
 

Протокол № 8 

проведення відкритого обговорення питання щодо схвалення 
коригування Інвестиційної програми на 2018  рік та проекту 

Інвестиційної програми на 2019  рік  
КП "Харківські теплові мережі" 

 

 

« 21 » вересня 2018р.                                    адреса:  м. Харків 

       час – 10.00                                                  вул. Мефодіївська, 11   
                                                                                              актовий зал КП «ХТМ»                           
   

 

ПРИСУТНІ:     

 

1. Представники від  КП «Харківські теплові мережі»: 
 

Андрєєв С.Ю. – генеральний директор КП «ХТМ»; 
Магомедова М.О. – заступник генерального директора з економіки; 
Андрєєв О.Ю. – начальник філії Інноваційно-інвестиційної діяльності та розвитку; 
Гармаш О.І - голова профспілки; 
Шапран С.В. –  секретар відкритих слухань. 
 

2. Представники від виконавчого комітету Харківської міської ради: 

 

Фатєєв М.І. - заступник міського голови – директор Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської ради; 

Карнаушенко О.В. – заступник начальника управління інженерної інфраструктури 

Департаменту комунального господарства Харківської міської ради. 

 

3. Інші учасники –  85  фізичних осіб.  
  

Виступ: 
 

Андрєєв С.Ю. – повідомив, що сьогодні проводиться обговорення питання 
щодо коригування Інвестиційної програми на 2018 рік та схвалення проекту 
Інвестиційної програми на 2019  рік.  

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, 30 червня 2017 року своєю Постановою № 866 
затвердила «Порядок проведення відкритого обговорення проектів рішень 
Національної комісії, що здійснює  державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг». Відповідно вимог п.2.1 цього Порядку КП «Харківські 
теплові мережі» має провести відкрите обговорення (відкрите слухання) з питання 
щодо коригування Інвестиційної програми на 2018 рік та схвалення проекту 
Інвестиційної програми на 2019 рік. Відкрите обговорення проводиться із 
залученням уповноважених представників місцевого органа виконавчої влади.  

 



 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:   
 

Обговорення питання щодо коригування Інвестиційної програми на 2018  рік 
та схвалення проекту Інвестиційної програми на 2019  рік 

 

 Магомедова М.О: запропонувала обрати Головуючим відкритого 
обговорення генерального директора КП «ХТМ» Андрєєва С.Ю. та секретарем 
відкритого обговорення Шапран С.В. – для ведення Протоколу відкритого 
обговорення та подальшого його надання до НКРЕКП у відповідності до положень 
Постанови НКРЕКП №866 від 30 червня 2017 року. 
  

Заперечень немає. 
 

СЛУХАЛИ: 
 

Андрєєв О.Ю.: повідомив, що проект коригування Інвестиційної програми 
на 2018  рік та проект Інвестиційної програми на 2019 рік були оприлюднені на 
офіційному веб-сайті підприємства 06 вересня 2018 року. Зауваження та пропозиції 
до проектів коригування Інвестиційної програми на 2018 рік та проекту 
Інвестиційної програми на 2019 рік приймались до 20.09.20187 р. в письмовому 
вигляді за адресою підприємства або електронному вигляді на e-mail: 

hts@hts.kh.ua  

Заперечення, зауваження та пропозиції до оприлюднених матеріалів щодо 
проекту коригування Інвестиційної програми на 2018  рік та проекту Інвестиційної 
програми на 2019  рік від фізичних та юридичних осіб, їх об`єднань не поступили. 

Скоригована Інвестиційна програма КП "Харківські теплові мережі" на 

2018 рік та Інвестиційна програма на 2019  рік були розроблені відповідно до 
«Порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних 
програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання», затвердженого 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах 
енергетики та комунальних послуг від 31.08.2017р. №1059.  

Сума коштів на виконання кожної Інвестиційної програми, а саме на 2018 та 
2019 рр. становить 102 798,54 тис.грн, в тому числі:  

- за рахунок амортизаційних відрахувань –  36 429,00 тис.грн.,  
- виробничих інвестицій з прибутку – 66 369,54 тис.грн., що відповідає 

обсягам, передбаченим структурою діючих тарифів.   
Цілі інвестиційних програм – забезпечення надійного та безаварійного 

функціонування підприємства, підвищення ефективності та зменшення втрат у 
процесі провадження діяльності; скорочення споживання природного газу, 
зменшення шкідливого впливу виробництва і впровадження заходів щодо охорони 
довкілля; поліпшення техніко-економічних показників роботи підприємства. 

Головні етапи реалізації інвестиційних програм:  
Транспортування теплової енергії: реконструкція магістральних теплових 

мереж. 

 Сума інвестицій – 102 798,54 тис. грн. 

mailto:hts@hts.kh.ua


 

Станом на 01.01.2018 р. на балансі та в обслуговуванні КП "Харківські теплові 
мережі" знаходилось теплових мереж загальною протяжністю 1 634 км (у 
двотрубному обчисленні), з яких 383 км – магістральні і розподільні мережі (max. 
діаметром – 1200; min. діаметром – 300).  

Враховуючи те, що централізоване теплопостачання міста було побудовано та 
розвинене в основному в середині минулого століття, на сьогодні найбільшою 
проблемою є зношеність трубопроводів теплових мереж, що становить біля 75%.  
Велика кількість перетинань підземних інженерних комунікацій та їх стан фізичної 
зношеності впливає на погіршення умов експлуатації теплових мереж. 96% 

теплових мереж побудовані більш ніж 25 років тому, тобто повністю вичерпали 
свій ресурс. 

Такий стан теплових мереж призводить до:   
- зростання експлуатаційних витрат на обслуговування теплових мереж, 

пов'язаних зі збільшенням витрат на усунення дефектів, у наслідок збільшення 
вартості палива та матеріалів;  порушення гідравлічного режиму роботи т/мереж;  
зниження якості послуг населенню; прискореного старіння т/мереж за рахунок 
корозії металевих конструкцій, руйнування плит, лотків, руйнування теплової 
ізоляції.  

У зв'язку з великою пошкоджуваністю теплових мереж в окремих районах 
міста і після пошкоджень трубопроводів магістральних теплових мереж, які 
відбулися в кінці лютого - початку березня поточного року та мали соціальний 
резонанс, виникла необхідність в коректуванні заходів Інвестиційної програми  
2018 року, так як заходи розроблялися в кінці минулого року і не могли врахувати 
обставини, що змінилися. 

Заходи інвестиційній програмі на 2018 рік після коригування: 
Реконструкція теплових мереж від МК 9402 до  МК 9403 по вул. Благодатна; 

реконструкція теплових мереж від  МК 9420 до  МК 9421 по вул. Благодатна;  
реконструкція теплових мереж від МК 9417Б до  МК 9418 по 2-му 
Петренківському в'їзду; реконструкція теплових мереж від МК 9419Б до  МК 9420 
по вул. Благодатна;  реконструкція теплових мереж від МК 9419 до  МК 9419А по 
вул. Краснодарська; реконструкція магістральних теплових мереж  на ділянці від 
МК5307А до МК5308А по вул. Валентинівська; реконструкція теплових мереж 
ділянки від МК 9403/9 до МК 9403/11 по вул. Амосова; реконструкція теплових 
мереж ділянки від МК-9520 до МК-9522 по вул. Рибалко; реконструкція теплових 
мереж від МК6307 до МК6308 по вул. Киргизька; реконструкція теплових мереж 
від МК 1138 до МК 1138/5Б по вул. Нікітіна; реконструкція теплових мереж 
ділянки від МК-4525 до МК-4531 по вул. Динамівська, від МК-4526 до МК4526/2 
по пров. Фанінський. 

Планується перекладка 6,436 км т/мереж в однотрубному обчисленні. 
Кількість ушкоджень магістральних трубопроводів та їх пошкоджуваність в 

ремонтну компанію 2018р. найбільша на Слобідській філії - 104 ушкодження 

(1,84 питома пошкоджуваність), на Немишлянській філії - 76 ушкоджень (2,29 
питома пошкоджуваність) та Московській філії - 86 ушкоджень (1,7 питома 
пошкоджуваність), при критичному значенні - 3 пошкодження на 1 км теплотраси, 
що обумовило включення до Інвестиційної програми на 2019 рік робіт з 
реконструкції та модернізації теплових мереж саме по цим філіям. 



 

В інвестиційній програмі на 2019 рік планується виконати наступні заходи: 

По Слобідській філії:  реконструкція теплових мереж від МК6112 до МК6117 
по вул. Киргизька;  реконструкція теплових мереж від МК6402 до МК6404 по  
вул. Зерновій; реконструкція теплових мереж від МК6117 до МК6119БСК по 

вул. Киргизька; реконструкція теплових мереж від МК6120 до МК6762А по 
Садовому проїзду; реконструкція теплових мереж від МК6311 до МК6313 по  
пр. Г. Сталінграду; реконструкція теплових мереж від МК1128 (УТ-1) до МК1129 
по пр. Московський.  

По Немишлянській  філії: реконструкція  магістральних теплових мереж від 
МК 9609 до МК9610 по вул. Пожарського; реконструкція теплових мереж від  
МК 9403 до МК 9403СК по вул. Амосова, 1. 

Планується перекладка 5,961 км т/мереж в однотрубному обчисленні. 
Реалізуючи дані напрямки інвестиційних програм підприємство прагне 

вирішити наступні виробничо-економічні питання:  
- знизити обсяги споживання енергоносіїв; забезпечити надійність роботи 

т/мереж; оптимально змінити трасування мереж, з метою поліпшення режимів;  
мінімізувати терміни відключення споживання в період проведення ремонтних 
робіт; підвищити якість послуг, що надаються споживачам; привести у 
відповідність потужність джерел тепла та споживання теплової енергії; знизити 
втрати тепла при транспортуванні теплової енергії від джерела до споживача;  
виконувати заміну мереж з врахуванням спеціальних програм будівництва і 
благоустрою міста;  виконувати заміну аварійних ділянок т/мереж. 

При реалізації скоригованої Інвестиційної Програми 2018 року економічний 
ефект від впровадження запланованих заходів складе 43453,91 тис. грн; економія 
паливно-енергетичних ресурсів 4440,49 т.у.п. В результаті досягнення 
економічного ефекту від впровадження запланованих заходів, зниження 

собівартості виробництва, транспортування, постачання теплової енергії складає 

5,50 грн./Гкал., або 0,51% середнього тарифу. 

При реалізації Інвестиційної Програми на 2019 рік економічний ефект від 
впровадження запланованих заходів складе 44379,77 тис. грн; економія паливно-

енергетичних ресурсів 4545,70 т.у.п. В результаті досягнення економічного ефекту 

від впровадження запланованих заходів, зниження собівартості виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії складає 5,65 грн./Гкал. або 0,53% 

середнього тарифу. 
 

Головуючий відкритих слухань Андрєєв С.Ю.: запитав чи є питання, 
заперечення або зауваження у присутніх. 

 

Учасник відкритого обговорення від громадськості (Лісічкін Є.С. 
ГО «Харківський антикорупційний центр») звернувся з пропозицією не проводити 
громадські слухання одночасно з іншими комунальними підприємствами. Крім того 
поставив питання про стан виконання ремонтних робіт на магістральних та 
локальних мережах, питання  щодо укомплектованості ремонтних бригад, питання 
щодо підготовки житлових будинків, власниками яких є ОСББ, до опалювального  
сезону на платній основі. 



 

Андрєєв О.Ю.: в рамках підготовки до опалювального сезону 2018-2019 рр. 
станом на 01.09.2018 р. на ремонт та реконструкцію об’єктів теплопостачання 
освоєно 95880 тис. грн, в т.ч.: 

- виконані перекладки теплових мереж 19289 м.п. на суму 62342 тис. грн., з 
них труб в ППУ 5435 м.п. на суму 18609,6 тис. грн. 
 

Андрєєв С.Ю.: зазначив, що співпадіння дати проведення відкритих 
громадських слухань одночасно з КП «Харківводоканал» є випадковим. Визначив 
що проблема недоукомплектованості ремонтних бригад є актуальною та 
укомплектованість кадрів по основним професіям працівників складає на сьогодні 
72% (по професії зварювальник - 60%). Зазначив, що середня заробітна плата у 
діючому тарифі складає – 4808,0 грн., в тарифах, що знаходяться на розгляді в 
НКРЕКП – 7942,0 грн. Такий низький рівень заробітної плати приводить до 
плинності кадрів. Керівництвом підприємства проводиться робота у даному 
напрямку з фахівцями НКРЕКП. Що стосується вимагання плати з ОСББ за 
отримання акту готовності до опалювального сезону, то у разі виявлення подібних 
фактів, до винних будуть прийняті суворі заходи. 

 

Фатєєв М.І.: запитав про рівень підготовки до опалювального періоду 

2018-2019 рр. 
 

Андрєєв С.Ю.: відповів, що житлові будинки підготовлені до опалювального 

сезону 2018-2019 рр. майже на 100%, теплові мережі знаходяться в стадії 
завершення ремонтних робіт, що не заважає розпочати  опалювальних сезон 
вчасно. При цьому завершення ремонтних робіт буде проводитися без відключення 
споживачів. 

 

Учасниця  відкритого обговорення від громадськості (Довженок І.А.) 

запитала чи встигне підприємство виконати всі заходи інвестиційної програми  на 
2018 р. та затвердити її в НКРЕКП, чи не буде накладено штраф на КП «ХТМ» в 
разі зриву термінів. 

 

 Андрєєв С.Ю.: відповів що всі роботи по виконанню та затвердженню 
інвестиційної програми проводяться одночасно та по узгодженню з НКРЕКП, тому  
зриву термінів не відбудеться. 
 

Головуючий відкритих слухань Андрєєв С.Ю. запитав чи є заперечення або 
зауваження у присутніх. 
 

Заперечень, зауважень та доповнень не надійшло. 
 

Головуючий відкритих слухань Андрєєв С.Ю.: подякував присутнім за 
увагу та підвів підсумки відкритих слухань, запропонував учасникам обговорення 
підтримати пропозицію КП «Харківські теплові мережі» щодо схвалення 
коригування Інвестиційної програми КП «Харківські теплові мережі» на 2018 рік 

та проекту Інвестиційної програми на 2019 рік.  

 



 

ВИРІШИЛИ: 

 

За результатами проведених відкритих обговорень коригування 

Інвестиційної програми КП «Харківські теплові мережі» на 2018 рік та проекту 
Інвестиційної програми на 2019 рік: 

 

1. Схвалити коригування Інвестиційної програми КП "Харківські теплові 
мережі" на 2018 рік 

2.  Схвалити проект Інвестиційної програми КП "Харківські теплові мережі" на 
2019 рік 

3. Ініціювати перед НКРЕКП розгляд питання щодо схвалення коригування 

Інвестиційної програми КП "Харківські теплові мережі" на 2018 рік 

4.  Ініціювати перед НКРЕКП розгляд питання щодо схвалення проекту 
Інвестиційної програми на 2019 рік. 

5. Оприлюднити на веб-сайті підприємства та надіслати до НКРЕКП Протокол 
проведення відкритого обговорення питання щодо коригування Інвестиційної 
програми КП «Харківські теплові мережі» на 2018 рік та проекту Інвестиційної 
програми на 2019 рік. 

 

Заперечень та доповнень не має.  
 

 


