Звіт
щодо виконання інвестиційної програми у сфері теплопостачання та
використання коштів, передбачених для її виконання за 2018 рік

Інвестиційна програма ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» складена відповідно до
«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 14.12.2012р. №630 та Постановою Національною комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг від 14.12.2012р. №381. 13.12.2018р. рішенням
ХХХІІІ сесії VII скликання Кременчуцької міської ради Полтавської області були
погоджені зміни до інвестиційної програми, у частині виключення одного з заходів, а
саме, роботи з заміни ділянки тепломережі № 1 діаметром 426*10 від ТК 1/14 до ТК 1/23
по вул. Бутиріна, Гоголя в м. Кременчук довжиною 840*2=1680 п.м.(2 етап: ділянка від
ТК 1/20 до ТК 1/23)». У результаті внесення змін, загальний обсяг інвестиційної
програми склав 3680,80 тис. грн без ПДВ.
Відповідно до «Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним
режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами,
використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері
теплопостачання»,

затвердженого

Постановою

КМУ

№750

від

09.10.2013р.,

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з коштів, що надходять на поточні рахунки,
перераховує на рахунок кошти в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для
виконання інвестиційної програми. Так, станом на 31.12.2018р., при планових
нарахуваннях джерел інвестиційної програми, які передбачені в тарифах на теплову
енергію, в обсязі 3 680,80 тис. грн. без ПДВ, фактичні надходження, що визначені
розрахунково, виходячи з оплати за теплову енергію відповідного періоду, склали
2 638,37 тис. грн. без ПДВ.
Станом на 31.12.2018 року інвестиційна програма у тарифі на теплову енергію
виконана в наступних обсягах:
1. Заміна ділянки тепломагістралі № 1 діаметром 630, 530 мм від ТК 1/2 до
нерухомої опори Н13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 по вул. 60 років Жовтня (1 етап: від
ТК 1/4 до Н13 довжиною 554 м.п.). Затверджена вартість заходу складає

2 316,39 тис. грн. без ПДВ, профінансовано 634,22 тис. грн. без ПДВ. Фізичні
обсяги робіт із заміни трубопроводу, теплоїзоляції, засувок, фланців,
компенсаторів, відводів виконані у повному обсязі. Не виконані роботи з
благоустрою території, у зв'язку із несприятливими погодними умовами.
2. Проектні роботи. Затверджена вартість заходів складає 541,06 тис. грн. без
ПДВ, профінансовано 270,53 тис. грн. без ПДВ. Відповідно до умов договорів,
здійснено авансування у розмірі 50% від договірної вартості. Підрядні
організації виконують роботи, які передбачені укладеними договорами.
3. Закупівля обладнання та механізмів, а саме: трактор та приборний комплекс
для визначення координат поривів та свищів на теплових магістралях,
маніпулятор DL Agro та агрегат насосний АНД-100. Затверджена вартість
заходів складає 823,35 тис. грн. без ПДВ. Фінансування та освоєння здійснено
в повному обсязі.
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