ЗВІТНІСТЬ
Звіт щодо виконання інвестиційної програми на 2018 рік ліцензіатом у сфері виробництва* транспортування та постачання теплової енергії

Додаток 7
до Правил організаціїзвітності, ц » подастеся суб’їк-тами госпопярюв^кіія у а^срахтеїьюпосіачзння
централізованого водопостачання та водовіяведвння до Націоналі.«« комісії, іцазліііснтое держав»«
регулюванпя у сферах енергетики та комунальних послуг

за 2018 року
(період)

Подакт,

Суб’о п и і«иодаріоваіш*,-аі<> мають ліцензії на виробництво тепловоїенергії {крім діяльності з виробництва теплової енергії натсатоілеетроцснтралях, ТЕС, АЕС та коопераційних установках і усгано*кахї використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії).
ттЛбв транспортування їїмагістрлдмшмн та місцевих» (р<яіюдіяь<інмн)т«л.товнмн мережами, та.'абопоспічаі!інт«пловоі«в«ргі!, діяльність якн* а виробництва, тп/або транспортування, та/або постачання тепловоїснерпі підлягає державному регупіоваїшюІіаївоНальиоТ комісії,
їмо мШсніое держім« регулювання у сферах енергетики та коиуиалыюх послуг

Термін подання

Форма № 7-ИКРЕКП*іквесіиції тепло
(квартальна)

остн н с іксло місяця, наступного із лпітиіііі періодом

НаїйоналтіЯ комісц. ию здійснює державне регулювання у сферах енергетики та юзмуиаяьнихпослуг, місцгаиашеміїня: 0 3 0 5 7 , Київ,- кул.Смоленська, 1?.слокіронііа адреса: Rc@ncrc.gov.ua
та її терігторіальному орпчіу. у відповідному регіоні

«і погодження« з Державною мужбою статистики України
Найменування: ВП *}Ожио-УкрзГиська ЛЕС* ДП "НЛЕК “Ьніргоатом*
Код СДРГІОУ: ______ ,___ ,________ __ _______________________
Місцачагояжсшт: 55000. Миколаївська о5л.. и. Южноукраіиськ_____
(пошоаий-іцддке,.0блік,№/ Автономна Республіка Крим; район, населений нуіікг,.лулніія / провупох,.площа тощо, № будннку / «рпусу, Лзхдаргнри/офіса)

Вік,Л’КБ, Кашуба&Ю.
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1
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання інвестиційної програми у сфері теплопостачання
ВП «Южно-Українська АЕС»
за 2018 рік

Інвестиційну програму у сфері теплопостачання на 2018 р. (далі ІП-тепло),
сформовану і погоджену ВП ЮУАЕС згідно вимог «Порядку розроблення, погодження,
затвердження та виконання інвестиційних йрограм суб’єктів господарювання у сфері
теплопостачання» (постанова НКРЕКП від 31.08.2017 № 1059) погоджено 23.08.2018 на
сесії Южноукраїнської міської ради (рішення 41 сесії 7 скликання № 1236).
Інвестиційною програмою на 2018 р. заплановані обсяги в сумі 2 533 тис. грн. За
звітний період згідно укладених договорів поставлено трубопровід і теплолічильники
загальною вартістю 1 621 тис.грн без ПДВ (що становить 64% запланових до виконання).
Невикористані кошти в обсязі 833 тис.грн без ПДВ (отримані за рахунок економії в
результаті проведення торгів) перенесені до виконання в наступному періоді та включені
до запланованих витрат ІП-тепло на 2019 р.
ІП-тепло на 2019 р. сформована та затверджена ВП ЮУАЕС і направлена на
погодження до Южноукраїнської міської ради (вих.№49/21478 від 20.12.2018).
Деталізована інформація в частині виконання в 2018 р. ІП-тепло по заходам надана
в табличній формі в Додатку 7.
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