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Інформація
про стан виконання Інвестиційної програми комунального підприємства «ПівденноЗахідні тепломережі” на 2019 рік за 2020 рік:
Інвестиційна програма КП «Південно-Західні тепломережі» загальною сумою
3609,50 тис.грн на 2020 рік погоджена на 35-й сесії Хмельницької міської ради від
11.12.2019 року за № 54.
Впровадження інвестиційної програми на 2020 рік передбачало комплекс заходів, які
мають за мету зменшення споживання енергоносіїв, а саме: зниження втрат в теплових
мережах, а також виконання умов провадження господарської діяльності з виробництва,
транспортування та постачання теплової енергії.
Запланована та фактична дата початку і завершення виконання інвестиційної
програми : з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року.
Заходи Інвестиційної програми КП «Південно-Західні тепломережі» на 2020 рік
Стан виконання
№
Інвестиційної
Найменування заходу
з/п
програми на
2020 рік
1
Дообладнання
в
котельні
по
вул.Тернопільська,14/3
виконано
електроприводу підживлювального насосу шафою керування
(22 кВт)
2
Заміна рециркуляційного насосу на сучасний в котельні по
виконано
вул.Курчатов,а 8/1Г
3
Переобладнання теплової мережі попередньоізольованими
виконано
трубопроводами від ТК-464 до ТК-468 по вул.Інститутська в
м.Хмельницькому
4
Переобладнання теплової мережі попередньоізольованими
виконано
трубопроводами від т. "А" до ТК-620 і ж/б № 113/1 по
вул.Північна в м.Хмельницькому
5
Капітальний ремонт теплової мережі попередньоізольованими
виконано
трубопроводами від ТК-458 до ТК-461 по вул.Тернопільська в
м. Хмельницькому
6
Заміна водо-водяних підігрівачів на сучасні пластинчастого
виконано
типу в центральних теплових пунктах
7
Заміна застарілих насосів ГВП на сучасні в ЦТП підприємства
виконано
Інвестиційна програма розміщена на офіційному веб-сайті комунального
підприємства «Південно-Західні тепломережі» в мережі Інтернет за посиланням:
https://pztm.km.ua/
До складу Інвестиційної програми КП «Південно-Західні тепломережі» на 2020 рік
включені такі заходи :

Захід № 1 «Дообладнання в котельні по вул.Тернопільська,14/3 електроприводу
підживлювального насосу шафою керування (22 кВт)» дозволяє отримати річне
заощадження коштів за рахунок економії електроенергії.
В інвестиційній програмі на 2020 рік по даному об'єкту передбачалися кошти тільки
на придбання шафи керування в сумі 101,755 тис. грн, в тому числі за способом виконання
: господарський – 101,755 тис.грн , підрядний – 0 тис.грн.
Розрахункова економія енергоресурсів у вигляді електроенергії становить 36,173
тис.кВтгод/рік, розрахунковий річний економічний ефект становить 108,808 тис. грн./рік.,
термін окупності складає 0,94 року або 11,3 місяців.
Фінансування даного заходу становить 99,635 тис. грн. Економія коштів становить
2,120 тис.грн і пов'язана з тим, що підприємство отримало знижку на вищевказане
обладнання від постачальника шафи керування.
В технічному плані всі роботи по даному об'єкту виконані в повному об'ємі. Даний
захід виконаний у повному обсязі на 100 %, кількісний показник – 1 шафа керування.
Захід № 2 Заміна рециркуляційного насосу на сучасний в котельні по вул.Курчатов,а
8/1Г має розрахункову економію електроенергії 84,804 тис.кВтгод/рік, розрахунковий
економічний ефект 255,09 тис.грн, термін окупності 0,65 року або 7,8 місяці.
По даному об'єкту передбачалися кошти тільки на придбання насосу в сумі 166,371
тис.грн, в тому числі за способом виконання: господарський – 166,371 тис.грн , підрядний
– 0 тис.грн.
Фінансування даного заходу становить 177,920 тис.грн. Перевитрата коштів
становить 11,549 тис.грн і пов'язана зі здорожчанням обладнання від постачальників.
В технічному плані всі роботи по даному об'єкту виконані в повному об'ємі.
Даний захід виконаний у повному обсязі на 100 %, кількісний показник – 1 насос.
Захід № 3 «Переобладнання теплової мережі попередньоізольованими
трубопроводами від ТК-464 до ТК-468 по вул.Інститутська в м.Хмельницькому» має
розрахункову економію природного газу в кількості 66,34 т.у.п./рік, або 56,41 тис.нм3,
розрахунковий економічний ефект 394,912 тис.грн., термін окупності 2,4 року або 29
місяців.
По даному об'єкту передбачалися кошти тільки на матеріали в сумі 915,430 тис.грн,
в тому числі за способом виконання : господарський – 915,430 тис.грн , підрядний – 0
тис.грн.
Обсяг виконання заходу: безканальне прокладання попередньоізольованих
трубопроводів діаметром ø159/250мм, ø89/160мм, ø32/90мм, ø57/125мм загальною
довжиною 524 п.м.
Фінансування даного заходу становить 916,491 тис.грн.
Перевитрата коштів становить 1,061 тис.грн. Збільшення вартості виконання даного
заходу пов'язане зі здорожчанням матеріалів.
В технічному плані всі роботи по даному об'єкту виконані в повному об'ємі.
Кількісний показник ø159/250мм, ø89/160мм, ø32/90мм, ø57/125мм загальною довжиною
524 п.м. Даний захід виконаний у повному обсязі на 100 %.
Захід № 4 «Переобладнання теплової мережі попередньоізольованими
трубопроводами від т. "А" до ТК-620 і ж/б № 113/1 по вул.Північна в м.Хмельницькому»
має розрахункову економію природного газу в кількості 66,34 т.у.п./рік, або 56,41
тис.нм3, розрахунковий економічний ефект 394,912 тис.грн., термін окупності 2,4 року
або 29 місяців.
По даному об'єкту передбачалися кошти на переобладнання теплової мережі
підрядним способом 998,443 тис.грн, в тому числі за способом виконання : господарський
– 0 тис.грн , підрядний – 998,443 тис.грн.
Обсяг виконання заходу: безканальне прокладання попередньоізольованих
трубопроводів діаметром ø108/200мм, ø89/160мм, ø76/140мм, ø57/125мм загальною
довжиною 523 п.м.
Фінансування даного заходу становить 974,269 тис.грн. Економія коштів становить
24,074 тис.грн. Зниження вартості виконання даного заходу пов'язане з тим, що

підприємство-підрядник, яке стало переможцем торгів по даному об'єкту в системі
державних закупівель PROZORRO, запропонувало найменшу цінову пропозицію, що дало
змогу заощадити кошти.
В технічному плані всі роботи по даному об'єкту виконані в повному об'ємі.
Кількісний показник ø108/200мм, ø89/160мм, ø76/140мм, ø57/125мм загальною довжиною
523 п.м. Даний захід виконаний у повному обсязі на 100 %.
Захід № 5 «Капітальний ремонт теплової мережі попередньоізольованими
трубопроводами від ТК-458 до ТК-461 по вул.Тернопільська в м. Хмельницькому» має
розрахункову економію у вигляді природного газу в кількості 51,94 т.у.п./рік, або 44,16
тис.нм3, економічний ефект 309,171 тис.грн., термін окупності 3,1 року або 37 місяців.
По даному об'єкту передбачалися кошти на роботи підрядним способом в сумі
963,143 тис.грн, в тому числі за способом виконання : господарський – 0 тис.грн ,
підрядний – 963,143 тис.грн.
Обсяг виконання заходу : безканальне прокладання попередньоізольованих
трубопроводів діаметром ø108/200мм, ø89/160мм, ø76/140мм, ø57/125мм загальною
довжиною 442 п.м.
Фінансування даного заходу становить 947,278 тис.грн. Економія коштів становить
15,865 тис.грн. Зниження вартості виконання даного заходу пов'язане з тим, що
підприємство-підрядник, яке стало переможцем торгів по даному об'єкту в системі
державних закупівель PROZORRO, запропонувало найменшу цінову пропозицію, що дало
змогу заощадити кошти.
В технічному плані всі роботи по даному об'єкту виконані в повному об'ємі.
Кількісний показник ø108/200мм, ø89/160мм, ø76/140мм, ø57/125мм загальною довжиною
442 п.м. Даний захід виконаний у повному обсязі на 100 %.
Захід № 6 «Заміна водо-водяних підігрівачів на сучасні пластинчастого типу в
центральних теплових пунктах» має розрахункову економію у вигляді природного газу в
кількості 61,09 т.у.п./рік, або 51,99 тис.нм3, економія коштів - 363,987 тис. грн., термін
окупності – 1,03 року або 12,4 місяців.
По даному об'єкту передбачалися кошти на придбання сучасних пластинчастих
водо-водяних підігрівачів в кількості 3 штук на суму 373,363 тис. грн, в тому числі за
способом виконання : господарський – 373,363 тис.грн , підрядний – 0 тис.грн.
Фінансування даного заходу становить 377,790 тис.грн. Перевитрата коштів
становить 4,427 тис.грн і пов'язана зі здорожчанням обладнання від постачальників.
В технічному плані всі роботи по даному об'єкту виконані в повному об'ємі.
Кількісний показник – 3 водо-водяних пластинчастих підігрівача.
Даний захід виконаний у повному обсязі на 100 %.
Захід № 7 «Заміна застарілих насосів ГВП на сучасні в ЦТП підприємства» має
розрахункову економію у вигляді економії електроенергії складає 27,3 тис.кВтгод/рік,
економія коштів - 82,118 тис. грн., термін окупності – 1,1 року або 13,2 місяців.
По даному об'єкту передбачалися кошти на придбання сучасних насосів ГВП в
кількості 3 штук на суму 87,990 тис.грн, в тому числі за способом виконання :
господарський – 87,990 тис.грн , підрядний – 0 тис.грн.
Фінансування даного заходу становить 104,160 тис.грн. Перевитрата коштів
становить 16,170 тис.грн і пов'язана зі здорожчанням обладнання від постачальників
насосів.
В технічному плані всі роботи по даному об'єкту виконані в повному об'ємі.
Кількісний показник – 3 насоси ГВП.
Даний захід виконаний у повному обсязі на 100 %.
Інвестиційною програмою передбачались кошти на виконання заходів на загальну
суму 3609,50 тис. грн., що мали бути закладені в структурі тарифів на теплопостачання. З
цієї суми:
- за рахунок амортизаційних відрахувань - 2708,36 тис. грн;
- виробничих інвестицій з прибутку - 901,14 тис. грн.

Виконані заходи інвестиційної програми приведено в наступній таблиці
Заходи інвестиційної програми на 2020 рік

Фінансування, тис.грн
план
факт
101,755
99,635

Дообладнання в котельні по вул.Тернопільська,14/3
електроприводу підживлювального насосу шафою
керування (22 кВт)
Заміна рециркуляційного насосу на сучасний в котельні по 166,371
177,920
вул.Курчатов,а 8/1Г
Переобладнання теплової мережі попередньоізольованими 915,430
916,491
трубопроводами від ТК-464 до ТК-468 по вул.Інститутська
в м.Хмельницькому
Переобладнання теплової мережі попередньоізольованими 998,443
974,269
трубопроводами від т. "А" до ТК-620 і ж/б № 113/1 по
вул.Північна в м.Хмельницькому
Капітальний ремонт теплової мережі
963,143
947,278
попередньоізольованими трубопроводами від ТК-458 до
ТК-461 по вул.Тернопільська в м. Хмельницькому
Заміна водо-водяних підігрівачів на сучасні
376,363
377,790
пластинчастого типу в центральних теплових пунктах
Заміна застарілих насосів ГВП на сучасні в ЦТП
87,990
104,160
підприємства
ВСЬОГО
3609,495
3597,543
КП «Південно-Західні тепломережі» в 2020 році виконало заходи інвестиційної
програми в 100% об'ємі, джерело фінансування - власні кошти підприємства.
Таким чином, наше підприємство заощадило 11,952 тис. грн власних коштів,
виконавши технічно Інвестиційну програму в повному обсязі.
Директор

Павло ВОЗБОРСЬКИЙ

