Питання 11

08.12.2016

Обґрунтування
до питання про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 13.06.2016 № 1118 «Про схвалення Інвестиційної програми Публічного
акціонерного товариства «Сумське науково-виробниче об’єднання»
на 2016 рік
Постановою Комісії від 13.06.2016 № 1118 схвалено Інвестиційну програму
ПАТ «Сумське НВО» на 2016 рік у сумі 5 136,90 тис. грн у тому числі за рахунок:
- амортизаційних відрахувань – 565,07 тис. грн (без ПДВ);
- виробничих інвестицій з прибутку – 4 571,83 тис. грн (без ПДВ).
На виконання протокольного рішення № 9 засідання Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яке
проводилось у формі відкритого слухання (витяг з протоколу від 09.06.2016,
13.06.2016 № 28) ПАТ «Сумське НВО» (вул. Горького, буд. 28, м. Суми, 40004)
звернулося із заявою від 25.11.2016 № 21/677 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

3

Заходи схваленої
Інвестиційної програми
Заміна
насосного
обладнання
котельні
(10 од.)
Заміна низьковольтних та
високовольтних
вимикачів розподільчого
пристрою котельні (6 од)
Модернізація
парового
котла ДЕ-10/14ГМ (1 од.)

Вартість
заходів,
тис. грн.
(без ПДВ)
679,11

1 314,20

2 077,62

Заходи Інвестиційної
програми з урахуванням
змін
Заміна
насосного
обладнання
котельні
(10 од.)
Заміна низьковольтних та
високовольтних
вимикачів розподільчого
пристрою котельні (6 од)
Модернізація
парового
котла ДЕ-10/14ГМ (1 од.)

Вартість
заходів,
тис. грн.
(без ПДВ)
679,11

1 314,20

2 077,62

№
з/п

4

5

6

7

Заходи схваленої
Інвестиційної програми
Реконструкція
вузла
обліку теплової енергії
котельні (1 од)
Переоснащення
відділення
хімічної
водоочистки котельні з
придбанням компресора
(1 од.)
Створення автоматичної
системи
керування
технологічними
процесами котельні на
базі
MES-СИСТЕМИ
(проектні роботи)

Всього:

Вартість
заходів,
тис. грн.
(без ПДВ)

Заходи Інвестиційної
програми з урахуванням
змін

Вартість
заходів,
тис. грн.
(без ПДВ)

314,79

Реконструкція
вузла
обліку теплової енергії
котельні (1 од)

314,79

329,09

-

-

422,10

-

Створення автоматичної
системи
керування
технологічними
процесами котельні на
базі
MES-СИСТЕМИ
(проектні роботи)
Встановлення приладів
обліку теплової енергії у
багатоквартирних
житлових
будинках
(16 од.)
5 136,90

Реалізація зазначених заходів передбачає
економічного ефекту у сумі 2 795,47 тис. грн/рік.

досягнення

422,10

329,09

загального

З урахуванням запропонованих змін, Департамент із регулювання відносин у
сфері теплопостачання пропонує прийняти протокольне рішення такого змісту:
1. 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 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 (далі - Порядок), схвалити запропоновані
ПАТ «Сумське НВО» зміни до Інвестиційної програми на 2016 рік.
2. Зобов’язати ПАТ «Сумське НВО» відповідно до пункту 4.10 Порядку
протягом 10 робочих днів надати до апарату та відповідного територіального
органу НКРЕКП виправлений примірник Інвестиційної програми на 2016 рік на
паперовому та електронному носіях.
Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері теплопостачання

С. Черних

