до
Порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних
програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
комунальних послуг, від 31 серпня 2017 року № 1059, протоколу відкритого
обговорення (відкритого слухання) проекту Інвестиційної програми
Товариства з обмеженою відповідальністю "Рівнетеплоенерго" на 2018 рік на
виконання вимог листа Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 11 липня 2017
року № 7616/17.4/7-17, розглянувши клопотання Товариства з обмеженою
відповідальністю "Рівнетеплоенерго" від 15 січня 2018 року № 05-77,
Рівненська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Погодити Інвестиційну програму Товариства з
обмеженою
відповідальністю "Рівнетеплоенерго" на 2018 рік (додається), оформлену
згідно з Порядком розроблення, погодження, затвердження та виконання
інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання,
затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг, від 31 серпня 2017 року № 1059.
2. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з
питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю; постійній
комісії з питань міського господарства; постійній комісії з питань
економічного розвитку, промисловості, інвестицій, підтримки підприємництва

(
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Продовження рішення Рівненської
міської ради від 25.01.2018 № 3941

та регуляторної політики; секретарю міської ради С. Паладійчуку та
заступнику міського голови О. Хмилецькому, а організацію його виконання директору Товариства з обмеженою відповідальністю "Рівнетеплоенерго"
С. Коропецькому та начальнику Управління житлово-комунального господарства
Я. Сахнюку.

Міськиі

В. Хом ко

СХВАЛЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних
послуг
~~___________________________________________________ №

ЗАТВЕРДЖЕНО
етеплоенерго"
особа ліцензіата)

_____________________________

Коропецький С. М.
(П. І. Б.)

20

1$

М.П.

ПОГОДЖЕНО
Рішення Р івненської міської ради
гану місцевого самоврядування)

від 25.01.2018 № 3941
ВИКОНАВЧОГО У ? / /

ІИ.К

ІН В Е С Т И Ц ІЙ Н А П Р О Г Р А М А
Товариства з обмеженою відповідальністю мРівнетеплоенергом
(найменування ліцензіата)

на 2018 рік
у сфері теплопостачання

року

ПРОТОКОЛ
відкритого обговорення (відкритого слухання)
проекту Інвестиційної програми ТОВ «Рівнетеплоенерго» на 2018 рік

м. Рівне

18 січня 2018 року
14.00 год.

Відкрите обговорення (відкрите слухання) проекту Інвестиційної програми ТОВ
«Рівнетеплоенерго» на 2018 рік проведено відповідно до Порядку проведення
відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою
НКРЕКП від 30.06.2017 № 866 (далі - Порядок відкритого обговорення).
Місце проведення відкритого обговорення (відкритого слухання): м. Рівне, вул.
Данила Галицького, буд. 27, 4-й поверх, каб. 409 (конференц-зал).
Повідомлення про проведення відкритого обговорення, терміни та порядок
подання зауважень і пропозицій до запропонованого проекту інвестиційної програми,
а також обґрунтування щодо необхідності затвердження проекту інвестиційної
програми, оприлюднені на офіційному сайті ТОВ «Рівнетеплоенерго» 03.01.2018,
тобто:
• строк, протягом якого приймаються зауваження і пропозиції до запропонованого
проекту було встановлено до 17.01.2018 включно, які слід подавати
електронною поштою на адресу ТОВ «Рівнетеплоенерго» rivneteplo@gmail.com
або засобами поштового зв’язку на адресу: 33027, м. Рівне вул. Данила
Галицького, 27;
• кінцевий строк для подання заявок щодо участі у відкритому обговоренні
встановлено до 15.01.2018 включно, які слід подавати електронною поштою на
адресу ТОВ «Рівнетеплоенерго» rivneteplo@gmail.com або засобами поштового
зв’язку на адресу: 33027, м. Рівне вул. Данила Галицького, 27.
Для проведення відкритого обговорення (відкритого слухання) проекту
Інвестиційної програми ТОВ «Рівнетеплоенерго», виходячи зі змісту п. 2.3 Порядку
відкритого обговорення, ліцензіатом запропоновано визначити:
1. Головуючого на відкритому обговоренні: Москаля Ярослава Олеговича начальника відділу правового забезпечення.
2. Секретаря: Лукашевич Олену Василівну - помічника керівника підприємства.
До початку проведення відкритого обговорення, Секретарем повідомлено склад
осіб, які подали заявки на участь у відкритому обговоренні, а також наявність поданих
у встановленому порядку зауважень та пропозицій щодо запропонованого проекту
Інвестиційної програми ТОВ «Рівнетеплоенерго» на 2018 рік.
Для участі у відкритому обговоренні (відкритому слуханні) було подано 35 заявок,
фактично прибули і зареєструвались 34 особи, якими було подано заявки (реєстри
додаються), у тому числі:
від ліцензіата:
•
директор - Коропецький С.М.;
•
перший заступник директора - Грухаль А.О.;
•
заступник директора з інвестицій та обліку енергоносіїв - Данилюк Л.В.;
•
заступник директора з економічних та фінансових питань - Баранов К.О.;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

заступник директора з комерційних питань - Кузьміч Ю.М.;
заступник директора з питань економічної безпеки - Вознюк В.М.;
головний бухгалтер - Найдюк С.Д.;
голова профспілкового комітету - Каленська Л.М.;
начальник планово-економічного відділу - Бляхарчук A.B.;
заступник начальника планово-економічного відділу - Шматко Л І.;
начальник відділу правового забезпечення - Москаль Я.О.;
начальник відділу АСУВ - Бондар O.A.;
начальник ВТВ - Тивонюк Л.C.;
помічник керівника підприємства - Лукашевич О.В.

від органу місцевого самоврядування:
• заступник міського голови м. Рівне - Хмилецький О.В.;
•
головний спеціаліст відділу благоустрою управління житлово-комунального
господарства м. Р івне-Т роф им чук Д.М.;
•
головний спеціаліст житлового відділу управління житлово-комунального
господарства м. Рівне - Іванов А.М.;
•
головний спеціаліст відділу тарифної політики управління економіки міста
виконавчого комітету Рівненської міської ради - Грищук Т.О.
від місцевого органу державної виконавчої влади:
• Заступник директора-начальник відділу економічної діяльності Департамент
житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності
Рівненської облдержадміністрації - Гуз В.П.
від споживачів та громадськості - 3 осіб (згідно з реєстром).
Також у відкритому обговоренні (відкритому слуханні) присутні особи, які не
подали заявки для участі у встановленому порядку у строк до 15.01.2018 включно,
однак виявили бажання бути присутніми слухачами. Прибуло троє таких осіб і вони
зареєстровані окремо у відповідному реєстрі (реєстр додається).
За період обговорення у встановленому порядку у строк до 17.01.2018 включно
на адресу ТОВ «Рівнетеплоенерго» зауважень і пропозиції від громадських організацій
та окремих категорій громадян щодо запропонованого проекту Інвестиційної програми
ТОВ «Рівнетеплоенерго» на 2018 рік не надходило.
Головуючий наголосив, що присутні троє осіб, які не подали заявки на реєстрацію
у встановленому порядку, разом з тим, враховуючи, що у нас відкрите обговорення
(відкрите слухання) ми не будемо нікому жодним чином перешкоджати брати учать у
обговоренні.
Головуючим до початку відкритого обговорення (відкритого слухання)
запропоновано затвердити наступний регламент:
•
виступаючий (доповідач) по питанню порядку денного - до 20 хвилин;
•
співдоповідачі по питанню порядку денного - до 5 хвилин;
•
запитання-відповіді - до 2 хвилин;
•
р е п л ік а -д о 1 хвилини;
•
загальний регламент відкритого обговорення (відкритого слухання) - до 1 год.
Зауважень та додаткових
надходило.

пропозицій до

запропонованого

регламенту

не

з
Головуючий запропонував затвердити порядок денний відкритого обговорення
(відкритого слухання):
Про обговорення необхідності прийняття проекту Інвестиційної програми
Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівнетеплоенерго» на 2018 рік.
Зауважень та додаткових пропозицій до запропонованого порядку денного не
надходило.
РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Головуючий надав слово для доповіді заступнику директора з інвестицій та обліку
енергоносіїв Данилюк Людмилі Василівні, яка повідомила:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнетеплоенерго» експлуатує в
м.Рівне 36 котелень, 76 центральних теплових пунктів, 48 індивідуальних теплових
пунктів та 203,2 км теплових мереж у двотрубному вимірі, встановлена потужність
746,205 Гкал/год., підключене навантаження 244,66 Гкал/год, загальна опалювальна
площа споживачів становить 4 145,06 тис.м2.
Відсоткове відношення категорій споживачів ТОВ “Рівнетеплоенерго” відповідно
до опалювальної площі складає:
•
населення - 75%;
•
бюджетні організації - 17%;
•
інші споживачі - 7,96%;
•
релігійні організації - 0,04%.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнетеплоенерго» надає послуги з
теплопостачання та централізованого гарячого водопостачання відповідно до
отриманих ліцензій на:
•
виробництво 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) - ліцензія серії АЕ № 522264 від
10.11.2014;
•
на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами - ліцензія серії АЕ № 522265 від
10.11.2014;
•
постачання теплової е н е р гії-л іц е н зія серії АЕ № 522266 від 10.11.2014.
ТОВ «Рівнетеплоенерго» розробило проект Інвестиційної програми на 2018 рік,
заходами якої передбачається економія паливно-енергетичних ресурсів, а саме
природного газу та електричної енергії, а також зменшення втрат теплової енергії в
теплових мережах.
Фінансування інвестиційної програми ТОВ «Рівнетеплоенерго» на 2018 рік
складається з амортизаційних відрахувань в сумі 24 779,59 тис. грн. без ПДВ, які
передбачені в структурі тарифу на теплову енергію, її виробництво, транспортування
та постачання, який затверджений постановами НКРЕКП від 28.12.2017 № 1532 «Про
встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та
постачання для потреб населення ТОВ «Рівнетеплоенерго»» та № 1533 «Про
внесення змін до постанови НКРЕКП від 30.04.2015 № 1431 «Про встановлення
тарифів на теплову енергію для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та
інших споживачів (крім населення) ТОВ «Рівнетеплоенерго».
Для забезпечення запланованого скорочення споживання паливно-енергетичних
ресурсів та оптимізації процесу виробництва теплової енергії до проекту Інвестиційної
програми ТОВ «Рівнетеплоенерго» на 2018 рік включено наступні заходи:
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За способом виконання,
К іл ь кіс 
тис. грн (без ПДВ)
Сума
ний
заходу, господарський
показник
тис. грн
(вартість
підряд
(од.
(без ПДВ) матеріальних
ний
виміру)
ресурсів)

№
з/п

Найменування заходу

1

Реконструкція котельні по
вул.Соборна, 225-к в м. Рівне з
переведенням котлів типу ДКВР 10/13
в кількості 3 шт. у водогрійний режим
(II черга - влаштування станцій
частотного регулювання на мережеву
групу насосів)

3 шт.

1 828.57

0.00

1 828.57

2

Реконструкція котельні по
вул.Герцена, 5-а в м. Рівне

1 котел

1 078.28

0.00

1 078.28

3

Реконструкція котельні по
вул.Дворецькій, 108-д в м. Рівне

1 котел

348.69

0.00

348.69

0.00

19 014.51

79.37

0.00

0.00

492.27

349.12

0.00

349.12

264.02

264.02

0.00

291.95

291.95

0.00

215.16

215.16

0.00

110.23

110.23

0.00

160.51

160.51

0.00

4

5

6

7

Модернізація об'єктів
сі 219-530
теплопостачання в західній частині
мм,
м. Рівне (реконструкція теплових
19 014.51
1=2 238
мереж від котельні по вул. Макарова,
м.п.
41 до котельні по вул. Сошенка, 5-6)
Заміна ділянки теплової мережі від
ТК-32-6 до житлового будинку по
сі 76 мм,
79.37
1=142 м.п.
вул. Петлюри, 7 від котельні по
вул. Шкільна, 13 в м. Рівне
Заміна ділянки теплової мережі від
сі 426 мм,
ТК-8 в напрямку ТК-36 по
492.27
І_= 25 м.п.
вул. Вол. Дивізії від котельні по
вул.Будівельників, 8 в м. Рівне
Заміна ділянки теплової мережі від
сі 273 мм,
ТК-32 до ТК-30 по вул. Жукова від
1=40 м.п.
котельні по вул. Жукова, 22 в м. Рівне

Заміна ділянки теплової мережі від
ТК-21 до ТК-22 в районі вул. 0 . Теліги сі 159 мм,
8
І_=200
біля в/ч БОС 1/33 від котельні по
вул.Соборна, 225-к в м. Рівне
^ко н стр укц ія центрального теплового
пункту (ЦТП) без зміни зовнішніх
1 шт.
9
геометричних параметрів по
вул. Д.Галицького, 10-а в м. Рівне
Реконструкція центрального теплового
пункту (ЦТП) без зміни зовнішніх
1 шт.
10
геометричних параметрів по
вул. Д.Галицького, 4-а в м. Рівне
Реконструкція центрального теплового
пункту (ЦТП) без зміни зовнішніх
1 шт.
11
геометричних параметрів по
вул. Відінська, 13-а в м. Рівне
Реконструкція центрального теплового
пункту (ЦТП) без зміни зовнішніх
1 шт.
12
геометричних параметрів по
вул. Чебишева, 16-а в м. Рівне

5

13

14

15

Реконструкція центрального теплового
пункту (ЦТП) без зміни зовнішніх
геометричних параметрів по
вул. Київська, 81-6 в м. Рівне
Реконструкція центрального теплового
пункту (ЦТП) без зміни зовнішніх
геометричних параметрів по
вул. Буковинська, 6-а в м. Рівне
Реконструкція центрального теплового
пункту (ЦТП) без зміни зовнішніх
геометричних параметрів по
вул. Київська, 32-а в м. Рівне

1 шт.

218.44

218.44

0.00

1 шт.

194.66

194.66

0.00

1 шт.

133.81

133.81

0.00

24 779.59

1 668.15

23 111.44

Всього по проекту інвестиційної програми
А м ортизаційні відрахування на 2018 рік

24 779.59

Реконструкція котельні по вуя. Соборна, 225-к в м. Рівне з переведенням котлів типу
ДКВР 10/13 в кількості 3 шт. у водогрійний режим (II черга - влаштування станцій
частотного регулювання на мережеву групу насосів). Відповідно до затвердженої та
схваленої Інвестиційної програми на 2017 рік були виконані роботи з переведення парових
котлів типу ДКВР 10/13 у водогрійний режим та модернізація пальникових пристроїв котлів на
котельні по вул. Соборна, 225-к.
II чергою реконструкції котельні передбачається влаштування станцій частотного
регулювання на мережеву групу насосів, а саме: пристрій керування одним мережевим
насосом потужністю 132 кВт, яка працює по схемі «зірка/трикутник», пристрій керування з
плавним пуском одним мережевим насосом потужністю 90 кВт та пристрій керування двома
мережевими насосами з частотним перетворювачем потужністю по 75 кВт.
Річна економія паливно-енергетичних ресурсів після реалізації проекту в умовних
одиницях передбачається наступна - 50,45 т.у.п., що в натуральних одиниця становитиме
електричної енергії - 155,23 тис. кВт год.
Реконструкція котельні по вул. Герцена, 5-а в м. Рівне. Заходом інвестиційної
програми на 2018 рік передбачено влаштування сучасного енергоефективного водогрійного
котла типу «\/гїорІех 100 Р\/1» потужністю 1,12 МВт з заміною котла № 3 типу КВаС-0,8, у
зв’язку з тривалим терміном експлуатації котла (більше 15 років), виходом з ладу та відсутністю
можливості подальшої експлуатації. Крім того, влаштування сучасного водогрійного котла типу
«Уіїоріех 100 Р\/1» необхідне для забезпечення гарячого водопостачання споживачів в
міжопалювальний період і теплопостачанням в опалювальний період.
Річна економія паливно-енергетичних ресурсів після реалізації проекту в умовних
одиницях передбачається наступна - 108,25 т.у.п., що в натуральних одиниця становитиме
природного газу - 92,6 тис. м3.
Реконструкція котельні по вул. Дворецькій, 108-д в м. Рівне. Заходом інвестиційної
програми на 2018 рік передбачено влаштування сталевого водогрійного котла типу КБНГ-2,5 в
будівлі котельні з пальниковим пристроєм типу «СНТ» та системою автоматики з метою
забезпечення гарячого водопостачання споживачів в міжопалювальний період.
Річна економія паливно-енергетичних ресурсів після реалізації проекту в умовних
одиницях передбачається наступна - 25,38 т.у.п., що в натуральних одиницях становитиме
природного газу - 21,68 тис. м3.
Модернізація об’єктів теплопостачання в західній частині м. Рівне (реконструкція
магістральних теплових мереж від котельні по вул. Макарова, 41 до котельні по вул.
Сошенка, 5-6). Цим заходом передбачається переключити
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споживачів котельні по вул. Сошенка, 5-6 (близько 10 тис. мешканців) до теплових мереж
котельні по вул. Макарова, 41, для чого необхідно:
•
виконати заміну 2 238 м.п. магістральних теплових мереж в однотрубному вимірі
діаметром сіу від 219 мм до 530 мм на попередньоізольовані пінополіуретаном
трубопроводи в поліетиленовій обгортці, а саме: сі 219 мм довжиною 137 м.п.; сі 273
мм довжиною 1 230 м.п.; сі 426 мм довжиною 722 м.п.; сі 530 мм довжиною 149 м.п. по
існуючому технічному коридору нижче глибини промерзання ґрунту із використанням
попередньоізольованих трубопроводів по вул. Макарова, Ювілейна, Ген. Бухала,
Вербова;
•
влаштувати станцію підвищення тиску в ТК-1 біля будівлі котельні по вул.Сошенка, 5-6
(мережеві насоси типу \Л/іІо ІІ_200/340-55/4 потужністю по 55 кВт в кількості 2 шт.);
•
закрити котельню по вул. Сошенка, 5-6.
До 2013 року частково були виконані роботи по заміні магістральних теплових мереж 2сІ
від 219 мм до 325 мм загальною довжиною 816 м.п. від котельні по вул. Макарова, 41 до
котельні по вул. Сошенка, 5-6.
Річна економія паливно-енергетичних ресурсів після реалізації проекту в умовних
одиницях передбачається наступна - 436,7 т.у.п., що в натуральних одиницях становитиме:
•
природного газу - 128.28 тис. м3;
•
електричної енергії - 806,79 тис. кВт год.;
•
теплової енергії - 142,6 Гкал.
Заміна аварійних ділянок теплових мереж від котелень, а саме:
•
від ТК-32-6 до житлового будинку по вул. Петлюри, 7 від котельні по вул.Шкільна, 13;
•
від ТК-8 в напрямку ТК-36 по вул. Волинської Дивізії від котельні по вул.Будівельників,
8;
•
від ТК-32 до ТК-30 по вул. Жукова від котельні по вул. Жукова, 22;
•
від ТК-21 до ТК-22 в районі вул. О. Теліги біля в/ч БОС 1/33 від котельні по
вул.Соборна, 225-к.
Цим заходом передбачається заміна аварійних ділянок теплових мереж від котелень
товариства 2сІ 76+426 мм загальною довжиною 203,5 м.п. у двотрубному вимірі із
використанням попередньоізольованих спіненим поліуретаном труб у захисній оболонці із
поліетилену.
Сумарна вартість реалізації заходу становить 1 184,78 тис. грн. (без ПДВ).
Реалізація цього заходу передбачається як підрядним, так і господарським способом
виконання. Сумарна вартість заходу до виконання підрядним способом становить - 841,39 тис.
грн. (без ПДВ), а сумарна вартість матеріалів при виконанні робіт по заміна теплових мереж
господарським способом становить - 343,39 тис. грн. (без ПДВ).
Під час проведення гідравлічних випробувань дані ділянки теплових мереж не витримали
випробувального тиску, після чого неодноразово товариством виконувались роботи по
ліквідації витоків теплоносія, шляхом заварювання свищів та встановлення вставок.
Річна економія паливно-енергетичних ресурсів після реалізації заходів по заміні ділянок
теплових мереж в умовних одиницях передбачається наступна - 11,13 т.у.п., що в натуральних
одиниця становитиме теплової енергії - 64,74 Гкал.
Реконструкція центральних теплових пунктів без зміни зовнішніх геометричних
параметрів, а саме:
•
вул. Д. Галицького, 10-а;
•
вул. Д. Галицького, 4-а;
•
вул. Відінська, 13-а;
•
вул. Чебишева, 16-а;
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•
•
•

вул. Київська, 81-6;
вул. Буковинська, 6-а;
вул. Київська, 32-а.

Для удосконалення процесу приготування гарячої води та поліпшення якості надання
послуг з подачі гарячої води споживачам передбачається реконструкція центральних теплових
пунктів від котельні по вул. Відінська, 21-а, вул. Березовського, 20 та вул. Київська, 60-6.
Метою робіт є заміна застарілих, великогабаритних кожухотрубних теплообмінників на
сучасні пластинчаті теплообмінники задля забезпечення надійної роботи обладнання з
оптимальними витратами енергоносіїв.
За період діяльності ТОВ
«Рівнетеплоенерго» досвід заміни
кожухотрубних
теплообмінників на пластинчаті показав лише позитивні результати. Результатом влаштування
пластинчатих теплообмінників на ЦТП по вул. Небесної Сотні, 26-г, вул.Студентська, 6-а та вул.
Київська, 30-а є економія паливно-енергетичних ресурсів, а саме природного газу.
Сумарна річна економія паливно-енергетичних ресурсів після реалізації заходів щодо
реконструкції центральних теплових пунктів без зміни зовнішніх геометричних параметрів з
заміною кожухотрубних теплообмінників на пластинчасті в умовних одиницях передбачається
наступна - 162,66 т.у.п., що в натуральних одиниця становитиме природного газу - 139,14
тис.м3.
Результатом впровадження заходів проекту Інвестиційної програми ТОВ
«Рівнетеплоенерго» на 2018 рік є економія паливно-енергетичних ресурсів, а саме:
природного газу - 360,9 тис. м3, електричної енергії - 1043,6 тис. кВт-год, теплової енергії
- 202,3 Гкал, що в умовних одиницях становить - 794,57 т.у.п.
Сумарна річна економія (з врахуванням амортизаційних відрахувань) після
впровадження заходів становитиме - 8 053,65 тис. грн. (без ПДВ).
Головуючий звернувся до присутніх: Чи є запитання, пропозиції чи зауваження?
Заступник директора-начальник відділу економічної діяльності Департамент житловокомунального
господарства,
енергетики
та
енергоефективності
Рівненської
облдержадміністрації Гуз В.П.: Чи передбачено заходами інвестиційної програми використання
альтернативних видів палива?
Заступник директора з інвестицій та обліку енергоносіїв Данилюк Л.В.: Ні, оскільки проект
інвестиційної програми розроблено для стаціонарних котелень і він передбачає провадження
діяльності відповідно до перерахованих мною вище ліцензій на виробництво 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 теплової
енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання
теплової енергії.
Використання альтернативних видів палива стосується іншої ліцензії. Тобто в проекті
Інвестиційної програми на 2018 рік не передбачено заходи щодо використання альтернативних
видів палива.
Заступник директора-начальник відділу економічної діяльності Департамент житловокомунального
господарства,
енергетики
та
енергоефективності
Рівненської
облдержадміністрації Гуз В.П.: Яка очікувана річна економія природного газу після реалізації
запланованих заходів на 2018 рік?
Заступник директора з інвестицій та обліку енергоносіїв Данилюк Л.В.:
Очікувана річна економія природного газу після впровадження заходів інвестиційної
програми ТОВ «Рівнетеплоенерго» на 2018 рік буде складати 318,92 тис. м3.
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Головуючий звернувся до присутніх: Інші питання, зауваження, пропозиції до
порядку денного? Якщо додаткових питань і зауважень відносно порядку денного
немає, то враховуючий той факт, що повідомлення було оприлюднено належним
чином відповідно до встановленого Порядку відкритого обговорення. Також
враховуючи, що за період обговорення у встановленому порядку у строк до 17.01.2018
включно на адресу ТОВ «Рівнетеплоенерго» зауважень і пропозиції від громадських
організацій та окремих категорій громадян щодо запропонованого проекту
Інвестиційної програми ТОВ «Рівнетеплоенерго» на 2018 рік не надходило, тому слід
вважати проект інвестиційної програми таким, що ухвалений на відкритому
обговоренні (відкритому слуханні). Ніхто не заперечує? Ні?
За результатами проведення відкритого обговорення (відкритого слухання) та
заслухавши присутніх на відкритому обговорені (відкритому слуханні), була прийнята
така резолюція:
1. Відкрите обговорення (відкрите слухання) проекту Інвестиційної програми ТОВ
«Рівнетеплоенерго» на 2018 рік відбулось з дотриманням вимог Порядку проведення
відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою
від 30.06.2017 № 866.
2. Вважати проект Інвестиційної програми ТОВ «Рівнетеплоенерго» на 2018 рік
таким, що ухвалений за результатами проведення відкритого обговорення (відкритого
слухання).
3. Протокол відкритого обговорення (відкритого слухання) проекту інвестиційної
програми ТОВ «Рівнетеплоенерго» на 2018 рік підготувати з урахуванням вимог
Порядку проведення відкритого обговорення та розмістити на офіційному сайті ТОВ
«Рівнетеплоенерго» http://rivneteploenergo.com.
Додатки: реєстри присутніх на відкритому обговоренні (відкритому слуханні)
проекту Інвестиційної програми ТОВ «Рівнетеплоенерго» на 2018 рік, всього 4 на арк.
в 1 прим.
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