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Інформація
про стан виконання Інвестиційної програми комунального підприємства «ПівденноЗахідні тепломережі” на 2018 рік за 1-ше півріччя 2018 року:
Інвестиційна програма КП «Південно-Західні тепломережі» на 2018 рік погоджена на
20-й сесії Хмельницької міської ради від 31.01.2018 р.№ 87. Після погодження
Хмельницькою міською радою підприємство подавало Інвестиційну програму на 2018 рік в
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг (НКРЕКП) на розгляд та затвердження.
В зв’язку з тим, що у підприємства знизились обсяги виробництва теплової енергії за
2017 рік, відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
виробництва теплової енергії, НКРЕКП виключила з реєстру ліцензіатів і передала
Ліцензійні справи нашого підприємства до Хмельницької обласної державної адміністрації
листом НКРЕКП від 21.02.2018р. за № 1677/21.3/7-18. З 01.01.2018 р. до 21.02.2018 р.
тривала процедура виключення з ліцензіатів НКРЕП і передача Ліцензійних справ
підприємства до Хмельницької ОДА.
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг не була затверджена Інвестиційна програма підприємства на 2018 рік і
були подані рекомендації для виключення інвестиційної складової з тарифу на теплову
енергію.
В даний час підприємством розраховані тарифи на теплову енергію та подані на
розгляд до Хмельницької міської ради без Інвестиційної програми. В розрахунку тарифів
вилучена інвестиційна складова. Триває процедура розгляду тарифів.
Заходи, що передбачені Інвестиційною програмою на 2018 рік, будуть переглянуті і
буде сформована Інвестиційна програма на 2019 рік для включення в тариф на теплову
енергію.
Натомість, підприємство в 2018 році виконало низку енергозберігаючих та ремонтних
заходів :
Дообладнання електроприводів димососів та вентиляторів котлів в котельнях
по вул. Північна,2; вул. Тернопільська,14/3, електроприводу насосу в насосній станції по

вул.Кам'янецька,102, електроприводу підживлювального насосу по вул,Молодіжна,2 шафами
керування обертів двигуна (перетворювачі частоти – 4 шт). Витрати 490,23 тис.грн.
Відновлення теплової ізоляції внутрішньобудинкових мереж (830 п.м. мереж).
Витрати 57,6 тис.грн.
Еколого-режимне налагодження і відомчий контроль газовикористовуючого
обладнання, витрати 48,6 тис.грн.
Наладка гідравлічного режиму роботи теплових мереж. Витрати – 82,2 тис.грн
Поточний ремонт трубопроводів теплових мереж та запірної арматури.
Витрати – 130,0 тис.грн.
Заміна водо-водяних підігрівачів на сучасні пластинчастого типу в ЦТП по
вул.Інститутська,8/1. Вартість 181,36 тис.грн .
Заміна мережного насоса в котельні по вул.Хотовицького,4/1, та мережного і
підживлювального насоса в котельні по вул.Північна,2 . Вартість 57,0 тис.грн .
Проведено ремонт димової труби котельні по вул.Івана Павла ІІ, 1 . Вартість
86,4 тис.грн.
- Завершуються роботи по об'єктам : « Реконструкція теплової мережі від ТК-9 до
приміщення піцерії по вул.Курчатова, 1А». Вартість 2561,347 тис.грн. (447 м) та «Технічне
переоснащення котла ТВГ-8 з заміною пальників і автоматики в котельні по вул.
Тернопільська,14/3 в м.Хмельницькому». Вартість 3421,143 тис.грн.
- Проведена закупівля попередньоізольованих трубопроводів на суму 164,13 тис.грн
для аварійних ремонтів теплових вводів в житлові будинки (360 м). На даний час
проводяться ремонтно-монтажні роботи.
- Підприємство планує в вересні 2018 року розпочати роботи по об'єкту :
«Переобладнання теплової мережі попередньо ізольованими трубопроводами від ТК-452 до
ТК-462 по вул.Інститутська в м.Хмельницькому» (286 м.)
В цілому, підприємство витратило в 2018 році 7278,21 тис.грн на заміну обладнання,
ремонтні роботи та енергозберігаючі заходи станом на 23.08.2018р.
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