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Звіт
▌Результати фінансовогосподарської діяльності
КП "Теплопостачання міста Одеси"
за 2016-2020 роки
редакція
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Вітаю !
До Вашої уваги звіт фінансовогосподарської діяльності
підприємства за
2020 рік

Ганна Позднякова

Ганна
Позднякова
Директор КП “ТМО”

Ганна Позднякова очолила КП “ТМО” на початку 2020 р. після її
призначення на посаду директора. З моменту призначення по сьогоднішній
день проводить успішне керівництво з метою подолати кризу, в якій
опинилося підприємство, завдяки ефективним антикризовим крокам,
спираючись на власний досвід у сфері управління, фінансів та ресурсів за
підтримки досвідченої та фахової команди
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▌Основна діяльність
Комунальне підприємство “Теплопостачання міста Одеси”
здійснює реалізацію теплової енергії, послуг центрального
опалення та теплопостачання абонентам у вигляді фізичних та
юридичних осіб, бюджетних та інших організацій за
встановленими державним регулятором тарифами

Функції державного регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг здійснює
Національна комісія - НКРЕКП
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2020

Ключові
досягнення року
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▌Факти у порівнянні
грудень 2019

Початок 2020 підприємство зустрічає
- з арештованими рахунками (накладено 46 арештів)
- з боргами на сумму 1,2 млрд. грн.
- з заборгованістю з боку абонентів на суму близько 600 млн. грн.
- з кадровою кризою через регулярно невиплачену заробітну плату
та з безліч інших проблем характерних для підприємства, що
опинилося на межі банкрутства та глибокої кризи

грудень 2020

вже наприкінці 2020 знято майже всі арешти,
та позовних вимог на суму 1,08 млрд. грн.
- працівники вчасно та в повному обсязі отримують заробітну плату
- зменшено збитки на 77 млн. грн. у порівнянні з попереднім періодом
- на 35% зменшено вартість всіх запланованих робіт, всі ремонтні та аварійні роботи
виконуються виключно власними силами, без залучення підрядних організацій
- вперше за багато років, опалювальний сезон проходив без зупинок та затримок,
необхідний регламент виконувався вчасно та навіть заздалегідь.
- Дякуючи налагодженим партнерским зв’язкам у галузі теплопостачання та міжнародним
організаціями розпочато ряд проектів з енергоефективності та енергетичної безпеки
- Врегульовано ряд питань проблемної заборгованості перед кредиторами, що дало змогу
заощадити близько 140 млн. грн. бюджетних коштів
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Стратегічне планування

▌Напрями
діяльності
для виходу
з кризи
Антикризовий менеджмент
Діяльність підприємства та антикризового

Керуватись принципами стратегічного планування у
діяльності підприємства

Сталий економічний розвиток
Повернути підприємство до нормальної господарської
діяльності на економічно обгрунтованих тарифах

Конкурентоспроможність
Надавати якісні та конкурентоспроможні послуги з
централізованого теплопостачання

менеджменту зосереджено на якісно нових
підходах, що відповідають принципам
публічного управління, доброчесності та

Системний та комплексний підхід у

прозорості

виробничих та технічних питаннях
Запорука успіху підприємства - це комплексний та
системний підхід у всіх виробничих питаннях

Боротьба зі зловживаннями та
корупційними проявами
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2020

Першочергові
антикризові
кроки
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▌Колектив та кадровий потенціал

грудень 2019

2020

грудень 2020

Кадрові проблеми

Вихід з кадрової кризи

Відновлено кадровий потенціал

З початку 2018 року

Після майже року затримки почала

Станом на грудень 2020 відсутня

масові звільнення кваліфікованих

виплачуватись заробітна плата

заборгованість по заробітній платі

кадрів через несвоєчасні виплати
заробітної плати

Збільшено розмір матеріальної

працівникам

винагороди працівників до 10% у

Вперше за багато років трудовий колектив

Станом на квітень 2019 р.

відповідності з зростанням мінімальної

отримує платню вчасно та в повному обсязі

бракує 376 робітників для нормальної

зарплати в країні

діяльності підприємства
Дефіцит кваліфікованих кадрів зростає

На підприємство повертаються

Створені умови для продуктивної праці та
заохочення кваліфікованих кадрів

кваліфіковані кадри

Кадровий потенціал підприємства збережено при 100% оплати праці
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▌Частка бюджетного
фінансування
заробітної
270
плати
234
млн. грн.

170

млн. грн.

148

▲ 15%

43

32

млн. грн.

▲ 38%

▲ 15%

319

млн. грн.

▲ 18%
Частка
бюджетного
покриття

млн. грн.

млн. грн.

млн. грн.

90

млн. грн.

211

млн. грн.

29%

▼ 19%

▲ 38%

▲ 78%

2016

2017

2018

2019

161

млн. грн.

▼ 51%
2020
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▌Розробка
актуальної
схеми
теплопостачання

До середини 2021

Розвиток

Дані про актуальний стан

Стратегія розвитку теплових

мереж

мереж:

- аналіз стану будівель

- можливість будівництва нових

абонентів

котелень

- технічні та експлуатаційні х-ки

- використання твердих

наявних мереж

побутових відходів для

- баланс виробництва та

виробництва теплової енергії

Повноцінний та ефективний інструмент довгострокового

споживання теплової та

- схема розвитку основних

планування теплопостачання - так само як генеральний

електричної енергії

теплових магістралей

план чи зонінг для органу місцевого самоврядування служить

- показники надійності

- комплекс заходів по

передпроектним документом, в якому обґрунтовується

комунікацій

оптимізації виробничих та

економічна доцільність та господарська необхідність

- оцінка обсягів споживання

управлінських процесів

Враховується

Інвестиції

При проектуванні нових

Актуальна схема тепло-

враховуються наявні мережі,

постачання - це основа

Схема теплопостачання

проектування і будівництва нових, розширення та
модернізація діючих джерел теплової енергії і теплових
мереж
Крім іншого схема визначає:
• Обсяги необхідних ресурсів для модернізації
• Пріоритетність оновлення основних тепломагістралей

зонінг та перспективний

довгострокових

• Економічний ефект проектів з енергоефективності,

розвиток міста, наявність

інвестиційних програм

модернізації та розвитку інфраструктури міста

традиційних та альтернативних
джерел теплової енергії
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▌Хронологія розвитку
схеми теплопостачання м. Одеси

1985 - 1995

2020

2021

Діюча схема

Розробка актуальної схеми

Прийняття схеми

Вже 35 років у місті Одеса не

Розпочата робота над розробкої

Погодження та прийняття схеми тепло-

оновлювалась схема теплопостачання

актуальної схеми теплопостачання міста

постачання міста Одеси на наступні 10

Актуальність діючої схеми завершилась

Одеса у відповідності до методики

років з можливістю перегляду

25 років назад

передбаченої наказом Міністерства

щонайменше раз на 5 років

розвитку громад та територій України від
02 жовтня 2020 р. № 235 «Про затвердження Методики розроблення схем
теплопостачання населених пунктів
України»
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▌Меморандум
про співпрацю з USAID
У червні 2020 р. було укладено меморандум про співпрацю між КП “ТМО” та Національним
агентством США з міжнародного розвитку USAID
Вперше в історії незалежної України укладено меморандум такого рівня комунальним
підприємством

Мета

Можливості

Пілотний проект

Перші 3 роки

Вивести систему

- Залучення коштів МФІ

Реалізація пілотного проекту

- Семінари та підготовка

централізованого

- Вдосконалення системи

як демонстрація

фахівців з числа персоналу

теплопостачання міста

корпоративного управління

можливостей

КП “ТМО”

Одеса на сучасний

- Фінансова модель

енергоефективності

- Впровадження досконалої,

Європейський рівень

стратегічного та
оперативного планування
- “Система майбутнього”

Виконується на базі однієї з
діючих котелень

сучасної автоматизованої
білінгової системи
- Погодження об’єкту з

- Енергетична ефективність

реалізації комплексної

та енергетична безпека

програми “Система
майбутнього”
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2020

Вклад
в економічний
розвиток
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▌НАК Нафтогаз
України

У лютому 2020 р. вдалось врегулювати
питання та досягти домовленостей про
реструктуризацію боргів на суму
140 млн. грн.

Реструктуризація боргу

Дія

Надважливий стратегічний крок серед
необхідних, для виходу з кризи
Протягом 5 років виплатити основний борг

Починаючи з 2011 року сума заборгованості
перед НАК “Нафтогаз України” невпинно

рівними частинами, списавши астрономічні

зростала, як і зростали в геометричній

суми пені та штрафів.

прогресії суми пені та штрафів

Достроково погашено
План

Врятовано 140 млн. грн міського бюджету
Скасовано ряд позовних вимог та зняті
арешти з рахунків
Вперше за багато років НАК Нафтогаз

Результат

викреслив Одесу з “чорного списку”
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▌Реструктуризація боргу
НАК “Нафтогаз України”

140,7
млн. грн.

Списано
штрафів
та пені

82,2
млн. грн.

Основний
борг

11,2
млн. грн.

Сумма
покриття
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▌Зменшення боргу населення
Протягом останніх двох років, заборгованість абонентів за тепло невпинно зростала, та досягла

на початок 2020 р. суми 584 млн. грн.
Незважаючи на блокування та втручання сторонніх осіб в автоматизовану білінгову систему, протягом 2020 року

вдалось зменшити заборгованість населення за тепло на 120 млн. грн.

Протягом останніх років проводити успішну претензійну роботу з боржниками за тепло було досить

До вводу карантину

проблематично через арешти рахунків і неможливість сплати судового збору
На початку 2020 р. було досягнуто домовленостей з районними судами м. Одеси про відстрочку сплати
сбору до вирішення питання з боржником по суті, це дало змогу ефективно стягувати заборгованість

Претензійна робота зупинена

Під час карантину

На час карантину КП “ТМО” не нараховує штрафи та не має змоги у судовому порядку примусово
стягувати борги за спожите тепло

Претензійна робота буде продовжена

Після карантину

З моменту припинення дії карантинних обмежень в крахні, КП “ТМО” повернеться до ефективної
практики примусового стягнення боргів за спожите тепло
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▌Заборгованість населення
за спожите тепло (млн. грн.)
583,8

млн. грн.

463,5
млн. грн.

▼ -21%

2019

2020
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▌Борги
підприємства, структура та обсяг
Відповідно до закону №1730 передбачено можливість скасування та списання штрафів, пені
та санкцій, сума яких перевищує основну суму боргу до 2016 року
Суттєво високі збитки комунального підприємства обумовлені характером його діяльності,
тобто мета не отримувати максимальний прибуток, а забезпечити соціально орієнтовані,
комфортні та якісні послуги з централізованого теплопостачання населенню

Загальна

Загальна

Заплановані

Надходження до

кредиторська

дебіторська

збитки (на кінець

місцевого

заборгованість

заборгованість

сезону 20-21)

бюджету

1,4 млрд. грн.

0,9 млрд. грн.

586 млн. грн.

16,1%

Основний кредитор

Основний боржник

Скорочення на 77 млн. грн.

Підприємство входить до

НАК “Нафтогаз України”

Державний бюджет

в порівнянні з попереднім

трійки найбільших

646 млн. грн.

493 млн. грн.

періодом

платників податків до
місцевого бюджету
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▌Заборгованість та структура боргу
по ключовим постачальникам
1 166
млн. грн.

96

1 249
млн. грн.

93

1 334
млн. грн.

67
360

1 364
млн. грн.

52

550

1 276
млн. грн.

42
589

480
493
907
761
576

676

646

2020
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▌Загальна заборгованість
перед постачальниками
Загальна

1 451

Загальна

млн. грн.

У тому числі
штрафів та пені

штрафи
кред

итор

137,0

ська

1 330

та пені

забо
ргов

млн. грн.

▼ -8%

аніст

ь

млн. грн.

У тому числі
штрафів та пені

114,0
млн. грн.

▼ -17%
2019

2020
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▌План реструктуризація боргу
ПАТ “Одессаоблэнерго”

41,6
млн. грн.

з

01.12.21
по

31.12.30
Сумма
боргу
(пеня)

Період
покриття
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2020

Блокування
корупційних схем
та зловживань

19/12/20

КП “ТМО”

23

▌Відмова від сумнівних послуг
Оптимізація витрат та відмова від сумнівних схем, один з необхідних ключових кроків для виводу підприємства з
кризи. Крім цього такий підхід в кооперації з департаментом міського господарства дає змогу суттєво заощадити
кошти, в тому числі бюджету міста, а головне вийти з залежності від приватних структур, діяльність яких не має на
меті довгострокову взаємовигідну співпрацю

Загалом нам вдалося заощадити 35% коштів обсягу всіх закупівель
В період 2020 р. перейшли на виконання всіх робіт пов’язаних з експлуатацією та аварійним ремонтом

Всі роботи виключно
власними силами

теплових мереж тільки власними силами, фактично не було витрачено жодної гривни на підрядні
організації. Це дало змогу спрямувати заощаджені кошти на інші напрямки що потребували
фінансування

Незважаючи на шалений опір “схемщиків”, що роками вимивали кошти з підприємства, працювали без

Працюємо незважаючи на
опір “схемщиків”

зупинок, забезпечуючи необхідними ресурсами весь технологічний процес тепопостачання. Тепло
надійшло до абонентів вчасно, підприємство розвивається, модернізується, заробітна плата
виплачується

Систематично ведеться аналіз та інвентаризація витрат з метою їх оптимізації.

Оптимізація

Повна інтеграція в частині робіт з Департаментом міського господарства з метою максимального
залучення, де можливо, інших комунальних підприємств, якщо не здатні самостійно виконати необхідні
роботи
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▌Відмова від послуг
приватного оператора “ГЕРЦ”
Впродовж тривалого часу, приватний оператор фінансових послуг “ГЕРЦ” надавав споживачам послуги,
за якими вони могли сплатити платежі за отримане тепло, за це приватний оператор стягував комісію з
комунального підприємства у розмірі 2% від суми, яку він обробляв
Проте всупереч ЗУ “Про теплопостачання”, що чітко регламентує розподіл коштів, які споживачі
сплачують за отриману теплову енергію, приватна компанія ГЕРЦ, транзитила кошти через власні
рахунки та стягувала комісію не з сумми коштів, що адресувались КП “ТМО”, а з усієї суми розподілу,
стягуючи також кошти з усіх учасників розподільної схеми: НАК “Нафтогаз України”, АТ Одеська ТЕЦ та АТ
Одесагаз.
Внаслідок таких дій, учасники розподілу пропорційно не доотримали коштів на суму 44,8 млн. грн., а
їх нестачу адресували у вигляді претензії до КП “ТМО”
За підсумком, КП “ТМО” тривалий час віддавало 30% власних доходів приватній компанії та
нарощувало свою заборгованість перед учасниками розподілу
Після тривалих консультацій з усіми учасниками розподілу та з самим оператором ГЕРЦ, ми змушені
були відмовитись від зручної, але на жаль, незаконної послуги
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▌Схема незаконних дій
на користь приватного оператора
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▌Відмова від сумнівного
адміністратора системи “білінгу”
Відмовились від сумнівного “партнера”, ща майже 10 років отримував від підприємства значні кошти за “підтримку”
автоматизованого програмного рішення білінгу системи обліку спожитої теплової енергії
У 2010 році КП “ТМО” розпочало розробку програмного рішення за умовами, що дана система стане власністю
тепловиків, але по факту розробник присвоїв її собі, включаючи коди та електронні ключі, дані оброблялись та
зберігались не на серверах підприємства, а у сторонніх осіб, мали місце втручання у роботу системи і так далі. У
підсумку підприємство опинилось у “заручниках” у розробника, що за свою роботу вимагав чималі кошти,
втручався у роботу та фактично присвоїв собі функції повного розпорядника системи.
Згідно даних публічних закупівель “Прозорро” з період з 2012 по 2019 роки згаданий “партнер” отримав близько
20 млн. грн., а у 2017 році уклав 7 договорів з підприємством на суму близько 6,3 млн. грн., та за якими мав
розробляти нові модулі для інформаційно аналітичного програмного комплексу та вносити необхідні зміни до
нього. У 2020 році, підприємець висунув вимогу - або він блокує систему, або йому сплачують суттєві кошти, і коли
його пропозиція не була виконана, перейшов від погроз до діла, повністю заблокувавши програмний комплекс
Проаналізувавши ситуацію, було прийнято рішення звернутись до правоохоронних органів для належної реакції
на факти присвоєння програмного продукту, шантажу та незаконного втручання у діяльність підприємства,
розпочали роботи по відновленню знищених даних та відновили адміністративний доступ до системи за
підтримки департаменту інформації Одеської міської ради. Окремо розпочали вивчати питання вирішення
проблеми з обліком спожитого тепла раз і назавжди
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▌Вирішення питання
системи “білінгу”
Враховуючи, що як з’ясувалось у 2020 році, підприємство було позбавлено можливості
самостійно вести облік спожитого тепла, єдиним шляхом вирішити питання було
розробка додаткового модуля як модернізація вже існуючої на підприємстві
автоматизованої системи обліку “Айті підприємство”, що має всі необхідні модулі для
обліку діяльності підприємства крім єдиної - це можливість вести облік спожитого
тепла та генерувати платіжні вимоги абонентам
Восени 2020 року було проведено тендер на модернізацію комплексу “Айті
підприємство” внаслідок якого, після виконання необхідних робіт, у КП “ТМО” з’явиться
можливість самостійно власними силами вести облік спожитого тепла та розрахунків
з абонентами, звільнитись від зовнішнього адміністрування, більше не сплачувати
суттєві кошти (близько 20 млн. грн. щорічно) за підтримку програмного продукту,
захистити дані та автоматизовані виробничі процеси від незаконного втручання чи
блокування.
Власне новий модуль, за планом, запрацює на початку 2021 року і в цілому вирішить
дану проблему раз та назавжди
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2020

Сталий розвиток
технічного обслуговування
для підвищення економічної
ефективності та безпеки
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▌Виробничі досягнення
Підготовка до опалювального сезону теплового господарства
Здійснено своєчасну підготовку до опалювального сезону, та було виконано 100% запланованих
робіт, чим перевищили аналогічні показники попереднього періоду більше ніж у 2 рази,
а саме:
●

Ліквідовано 600 пошкоджень мереж, виявлених під час гідравлічних випробувань

●

Виконано поточний ремонт близько 700 км мереж

●

Виконано заміну 7814 м.п. трубопроводів мереж в однотрубному обчисленні

●

Виконано перевірку та ремонт 3498 контрольно-вимірювальних приборів

●

Виконано підготовку 10 найбільших котелень підприємства

●

39 котлоагрегатів пройшли еколого-технічне випробування

●

Близько 200 ділянок з розкопками були закриті з відновленням покриття та проведено
благоустрій
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▌Виробничі досягнення
Ремонтні роботи на котельній
“Шкільна”
В рамках підготовки до опалювального сезону, під час
обстеження котельні “Шкільна”, було виявлено, що 42-х
метрова димохідна труба котельної знаходиться в
аварійному стані та існує загроза її обвалення
Було прийнято єдине оптимальне рішення про повний
демонтаж та заміну на сучасну стальну трубу в обрешітці.
Обсяг робіт передбачав демонтаж старої, облаштування
фундаменту, монтаж нової труби в обрешітці та
облаштування світлової сигналізації
Станом на початок опалювального сезону, основне та
допоміжне обладнання котельні “Шкільна” було готове,
котельня працює

після реконструкції
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▌Виробничі досягнення
Відновлення власних ресурсів теплопостачання
Протягом 2020 року було відновлено та введено в дію власні профільні виробничі ресурси, важливих для
безпеки теплопостачання:
1.

Власний цех по виробництву поверхонь нагріву котлів
Для ремонту обслуговування котлів, насосів та іншого тепломеханічного обладнання підприємства

2.

Електролабораторія
Для ремонту, обслуговування та діагностики електродвигунів, включаючи перемотку роторів та
статорів обладнання

3.

Стенд вібродіагностики
Для діагностики механізмів, що мають у складі елементи швидкісного обертання

4.

Лабораторія перевірки КВП автоматики
Для діагностики та своєчасного виявлення відмов у роботі апаратури автоматики котлів
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▌Виробничі досягнення
Масштабна реконструкція та модернізація мереж
Протягом 2020 року було проведено ряд реконструкцій та модернізацій магістральних теплотрас на
проблемних ділянках
1.

Вулиця Канатна, на ділянці завдовжки 627 метрів від вул. Семінарської до Бісквітного провулка
заміна магістралі на предізольовану трубу великого діаметру, облаштовану сигналізацією, та
реконструкція існуючих 7-ми теплових камер

2.

Вулиця Пастера
Заміна магістралі на предізольовану трубу великого діаметру з сигналізацією, реконструкція
теплових камер

В найближчі 30 років необхідність ремонту та вуличних розкопок на модернізованих
проблемних ділянках відпадає
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2020

Основні показники
фінансово-господарської
діяльності

34
редакція 02/12/20

▌Обсяг теплопостачання
динаміка з 2016 р. (млн. Гкал.)
1,42
млн.Гкал

1,24
млн.Гкал

▼ -13% | 2016

2016

2017

1,30
млн.Гкал

▲ 5%

▼ -8% | 2016

1,09

млн.Гкал

▼ -16%

▼ -16% | 2016

млн.Гкал

▼ -23% | 2016

2018

1,19

2019

▲ 10%

2020
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▌Примітки з нарахування
доходу з теплопостачання
*Доходи за 2019 рік вказані з урахуванням виконаних
перерахунків за грудень 2019 року, згідно постанови №1082.
**Доходи за 2020 рік вказані з урахуванням виконаних
перерахунків:
-

за січень-квітень 2020 рік, згідно постанови №1082;

-

населенню на прямих розрахунках застосовувався
старий тариф 1 229,30 грн/Гкал або 30,76 грн/м.кв.

***Доходи на 2021 рік спрогнозовані по новим тарифам на
теплову енергію та на послуги з постачання теплової енергії з
урахуванням плати за абонентське обслуговування.
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▌Розподіл надходжень
оплати за послуги від абонентів

7,45%

73,45%

КП “ТМО”

НАК Нафтогаз
України

4,53%

АТ “Одесагаз”

14,57%

АТ “Одеська ТЕЦ”
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▌Тарифне покриття
Рівень відшкодування собівартості
теплопостачання
79%

2016

78%

2017

89%
73%

2018

63%

2019

68%

2020

2021
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▌Доходи теплопостачання
динаміка з 2016 р. (млн. грн.)
1 375
млн. грн.

1 292
млн. грн.

1 165

▲ 11%

2016

2017

▲ 6%

▲ 18% | 2016

1 136
млн. грн.

▼ -17%

▼ -3% | 2016

млн. грн.

2018

2019

1 252
млн. грн.

▲ 10%

▲ 8% | 2016

2020

редакція 02/12/20
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▌Витрати теплопостачання
динаміка та прогнози (млн. грн.)
1 877
млн. грн.

1 639

▲ 15%

▲ 29% | 2016

млн. грн.

1 459

1 798

1 839

▼ -4%

▲ 2%

млн. грн.

▲ 23% | 2016

млн. грн.

▲ 26% | 2016

▲ 12%

млн. грн.

2016
редакція 02/12/20

2017

2018

2019

2020
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▌ Діаграма теплопостачання
Обсяг постачання, доходи, витрати

2020
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▌ Загальна діаграма
показників теплопостачання

2020

42

▌Збитки теплопостачання
динаміка та прогнози, млн. грн.
-663

редакція 02/12/20

-502
млн. грн.

▲ 45%

млн. грн.

▲ 32%

▲ 125% | 2016

-586
млн. грн.

▼ -12%

▲ 99% | 2016

▲ 71% | 2016

-348

ОЧІКУВАНІ

млн. грн.

-295

-249

▲ 18%

млн. грн.

млн. грн.

2016

▼ -62%
▲ 16% | 2016

2017

2018

2019

2020
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▌Зміна тарифу на газ та на
теплопостачання протягом 2020 р.
Тариф на
природний газ

6 289,97

Тариф на
природний газ

грн./тис.куб.м.

▲ 33%

4 722,16

грн./тис.куб.м.

Тариф на тепло

1 813,94

Тариф на тепло

грн./Гкал.

1 474,69

▲ 23%

грн./Гкал.

18.03.20

01.12.20
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▌Динаміка оскарження
позовних вимог
Станом на початок

2020

Вимог на суму

1 221

млн. грн.

81

позов

46

арештів

Станом на початок

2021

Вимог на суму

140 ▼ -89%
млн. грн.

22 ▼ -73%
позов

2 ▼ -96%
арештів
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▌Зменшення сум позовних вимог
за рішеннями суду
127,6
млн. грн.

▲ +107,25
млн. грн.

Станом на початок

2020

Станом на кінець

2020

20,25

млн. грн.

2019

2020
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2020

Перспективні напрямки
діяльності на

2021
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▌Пріоритетні
напрями діяльності на 2021
В рамках стратегічного розвитку

На шляху до економічного відновлення

1. Завершити розробку, погодити та ввести у дії “Схему

1. Зменшити суму збитків з 586 млн. грн. до 77 млн. грн.

теплопостачання”, яка станев основою розвитку

2. Скоротити витрати на паливно-енергетичні ресурси за

централізованого опалення в місті та базою для

рахунок енергозберігаючих технологій, а саме

довгострокових інвестиційних програм в галузі

впровадивши автоматизовану систему керування

2. Підвищити рівень безпеки виробництва за рахунок
облаштування протипожежної сигналізації на всіх без
винятку котельнях
3. Розробка та впровадження комплексної інвестиційної
програми для залучення дешевих кредитів

технологічними процесами в котельнях
3. Скоротити витрати, знизивши вартість комплектуючих та
запчастин для застарілого знятого з виробництва
обладнання автоматики за рахунок модернізації
сучасними

Європейських банків для модернізації
теплопостачання, що дасть змогу заощадити та
знизити витрати одеситів на тепло до 40%

Кінцева мета:

якісна та доступна послуга
Розвиток цифрових технологій
1. Підвищити ефективність та знизити витрати, прибравши можливий “людський фактор” при передачі даних
2. Забезпечити 100% прозорі процеси білінгу та обліку, впроваджуючи облік для оперативного керування замість обліку
“для звіту”
3. Створити платформу для вдосконалення інших можливих виробничих процесів
4. Створити умови для впровадження сучасних технологій Industry 4.0 з повністю автоматичним керуванням процесами
в стані реального часу, що дасть змогу максимально оптимізувати виробничі витрати

