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Інформація
про стан виконання Інвестиційної програми комунального підприємства
«Південно-Західні тепломережі” на 2019 рік за 1-ше півріччя 2019 року:
Інвестиційна програма КП «Південно-Західні тепломережі» на 2019 рік прийнята на
позачерговій 28-й сесії Хмельницької міської ради від 27.12.2018 р.№9.
Заходи Інвестиційної програми КП «Південно-Західні тепломережі» на 2019 рік
№
Стан виконання на
Найменування заходу
п/п
01.01.2020 р.
1
2
3
Реконструкція приміщення хімводоочистки з встановленням
виконано
когенераційної установки потужністю 500 кВт по вул. Курчатова,
1
8Б в м.Хмельницькому
Переобладнання теплової мережі попередньоізольованими
виконано
трубопроводами від т.А до ТК-452 по вул.Інститутська в
2
м.Хмельницькому (110 м)
Переобладнання теплової мережі попередньоізольованими
виконано
трубопроводами від ТК-3А до т.Б по вул.Курчатова,6 в
3
м.Хмельницькому (46 м)
Дообладнання в котельні по вул.Молодіжна,2 електропривіду
виконано
4
димососу котла ТВГ-8М ст.№1 шафою керування (22 кВт)–1шт.
Технічне переоснащення двох котлів КВГ-7,56 (6,5) в котельні по
5
вул.Хотовицького,4/1 в м.Хмельницькому (коригування)
Заміна водо-водяного підігрівача на сучасний пластинчастого
6
типу в ЦТП по вул.Львівське шосе,29
Інвестиційна програма розміщена на офіційному веб-сайті комунального підприємства
«Південно-Західні тепломережі» в мережі Інтернет за посиланням : www.pivzahteplo.com
КП «Південно-Західні тепломережі» за 2019 рік виконало низку енергозберігаючих та
ремонтних заходів :
1.Реконструкція приміщення хімводоочистки з встановленням когенераційної
установки потужністю 500 кВт по вул.Курчатова, 8Б в м.Хмельницькому. Витрати – 9578,68
тис.грн (власні кошти).
2.Переобладнання теплової мережі від ТК-614 до ТК-616 по пров.П"яскорського,6 в
м.Хмельницькому ( 411 п.м.). Витрати 993,888 тис.грн ( власні кошти);
3.Переобладнання теплової мережі попередньо ізольованими трубопроводами від ТК3А до т."Б" по вул.Курчатова, 6 в м.Хмельницькому (46 п.м.). Витрати 630,067 тис.грн
(власні кошти).
4.Переобладнання теплової мережі попередньо ізольованими трубопроводами від т."А"
до ТК-452 по вул.Інститутська в м.Хмельницькому (120 п.м.). Витрати 584,30 тис.грн
( власні кошти);

5. Будівництво теплової мережі від ТК-111 до ТК-114 по вул.Львівське шосе в
м.Хмельницькому (865 п.м.). Витрати 2730,399 тис.грн ( в тому числі 2000,0 тис.грн –
міський бюджет, 730,399 тис.грн – власні кошти).
6. Встановлення шафи керування та перетворювач частоти на двигун 55 кВт ЦТП
Молодіжна,2 на суму – 293,172 тис.грн. (власні кошти).
7. Заміна люмінісцентних світильників та прожекторів на світлодіодні в ЦТП та
об'єктах підприємства, на суму –35,85 тис.грн. (власні кошти).
8. Відновлення теплової ізоляції внутрішньобудинкових мереж (770 п.м. мереж).
Витрати 83,546 тис.грн. (власні кошти).
9. Еколого-режимне налагодження і відомчий контроль газовикористовуючого
обладнання, витрати 99,8 тис.грн (власні кошти).
10. Наладка гідравлічного режиму роботи теплових мереж. Витрати – 98,4 тис.грн
(власні кошти).
11. Влаштування резервної лінії водопроводу на котельні по вул.Курчатова,8/1Г.
Витрати 19,43 тис. Грн (власні кошти).
12. Переобладнання теплових мереж попередньоізольованими трубопроводами
канального прокладання по вул.Тернопільська,34/1, 34/2, 34/3, 34/4 (282 п.м.) Витрати 1162,0
тис.грн.(власні кошти).
13. Виконано ремонт теплових мереж на суму 115,3 тис. грн. ( власні кошти).
14. Виконані проектні роботи «Реконструкція системи автоматики двох котлів КВГ7,56 (6,5) №4 та КВГ-7,56 (6,5) №5 в котельні по вул. Молодіжна, 2 в м. Хмельницькому» на
суму 203,889 тис.грн. ( власні кошти).
15. Виконані проектні роботи на виконання робіт з реконструкції котельні на вул.
І.Павла ІІ з установленням
обладнання для очищення газопилового потоку від
забруднюючих речовин, що викидаються у атмосферне повітря на суму 229,767 тис.грн., (в
тому числі 115,0 тис.грн – міський бюджет,114,767 тис.грн - власні кошти).
16. Виконані монтажні роботи по встановленню побудинкових приладів обліку гарячої
води на житлові будинки (10 лічильників). Витрати 42,01 тис.грн ( власні кошти).
Захід № 5 Інвестиційної програми на 2019 рік : «Технічне переоснащення двох котлів
КВГ-7,56 (6,5) в котельні по вул.Хотовицького,4/1 в м.Хмельницькому (коригування)» та
Захід № 6 «Заміна водо-водяного підігрівача на сучасний пластинчастого типу в ЦТП по
вул.Львівське шосе,29» - не виконані в зв'язку з відсутністю коштів.
В цілому, підприємство витратило за 2019 рік 18100,1 тис.грн. ( в тому числі з міського
бюджету 2115,0 тис.грн.) на заміну обладнання, ремонтні роботи та енергозберігаючі заходи.
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