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Додаток 2
до Порядку розроблення, погодження, 
затвердження та виконання інвестиційних 
програм суб'єктів господарювання у сфері 
теплопостачання

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
ліцензіата до інвестиційної програми 

на 2019 рік(рік)
ТОВ «Краматорськтеплоенерго»(найменування ліцензіата)
1. Загальна інформація про ліцензіата

Найменування ліцензіата ТОВ «Краматорськтеплоенерго»
Рік заснування 2007рік
Форма власності Приватна
Місце знаходження 84320, Донецька обл., м. Краматорськ вул. 

Олекси Тихого, 8-Д
Код за ЄДРПОУ 34657789
Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи 
ліцензіата, посада

Оксимець Юрій Анатолійович -  генеральний 
директор

Тел., факс, e-mail (06264)3-98-10
Ліцензія на виробництво теплової енергії 
(№, дата видачі, термін дії)

серія АЕ № 179881 від 06.12.2012 р.. 
Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сфері енергетики (НКРЕ). 
Строк дії -  3 01.10.2017 безстрокова

Ліцензія на виробництво електричної енергії 
(№, дата видачі, термін дії)

серія АЕ № 179950 від 06.12.2012 р. 
Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сфері енергетики (НКРЕ). 
Строк дії -  3 01.01.2007 до 31.12.2032

Ліцензія на транспортування теплової 
енергії (№, дата видачі, термін дії)

серія АЕ №522318 від 23.05.2014р. 
Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг (НКРЕКП).
Строк дії -  3 23.05.2014 до 22.05.2019

Ліцензія на постачання теплової енергії (№, 
дата видачі, термін дії)

серія АЕ №522328 від 23.05.2014р. 
Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг (НКРЕКП).
Строк дії -  3 23.05.2014 до 22.05.2019

Ліцензія на постачання електричної енергії 
(№, дата видачі, термін дії)

постанова №1011 від 10.08.2017р. 
Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг (НКРЕКП).
Строк дії -  3 01.09.2017 безстрокова

Статутний капітал ліцензіата, тис. грн 1 000
Балансова вартість активів, тис. грн 587 889
Амортизаційні відрахування за останній 
звітний період, тис. грн 37 619

Заборгованість зі сплати податків, зборів 
(обов’язкових платежів) Заборгованості немає



Продовження додатка 2

2. Загальна інформація про інвестиційну програму
Цілі інвестиційної програми 1. Скорочення понаднормативних теплових 

втрат.
2. Підвиїцення коефіцієнта корисної дії 

наявного устаткування.
3. Зниження собівартості і збільшення 

прибутковості продукції підприємства.
4. Поліпшення якості теплопостачання 
споживачів.
5. Забезпечення надійної роботи теплових 
мереж та ефективної роботи систем 
централізованого теплопостачання.
6. Скорочення обсягу ремонтних робіт і
експлуатаційних витрат._________________

Строк реалізації інвестиційної програми Од]дн рік
На якому етапі реалізації заходів, 
зазначених в інвестиційній програмі, 
знаходиться ліцензіат (для 
довгострокових програм)__________

1. Проектні документи.
2. Закупівля обладнання та матеріалів.
3. Впровадження заходу по реконструкції

3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою
Загальний обсяг інвестицій, тис. гри 1942,570
власні кошти 1942,570
позичкові кошти
залучені кошти
бюджетні кошти
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій);
заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів 98%
заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку 
ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний 
облік теплової енергії та водопостачання»)
інші заходи 2%

Ю.А. Оксимець
(прізвище, ім’я, по батькові)

З'



Додаток З
до Порядку розроблення, погодження, 
затвердження та виконання інвестиційних програм 
суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання

ПОГОДЖЕНО
Рішення Краматорської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Генеральний директор ТОВ «Краматорськтеплоенерго»

соба ліцензіата)

Ю.А. Оксимець 
(П.І.Б.)

року

ф ін а н с о в и й  п л а н
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2019 рік

ТОВ «Краматорськтеплоенерго»
(найменування ліцензіата)

№  з/п Найменування заходів
5
S
X

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами 
фінансування, тис. гри (без ПДВ)

За способом виконання, 
тис. ірн (без ПДВ)

Графік здійснення заходів 
та використання коштів на 

плановий та прогнозний 
періоди, тис. грн (без ПДВ)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 і 7 18 19 20

1 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:

М Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

.1.1 Реконструкція теплової 
магістралі II зони по вул. 
Двірцева між ТКЗ та ТК4 
0530мм

150 
(п.м. в

однотрубному
вимірі)

1905,44 X X X 0,00 X X X 1905,44 0,00 1905,44 0,00 0,00 99,84 10,25 228,95

Усього за підпунктом 1.1 1905,44 X X 0,00 1905,44 0,00 1905,44 0,00 0,00 99,84 10,25 228,95

.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»), з них:

X X X X X X

Усього за підпунктом 1.2 X X

1.3 Інші заходи, 3 них:

1.3.1 Розробка проектно- 
кошторисної документації 
3 реконструкції теплової 
магістралі II зони по вул. 
Двірцева між ТКЗ та ТК4 
0530мм

1
(один

комплект)

37,13 X X X 0,00 X X X 0,00 37,13 37,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Усього за підпунктом 1.3 37,13 X X 0,00 37,13 37,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Усього за пунктом 1 1942,57 X X 1905,44 37,13 1942,57 0,00 0,00 99,84 10,25 228,95

Інші заходи

:.і Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

X X X X X X

Усього за підпунктом 2.1 X X

:.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»), з них:

X X X X X X

Усього за підпунктом 2.2 X X

;.з Інші заходи, 3 них:
X X X X X X

Усього за підпунктом 2.3 X X

Усього за пунктом 2 X X

Усього за інвестиційною програмою 1942,57 1060,13 ООЛ ЛА 1905,44 37,13 1942,57 0^00 0,00 99,84 10,25 228,95

Примітки:
п* -  кількість років інвестиційної програми.

** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

*** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.

ліцензіатом не заповнюється.

Начальник цеху теплових мереж 
(посада відповідального виконавця) "(підпис)

_____ Шарапа В.В.
(прізвище, ім’я, по батькові)



Додаток 4
до Порядку розроблення, погодження, 
затвердження та виконання інвестиційних програм 
суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання

ПОГОДЖЕНО
Рішення Коаі^торської мідйсої ради

їедуч^ш^ііоргану місцевого самоврядування)
ВІД

Міс:

М.П

А.В. Панков 
(П.І.Б.)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Г енеральний директор ТОВ)«Краматорськтеплоенерго>:

('посадова особа ліцензіат

Ю.А. Оксимець 
(П.ЕБ.)

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців 
_______________________ TQB «Краматорськтеплоенерго»_________________________

(найменування ліцензіата^

X" з/п

!.1

Найменування
заходів

(пооб'єктно)

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)

загальна сума
з урахуванням:
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Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18.1.1 Реконструкція геплової магістралі 11 зони по вул. Двірцева між ТКЗ та ТК4 0530мм
150 (п,м, в однотру бному вимірі)

1905,44 X X X 0,00 X X X 1905,44 0,00 99,84 10,25 0,00 228,95
/сього за підпунктом 1.1 1905,44 X X 0,00 1905,44 0,00 99,84 10,25 0,00 228,95.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»), з них:1 X X X X X X/сього за підпунктом 1.2 X X.3 ІНЩІ заходи, 3 них:.3.1 Розробка проектно- кошторисної документації з реконструкції геплової магістралі II зони по вул. Двірцева між ТКЗ та ТК4 0530мм

1(одинкомплект) 37,13 X X X 0,00 X X X 0,00 37,13 0,00 0,00 0,00 0,00

/сього за підпунктом І.З 37,13 X X 0,00 0,00 37,13 0,00 0,00 0,00 0,00/сього in пунктом 1 1942,57 X X 0,00 1905,44 37,13 99,84 10,25 0,00 228,95: ІНЩІ заходи!.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:X X X X X X/сього за підпунктом 2.1 X X1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»), з них:1 X X X X X X/сього за підпунктом 2.2 X X1.3 ІНЩІ заходи, 3 них:
X X X X X X/сього за підпунктом 2.3 X X/сього за пунктом 2 X X/сього інвестиційною ірограмою 1942,57 1060,13 882,44 1905,44 37,13 99,84 10,25 0,00 228,95

Іриміт ки:
п* -  кількість років інвестиційної програми.
** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.■*** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.X-ліцензіатом не заповнюється.

Начальник цеху теплових мереж посада відповідального виконавця) (підпис)
______ Шарапа В.В.
(прізвище, ім’я, по батькові)



4. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

4Л. Характеристика підприємства

ТОВ «Краматорськтеплоенерго» розташоване у м. Краматорську 
Донецької області. Підприємство працює на обладнанні виробничого комплексу 
Краматорська ТЕЦ. Виробничий комплекс Краматорської ТЕЦ побудований в 
1937 році. У даний час основною діяльністю ТОВ «Краматорськтеплоенерго» є 
забезпечення електричною енергією частини промислових підприємств міста і 
тепловою енергією промислових споживачів, бюджетних організацій та 
населення (населення -  77%, установи -  46%, установи бюджетної сфери -  
11%). Подача теплоносія здійснюється взимку -  на потреби опалення.

Цех теплових мереж є структурною одиницею ТОВ 
«Краматорськтеплоенерго». Займається транспортуванням теплоносія, 
ремонтом та обслуговуванням зовнішніх трубопроводів опалення, теплових 
пунктів з встановленим в них обладнанням (бойлера, теплообмінники, насоси).

Основна частина експлуатованих теплових мереж і обладнання 
орендується у комунального підприємства «Міст». Частина устаткування і 
теплових мереж є власністю ТОВ «Краматорськтеплоенерго», так як починаючи 
з 2007 року за рахунок коштів підприємства були придбані та встановлені 
пластинчасті теплообмінники в 58 житлових будинках, винесена ділянка 
магістрального трубопроводу 1І-Ї зони з затопленої частини тенлотунсля, 
прокладено дві нові ділянки теплотраси, виконана peKOHCTpyifnia 8 централізо
ваних теплових пунктів з установкою пластинчастих теплообмінників.

З 2001 року підприємство почало експлуатувати ємкісні бойлера, 
встановлені у підвальних приміщеннях житлових будинків. Всього було 
передано в оренду 276 внутрішньобудинкових бойлерних, в Яких знаходилися 
388 ємкісних бойлера. Ємкісні бойлера були морально застарілими, повністю 
вичерпали свій експлуатаційний ресурс, мали низьку продуктивність і дуже 
швидко виходили з ладу. З 2004 року за рахунок коштів підприємства і міста 
була розпочата реконструкція бойлерних із заміною ємкісних бойлерів на більш 
досконалі пластинчасті теплообмінники, що дозволило забезпечити не тільки 
безперебійну подачу в будинки гарячої води нормативної якості, та й істотно 
заощадити матеріальні витрати на їх експлуатацію.

В експлуатації цеху знаходяться 11 внутрішньоквартальних центральних 
теплових пунктів з встановленим в них обладнанням -  пластинчастими 
теплообмінниками, водопідігрівачами, насосами, запірною і регулювальною 
арматурою. Центральні теплові пункти були не автоматизовані, тому їх 
обслуговували 36 операторів. Після часткової автоматизації централізованих 
теплових пунктів, виконаної в 2011 році, чисельність операторів скоротилася до 
21. Для відновлення незалежної схеми систем опалення підключених 
споживачів ІІІ-Ї зони від ЦТГІ в 2011 році було виконано реконструкцію 7 
теплових пунктів з установкою в них пластинчастих теплообмінників і 
регулювальної арматури.

Реконструкція та автоматизація теплових пунктів дозволила скоротити 
чисельність операторів, контролювати якість і кількість відпущеного тепла і 
зменшити витрату мережної води. На теплових мережах встановлено 2790 
одиниць запірної арматури діаметром від 50 до 600 мм, яка і часто виходить з
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ладу і вимагає заміни. За останні З роки було замінено 1548 од. засувок і 
вентилів.

ТОВ «Краматорськтеплоенерго» надає послуги з теплопостачання 528 
житловим будинкам. На теперішній час 509 житлових будк[нків забезпечені 
будинковими приладами обліку теплової енергії, що складає від загальної 
оснащеності 96%. Остаточне оснащення приладами обліку у кількості 19 
житлових будинків планується виконати у 2019 році за кошти з місцевого 
бюджету.

На сьогоднішній день, починаючи з опалювального сезону 2014-2015р.р. 
ТОВ "Краматорськтеплоенерго" не надає послуги з постачання гарячої води 
споживачам. Устаткування з приготування гарячої води в тому числі і 
підвищувальні насоси на ЦТП законсервовані. В роботі на ЦТП залишаються 
тільки мережеві і підживлювальні насоси. Надалі ТОВ 
"Краматорськтеплоенерго" не планує здійснювати послугу з постачання гарячої 
води.

4.2. Характеристика теплових мереж

Від теплових мереж, які експлуатує ТОВ «Краматорськтеплоенерго», 
отримують тепло 80% споживачів мікрорайону «Соцмісто», 70% споживачів 
мікрорайону «Новий світ» і мікрорайон «Станкобуд». Транспортування 
теплоносія здійснюється п'ятьма тепломагістралями, що мають назву 1-а, 11-а, 
ІІІ-я зони, теплотраси до заводів СКМЗ і КЗВВ-ЕМСС. Загальна протяжність 
трубопроводів опалення та гарячого водопостачання складає 210,196 км.

Від мереж 1-ї зони отримують тепло споживачі жйтлових будинків 
мікрорайону «Соцмісто», розташовгші між вулицями Маяковського -  Південна, 
Василя Стуса -  бул. Машинобудівників. Ця зона має найбільшу протяжність 
труб -  70,643км. Протяжність ветхих мереж (термін служби яі^их перевищив 15 
років) складає 53,338 км або 75,5%. Теплоізоляція труб виконана в основному 
мінеральною ватою в оболонці з руберойду, яка на сьогоднішцій день повністю 
себе вичерпала. На деяких ділянках ізоляція відсутня повністю. Все це вимагає 
великих витрат на ремонт і експлуатацію, допускає суттєві теплові втрати в 
мережах.

Від ІІ-Ї зони отримують тепло споживачі житлових будйнків мікрорайону 
«Соцмісто», розташовані у кварталах між вулицями Василя Стуса -  Ярослава 
Мудрого, Об'їзна -  Паркова. Протяжність труб по цій зоні становить 29,498 км, 
з них у ветхому стані знаходяться 21,02 км або 71,2%. Проблеуіи експлуатації ті 
ж, що і по 1-й зоні: ветхість мереж, застаріла ізоляція або її відсутність, 
збільшення кількості поривів.

Від ІІІ-Ї зони отримують тепло споживачі житлових будинків мікрорайону 
«Соцмісто», розташовані вище бульвару Краматорського, кварталів 174, 184 і 
175 (частково). Протяжність труб складає 69,043 км, з них знаходиться у 
ветхому стані 36,376 км або 52,7%. Теплопостачання' цих кварталів 
здійснюється через 11 централізованих теплових пунктів. На 8 теплових 
пунктах теплопостачання здійснюється через мережеві насоси. Марки 
застосовуваних насосів: «К» (консольні відцентрові) та <;<КМ» (консольні 
моноблокові відцентрові) з горизонтальним осьовим підведенням рідини до 
робочого колеса.

Роки введення в „ експлуатацію насосів різні. З двадцяти мережевих
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насосів шість з них перевищують термін 25 років. Решта інасосів з роком 
введення в експлуатацію починаючи з 1997 по 2013 рік.

Щорічно в між опалювальний сезон здійснюються ремонти мережевих 
насосів для безаварійної їх роботи взимку, про що свідчать акти готовності до 
опалювального сезону (додаток №3). Технічний стан всіх насоЬів знаходиться в 
задовільному стані на увазі своєчасних проведених технічних обслуговувань і 
якісних ремонтів.

Для відновлення незалежної схеми систем опалення підключених 
кварталів на 7 центральних теплових пунктах в 2011 році були встановлені 
пластинчасті теплообмінники.

Теплові мережі КЗВВ-ЕМСС забезпечують теплом спо>цивачів житлових 
будинків, розташованих в районі ПАТ «КЗВВ» і весь мікрорайон «Станкобуд». 
Протяжність труб складає 26,685 км, з них у ветхому стані, -  23,834 км або 
89,4%. Гаряче водопостачання мікрорайону «Станкобуд» здійснюється через 
централізований тепловий пункт, в якому встановлені , енергоефективні 
швидкісні водопідігрівачі трубчастого типу.

Теплові мережі до ПАТ «СКМЗ» забезпечують теплом споживачів 
мікрорайону «Новий світ» та вулиці Лікарської. Ці мережі мають найменшу 
протяжність 14,327 км. У ветхому стані знаходиться 10,196 км або 71,2%. У 
2015 році було усунуто 4 пориви, в 2016 році -  6, а в 2017 |5оці -  Ю поривів. 
Тенденція збільшення поривів також вказує на їх незадовільний стан.

На сьогоднішній день теплоізольовано ПІ 1У 24,9 км тсіиіових мереж.
В період з 2012р. по 2018р. були виконані роботи но модернізанії іа 

реконструкції магістральних ділянок теплових мереж, джерелом фінансування 
котрих є інвестиційна складова тарифів на теплову енергію, затвер.тжених 
НКРЕКП, а саме :

2012р. -  607,75 м;
2013р. -  176,5 м;
2014р.-282 м;
2015р.-145 м;
2018р.-100 м.

У 2017-18 роках за рахунок місцевого бюджету виконана реконструкція 
магістральної ділянки теплотраси 111 зони загальної протяжністю 255 метрів.

Надалі за рахунок місцевого бюджету плануєтеся продовження 
реконструкції магістралі 111 зони теплопостачання. Управлігіиям капітального 
будівництва і перспективного розвитку Краматорського викбнкому розроблені 
проекти на реконструкцію магістральних ділянок теплової мережі 111 зони 
сумарною протяжністю 1786 м у двотрубному обчисленні.

Згідно з РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 256- 
3 від 31.03.1999, з метою ефективного використання палрвно-енергетичних 
ресурсів та скорочення технологічних втрат теплової енергії, прийнято рішення 
використовувати при реконструкціях або модернізаціях попередньо 
теплоізольовані поліуретаном труби та фасонні виробц відповідно до 
національного стандарту України та технічним умовам ДСТУ ,Б В.2.5-31:2007.

За фактом виконання інвестиційної програми ТОВ 
"Краматорськтеплоенерго" 2018 року залишилася не освоєна сума 302659,4 грн. 
з ПДВ від затвердженого бюджету 2331084,0 грн. з ПДВ. Зазначена економія 
вийшла на підставі меншої вартості матеріалів ніж було заплановано, в
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4.3. Аналіз існуючих проблем теплопостачання

В даний час 75% теплових мереж ТОВ "Крамато^ськтеплоенерго" 
знаходяться в зношеному стані, рік вводу в експлуатацію цих імереж становить 
понад 15-25 років. Питома пошкоджуваність трубопроводів і^одяних теплових 
мереж до 20-25 років експлуатації становить: для трубопроводів великого 
діаметра (понад 500 мм) - 0,5 до 1 пошкодження в рік йа 1 км мережі 
двухтрубной мережі, для трубопроводів середнього діаметра (^00-400 мм) - 2-3 
ушкодження і для трубопроводів малого діаметра (150 мм і менше) - 4-6 
пошкоджень в рік на 1 км мережі. Еіисокий рівень зношеності теплових мереж 
обумовлений недостатнім обсягом ресурсної заміни трубопроводів.

Крім того, величина втрат теплової енергії значно перевищує нормативні 
значення. Причинами цього е як знос мереж, так і незадовільний стан теплової 
ізоляції.

На 8 центральних теплових пунктах мережеві насори перевищуюгь 
нормативний термін служби, але за своїм технічним станом знаходяться в 
задовільному стані. Схема роботи насосів, один в роботі оАин в резерві. За 
рахунок конструктивних можливостей та ремонтопридатності насосів не було 
випадків припинення теплопостачання споживачів в районах  ̂підключених від 
ЦТП. Існуючі насоси забезпечують необхідні паспортні параметри по подачі і 
напору теплоносія.

В інвестиційній програмі на 2020 рік за рахунок зекономлених коштів 
інвестиційної програми ТОВ "Краматорськтеплоенерго" 2018 року в сумі 
302659,4 грн. з ПДВ, планується реконструкція насосного парі(у на ЦТП 181/2. і 
ЦТП 181/3.

З приводу цього пріоритетним напрямком інвестиційних программ ТОВ 
«Краматорськтеплоенерго» залишається зниження теплових втрат підвищення 
надійності теплових мереж.

Статистика поривів магістральних теплових мереж з^ останні 5 років 
показує тенденцію до збільшення поривів, див. таблицю.

І

Таблица. Статистика поривів магістральних теплових мереж

результаті проведення торгів на майданчику "Прозоро".
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4.4. Узагальнена характеристика обладнання 
ТОВ «Краматорськтеплоенерго»

Узагальнена характеристика обладнання ТОВ «Краматорськтеплоенерго» 
станом на 01.01.2018 рік приведена нижче у таблиці, згідно з формою № 10- 
НКРЕКП -  технічний паспорт тепло (річна) за 2017 рік (додаток 16).

№
з/п

Найменування 'га харакіеристика об.ісиианмн об'ї к іів  гсіїаоиосгачання < ).1ИІіИІ1Я
вимір)

К і !  . l  l f . f i n t i  

ікжаиіик

з ии\ ні.іираііитн І
І І Ч р М П  і І І  І П МІ .'і С ,  " - І

с к с ■ І, І ■> п , 11.,,; . , 1 ,, і 
О О . І і К Ч  .

110  1 р с 6 \  К)1 І. i U H i l f ' K

1. Протяжність магістральних теплових мереж за вилами 
прокладання, у тому числі:

[ 1 

к . м  ! 33.9V1 І 20.181)
1.1. підземна канальна к м 26.140 10,001
1.2. підземна безканальна км 1,827 1.024
1.3. на відкритому повітрі км 6,015 5,555
2. Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж 

за видами прокладання, у тому числі: км

1

62,984 . 46,201
2.1. підземна канальна км 51,958 37,268
2.2. підземна безканальна км 10,315 8.235
2.3. на відкритому повітрі км 0.711 0.698
3. Протяжність мереж ГВП за видами прокладання, у 

тому числі: км 8,124 5,657
3.1. підземна канальна км 7,907 5,521
3.2. підземна безканальна км 0,187 0,136
3.3. на відкритому повітрі км 0.030 0.000
4. Загальна кількість центральних теплових пунктів 

(ЦТП)
U I T . II 0

5. Загальна кількість індивідуальних теплових пунктів 
(БІТП та ІП)

шт. 301 0

6. Обладнання ЦТП, БІТП та ІП X X X

6.1. Загальна кількість водопідігрівальних установок шт. 84 84
6.2. Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води шт. 0 0
6.3. Загальна кількість теплообмінників, у тому числі; шт. 236 190

6.3.1. для систем опалення шт. 37 1
6.3.2. для систем ГВП шт. 199 189
6.4. Загальна кількість насосів, у тому числі: шт. 43 0

6.4.1. підживлювальних насосів шт. 7 0
6.4.2. насосів ГВП шт. 16 0
6.4.3. циркуляційних насосів ГВП шт. 20 0
6.5. Загальна установлена потужність насосів кВз 557  ̂ і
7. Електропостачання та системи управління ,\ X X

7.1. Загальна кількість приладів обліку електричної енергії шт. 43 0 ______ ;
7.2. Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у шт. зо 0 І

тому числі: 1 !
7.2.1 систем автоматичного погодного регулювання подачі шт. зо 0

теплоносія
8. Прилади обліку теплової енергії та ГВП \

. . .  . р .  . .
\

8.1. Загальна кількість приєднаних об’єктів до систем 
теплопостачання, у тому числі:

І І І ' Г . 1311 X :
1

8.1.1. до систем опалення, з них: шт. X і
8.1.1.1. житлові будинки (багатоквартирні) шт. 527 X
8.1.1.2. бюджетні установи шт. | 1 ^ X

8.1.1.3. релігійні організації шт. 0 X

8.1.1.4. інші споживачі шт, 632 X

8.1.2. до систем ГВП, 3 них: шт. 0 X

8.1.2.1. житлові будинки (багатоквартирні) шт. 0 X

8.1.2.2. бюджетні установи шт. 0 X

8.1.2.3. релігійні організації шт. 0 X

8.1.2.4. інші споживачі шт. 0 X

8.2. Загальна кількість об'єктів, забезпечених будинковими 
приладами обліку теплової енергії, у тому числі: шт. 1201 X

8.2.1. житлові будинки (багатоквартирні) шт. 508 X

8.2.2. бюджетні установи шт. 127 X

8.2.3. релігійні організації шт. 0 X

8.2.4. інші споживачі и г г . 566 X

8.3. Загальна кількість об'єктів, забезпечених будинковими 
приладами обліку ГВП, у тому числі:

Н І Г . 0 X

8.3.1. житлові будинки (багатоквартирні) шт. 0 ......................... і



8.3.2. бюджетні установи шт. 0 X

8.3.3. релігійні організації шт. 0 X

8.3.4. інші споживачі шт. 0 X

8.4. Загальна кількість встановлених будинкових приладів 
обліку теплової енергії, V тому числі на;

шт. 1274 0

8.4.1. житлових будинках (багатоквартирних) Ш 'Г. 581 0

8.4.2. бюджетних установах шт. 127 0

8.4.3. релігійних організаціях шт. 0 0

8.4.4. інших споживачах шт. 566 0

8.5. Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, іно 
необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому 
числі на:

шт. 111 X

8.5.1. житлових будинках (багатоквартирних) шт. 19 X

8.5.2. бюджетних установах шт. 26 X

8.5.3. релігійних організаціях шт. 0 X

8.5.4. інших споживачах шт. 6 6 X

8.6. Загальна кількість встановлених будинкових приладів 
обліку ГВП, у тому числі на;

іит. 0 0

8.6.1. житлових будинках (багатоквартирних) шт. 0 0

8.6.2. бюджетних установах 1.1 . 1 т. 0 0

8.6.3. релігійних організаціях шт. 0 0

8.6.4. інших споживачах шт. 0 0

8.7. Загальна кількість приладів обліку ГВП, що необхідно 
встановити до 100 % оснащеності, у тому числі на;

. шт. 0 X

8.7.1. житлових будинках (багатоквартирних) шт. 0 X

8.7.2. бюджетних установах шт. 0 X

8.7.3. релігійних організаціях шт. 0 X

8.7.4. інших споживачах шт. 0 X

8.8. Корисний відпуск теплової енергії власним 
споживачам, у тому числі:

Гкал 262277 X

8.8.1. для потреб населення Г кал 168198 X

8.8.2. для потреб бюджетних установ Гкал 26003 X

8.8.3. для потреб релігійних організацій Гкал 0 X

8.8.4. для потреб ініиих споживачів Гкал 68076 X

8.9. Корисний відпуск теплової енергії власним 
споживачам за приладами обліку, у тому числі:

Г кал
224374

X

8.9.1. для потреб населення Гкал 133000 X

8.9.2. для потреб бюджетних установ Гкал 24455 X

8.9.3. для потреб релігійних організацій Гкал 0 X

8.9.4. для потреб інших споживачів Гкал 66919 X

9. Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих 
транспортних засобів, у тому числі:

шт. 13 3

9.1. спецтехпіка I.I1T. 4 2

9.2. вантажні автомобілі шт. 7 1
9.3. легкові автомобілі шт. 2 ___ ^ 0  і

ІО. Опалювальна площа споживачів групи населення, у 
тому числі:

тис. кв. м 1519.243 X ■

10.1. 3 приладами обліку тис. кв. м 1445,513| X

10.2. без приладів обліку тис. кв. м 73.730 X

1 1 . ЗабезпеченЕія гарячою водою споживачів групи 
населення (за нормою)

тис. осіб 0 X

12. Приєднане теплове навантаження за категоріями 
споживачів:

Г кал/год 222,095 X

12.1. населення Г кал/год 151,305 X

12.2. бюджетні установи Гкал/год 16,341 X

12.3. релігійні організації Г кал/год 0 . 0 0 0 X

12.4. інші споживачі Г кал/год 54,449 X

13. Приєднане максимальне теплове навантаження 
системи опалення за категоріямії споживачів:

Гкал/год 207,882 X

13.1. населення Гкал/год 137,097 X

13.2. бюджетні установи Г кал/год 16,341 X

13.3. релігійні організації Г кал/год 0 X

13.4. інші споживачі Гкал/год 54.444 X

14. Приєднане теплове навантаження системи ГВП за 
категоріями споживачів:

Гкал/год 14.428 X І

14.1. населення Гкал/год 14.208 X

14.2. бюджетні установи Г кал/год 0,215 X

14.3. релігійні організації Г кал/год 0 X

14.4. інші споживачі Г кал/год 0,005 X

15. Приєднане навантаження системи вентил яції Г кал/год 0 X

16. Приєднане навантаження пари Гкал/год 235.1 X

17. Фактичні річні втрати теплової енергії тис. Г кал 68.662 X

/ 5



(до обсягу теплової енергії, поданої в мережу) % 20,7 X

18, Витрати електроенергії на транспортування 1 Гкал 
теплової енергії, відпущеної 3  мереж

кВттод/Г
кал

41,96 X

19. Витрати води на підживлення теплових мереж на 1 
Гкал теплової енергії, відпущеної з мереж

куб.
м/Г кал

0,9996 X

20. Втрати теплової енергії на одиницю довжини /  
трубопроводів теплових мереж /

Гкал/пог. - 
м

^  0,5498 X

г  енеральний директор 
ТОВ «Краматорськтепл Ю.А. Оксимець

^ 6



5. Заходи інвестиційної програми на 2019 рік

Заходами інвестиційної прогргіми на 2019 рік передбачається повна 
заміна на труби попередньо теплоізольовані поліуретаном (ПТПУ) ДСТУ Б 
6.2.5-31:2007 з провідною стальною сварною прямошовною трубою 0530мм 
ГОСТ 10705-80.

Інвестиційна програма на 2019 рік розроблена на підставі аналізу роботи 
теплових мереж за останні роки та передбачає наступні заходи:

1. Реконструкція теплової магістралі II зони по вул. Двірцева між ТКЗ та 
ТК4 0  530мм.

2. Розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції теплової 
магістралі ІІ-ої зони по вул. Двірцева між ТКЗ та ТК4 0 530мм.

Виконання заходів дозволить:
• скоротити наднормативні теплові втрати при транспортуванні тепла 

та зменшити витрату підживлювальної води;
• збільшити довговічність мереж (термін експлуатації) за рахунок 

істотного збільшення корозійної стійкості труб;
• скоротити обсяг ремонтних робіт і експлуатаційних витрат;
• заош,адити паливо.

Загальна сума інвестицій на 2019 рік складає 1942,57 тис. грн. (без ПДВ).

Джерела фінансування Інвестиційної програми Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Краматорськтеплоенерго» на 2019 рік

Джерела фінансування Річна сума, тис. грн. 
(без ПДВ)

Усього, без урахування ПДВ, у тому числі: 1 942,57
амортизаційні відрахування 1 060,13
виробничі інвестиції 3 прибутку 882,44

5.1 Обґрунтування впровадження заходів інвестиційної програми

Проаналізувавши технічний стан магістральних мереж, було прийнято 
рішення почати проводити в першу чергу реконструкції магістральних ділянок.

На сьогоднішній день головні магістральні ділянки теплотрас знаходяться 
в експлуатації від 26 до 76 років. їх технічний стан вкрай незадовільний, обсяг 
ветхих ділянок складає 26,18 км або 77%.

Особливо це відноситься до теплових мереж, які були прокладені у 70-80- 
X роках, коли було розпочато застосування трубопроводів з меншою товшцною 
стінки і будівельних конструкцій з полегшеною гідроізоляцією.

Через ветхість мереж в 2013-2017 роках було усунуто 147 поривів на 
теплових магістралях діаметром від 273 мм до 720 мм.

У 2010-2018 роках частково було відновлено технічний стан теплових 
магістралей 1-ої, ІІ-ої та ІІІ-ої зон, з вибірковою заміною окремих ділянок 
трубопроводів.



Постановою ЬЖРЕКП №411 від 14.06.2018р. схвалена Інвестиційна 
програма ТОВ «Краматорськтеплоенерго» на 2018 рік заходом якої є 
реконструкція теплової магістралі ІІ-ої зони ділянки між ТК2 та ТКЗ.
Необхідно продовжити роботи по реконструкції магістралі ІІ-ої зони, так як 
факт 2018 р. показав, що реконструкція цієї ділянки була необхідна, про що 
свідчить незадовільний стан будівельних конструкцій, ізоляційного покриву і 
трубопроводів, результати обетеження теплотраси після розтину відображені в 
акті (додаток №5). Плити перекриття в багатьох місцях знаходилися в 
незадовільному стані внаслідок тривалого терміну експлуатації, у 70% плит в 
нижній частині поздовжніх ребер були поздовжні тріщини, відколи бетону, на 
оголеній арматурі видно сліди сильної' корозії.

При візуальному огляді, труби були зі зруйнованою ізоляцією, в місцях 
ковзаючих опор виявлені сильні осередки корозії, по всій поверхні труб 
спостерігається суцільна корозія в деяких місцях корозійні плівка досягала 
30мм. Було вибірково проведено заміри товщини стінки труб в місцях різання 
труб, про що складено акти ( додаток №6). Товщина стінки труб складала від 5 
до 8 мм від початкової товщини 10мм. Заміри проводились штангенциркуль з 
цінною ділення 0,1 мм.

Без продовження реконструкції магістральної ділянки 2 зони знижується 
ймовірність безперебійного теплопостачання і надійність роботи в зимовий 
період часу, що може привести до останову бойлерної. Від магістралі 2 зони 
забезпечується теплом 131 житлових будинків, 2 дитячих садків, 1 навчальний 
заклад лікарняне містечко З лікарні (сім корпусів і госп споруди); дитяча 
лікарня та поліклініка.

Ділянка теплової магістралі ІІ-ої зони по вул. Двірцева між тепловою 
камерою (ТК) № З і тепловою камерою (ТК) № 4 (інвентарний номер -  № 
339000), діаметром 530 мм, експлуатується з 1970 року. Труби прокладені в 
непрохідному каналі, ізольовані стекломатами.

Термін служби без проведення капітального ремонту становить 48 років 
(нормативний термін, згідно з ГКД 34.20.661-2003, 15 років).

Ділянка є магістральною. На даній ділянці в період з 2014 по 2018 р.р. 
відбулося 4 пориви. При планових гідравлічних випробуваннях трубопроводів в 
2018 році не витримала навантаження саме ділянка теплотраси ІІ-ої зони між 
ТКЗ та ТК4. При виконанні аварійно відновлювальних робіт на даній ділянці 
теплотраси, при зовнішньому огляді, було виконано візуальний і вимірювальний 
контроль демонтованого трубопроводу теплової мережі 0530x10мм (додаток 
№7).

На розритій ділянці теплової мережі пошкоджені плити перекриття, 
трубопроводи на цій ділянці повністю засипані ґрунтом. Теплоізоляція на 
трубопроводах не придатна для подал ьшої експлуатації, антикорозійне покриття 
відсутнє. Зовнішня поверхня подавального і зворотного трубопроводів покрита 
суцільною корозією з товщиною корозійної плівки більше з мм, під якою 
виявлено корозійні виразки глибиноьо 2-4 мм, що вважається небезпечним. У 
місці пориву на трубопроводі, що подає корозійні шари досягали 5 см.

Після вирізки подавального трубопроводу були проведені заміри товщини 
стінок трубопроводів, у  верхній частині товщина стінок становила 6 мм, у 
нижній частині товщина стінок склала -  4 мм, з боків 6 мм від номінальної 
товщини 10 мм. Корозійний знос трубопроводів становить 50-60%. Ділянки

/ /



трубопроводів, на яких при вимірювальному контролі виявлено зменшення 
початкової товщини стінки на 20% і більше, підлягають заміні (ОСТ 108.031.09- 
85).

Ділянка теплотраси знаходиться в аварійному стані і не може 
забезпечувати безперебійне теплопостачання споживачам. Оскільки дана 
ділянка теплотраси є магістральною та термін її експлуатації перевищує між 
ремонтний період у три рази, необхідно виконати реконструкцію теплотраси з 
повною заміною труб, ремонтом будівельних конструкцій та заміну плит 
перекриття каналів.

Реконструкція передбачає використання попередньо ізольованих труб. 
Прокладка буде здійснюватися в існуючому каналі, при цьому планується повна 
заміна плит перекриття каналу.

Дільниця теплової мережі між ТКЗ та ТК4 є прямою, компенсація 
температурних розширень здійснюється завдяки сальниковим компенсаторам 
які розташовані в теплових камерах ТКЗ та ТК4.

Згідно пункту 4.1. ДСТУ-Н Б В.2.5-35:2007 «ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ ТА 
МЕРЕЖІ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ 
ПОПЕРЕДНЬО ТЕПЛОІЗОЛЬОВАНИХ ТРУБОПРОВОДІВ. НАСТАНОВА З 
ПРОЕКТУВАННЯ, МОНТАЖУ, ПРИЙМАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ.» 
Допускається підземне прокладання трубопроводів ПТПУ виду СТ/ПЕ у 
каналах та тунелях на піщану подушку та (або) з використанням ковзних та 
нерухомих опор згідно з додатками Б і Г ДСТУ Б В.2.5-31, за умов виключення 
контакту зовнішньої поверхні оболонок з елементами каналів (тунелів) або 
іншими об'єктами, які можуть уіпкодити оболонку при тепловому русі 
трубопроводу.



5.2. Розрахунок окупності та економічного ефекту від впровадження 
реконструкції.

Загальна вартість заходу -  1 905 444,1 грн. (без ПДВ).
Економічний ефект -  228952,11 грн. (без ПДВ).
Термін окупності -  8,32 років (99,84 місяців).

Ціль - збільшення економічності та надійності теплових мереж.

Економічний ефект досягається за рахунок:
• зниження тепловтрат через ізоляцію;
• зменьшення витрат собівартості за рахунок економії палива;
• амортизаційних відрахувань.

На даний момент теплова мережа працює в опалювальний період, тому 
розрахунок теплових втрат виконується за цей період.

Розрахунок фактичних теплових втрат в опалювальний період до
заміни тепломережі

Оскільки планована ділянка теплової мережі під реконструкцію була 
введена в експлуатацію в 1970 році, розрахунок фактичних втрат до 
реконструкції виконуємо згідно з «Методичними вказівками по визначенню 
теплових втрат у водяних і парових мережах МУ 34-70-080-84».

Вихідні дані:
Тср-п- -  60,1 °С -  середня температура подаючого трубопровода в опалювальний 
період - згідно фактичної роботи теплової мережі в 2017 році, довідка додається 
(додаток 10);
Т ср.з. ~ 46,4 °С -  середня температура зворотнього трубопровода в опалювальний 
період -  згідно фактичної роботи теплової мережі в 2017 році, довідка 
додається (додаток 10);
Тср.гр,- “  8,7 °С -  фактична середня температура грунта в опалювальний період - 
згідно інформації гідрометеостанції за 2017 рік, (додаток 10).
Період роботи теплової мережі за опалювальний сезон -  4248 годин -  згідно з 
ДСТУ Н-Б-В 1.1.-27:2010, стор.13, табл. №3.

Теплові втрати для трубопроводів підземної прокладки визначаються 
шляхом лінійної інтерполяції (або екстраполяції) між табличними значеннями 
питомих теплових втрат при різницях температур 52,5°С і 65°С (або 65°С і 75°С) 
на різницю середньорічних температур води і ґрунту для даної теплової мережі 
п.2.3.2. «Методичні вказівки по визначенню теплових втрат у водяних і парових 
мережах МУ 34-70-080-84». ( ЛІ, стор. 50, п.З, зразок розрахунку, додоток 11). 
Для підземної прокладки значення питомих теплових втрат наводяться сумарно 
по обох трубопроводах.

Фактичні втрати одного метра тепломережі:( [̂ф.в.м. — 282-
303-282

75-65
+ ̂2

гр -65 >:10 Гват/год , де



282 та 303 Вт- нормативні питомі теплові втрати трубопроводу с 
зовнішнім діаметром 530мм при підземному прокладанні в непрохідних 
каналах з розрахунковою середньорічною температурою грунту +5 ‘’С на 
глибині залягання трубопроводів і відповідно при різниці середньорічних 
температур води 65 і 75 V . (ЛІ, стор. 43, додаток 11);

ti - фактична середня температура теплоносія в подавальному 
трубопроводі в опалювальний період, згідно з довідкою;

І2 - фактична середня температура теплоносія в зворотньому трубопроводі 
в опалювальний період, згідно з довідкою;

tgp - фактична середня температура ґрунту на глибині залягання 
трубопроводів за опалювальний період, згідно довідки гідрометеостанції.

Цф.в.м. — 282+
303-282
75-65

60,1 + 46,4 -8,7 65 X10'® = 0,000239055Гваот / год.

Знаходимо фактичні годинні втрати всієї ділянки тепломережі з 
урахуванням коефіцієнтів:

Р -  коефіцієнт, який враховує втрати теплоти опорами, арматурою та 
компенсаторами, в тунелях та каналах 1,2 [ЛІ, стор. 7, п.2.3.5, додаток 11];

к- поправочний коефіцієнт, я іїс и й  враховує фактичні втрати теплоти в 
залежності від технічного стану теплоізоляції мережі, згідно виконаних 
теплових випробувань 1,104 (додаток 12). Випробування виконуються один раз 
в 5 років, згідно з п.8.13.33 правил «Технічна експлуатація електричних станцій 
і мереж. Правила»;

L -  75 м — протяжність тепломережі:
q4).B.fl. = q ф.в.м. X  L X р X к,

qф.в.д. = 0,000239055 х 75 х 1,2 х 1,104 = 0,0237525048 Гват/годину.

Переведемо втрати в Гкал, помножуючи на переводний коефіцієнт:рф.в.д. = 0,0237525048 х 0,86 = 0,02042715412 Гкал/год.

Фактичні втрати тепла в опалювальний період до заміни 
тепломережі:д ф .в .=  Цф.в.д. X  4248 =  0,02042715412 х 4248 =  86,77 Гкал (1)

Розрахунок теплових втрат в опалювальний період після 
реконструкції тепломережі

Знаходимо втрати тепла через ізоляцію після реконструкції у зимовий 
період. Розрахунок теплових втрат після реконструкції виконується за 
аналогією з розрахунком фактичних втрат, але при цьому норми теплових втрат 
взяті з КТМ 204 України 244-94 (Норми та вказівки по нормуванню витрат 
палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а 
також на господарсько-побутові потреби в Україні).

Вихідні дані:
Тср.п. -  59,77°С -  середня температура подаючого трубопроводу в опалювальний 
період -  згідно з ДСТУ Н-Б-В 1.1.-27:2010;



Тср.з. -  43,01 С -  середня температура зворотнього трубопровода в
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опалювальний період -  згідно з ДСТУ Н-Б-В 1.1.-27:2010;
Тср.гр,- ~ 8,7°С -  середня температура грунта в опалювальний період 
довідкою гідрометеорологічної станції (додаток 10);
Період роботи теплової мережі за опалювальний сезон -  4248 годин -  згідно з 
ДСТУ Н-Б-В 1.1.-27:2010, стор. 13, табл. №3.

Втрати одного метра тепломережі знаходимо методом інтерполяції:
^ ^ ,169 -142Оп.р.м. —142+----------- X

70-57,5
/, + t~i

- t гр -57,5 <10  ̂Г в а т ! год  , де

142, 169 норми щільності теплового потоку через ізольовану поверхню 
трубопроводів двотрубних водяних теплових мереж при прокладці в 
непрохідних каналах для трубопроводу с зовнішнім діаметром 530мм і 
середньорічних температур води 70 та 57,5°С (Л2, табл. Д.2.6, стор. 350);

tj - середня температура подаючого трубопроводу в опалювальний період 
-згідно з ДСТУ Н-Б-В 1.1.-27:2010;

С - середня температура зворотнього трубопровода в опалювальний 
період -  згідно з ДСТУ Н-Б-В 1.1 .-27:2010;
tzp - фактична середня температура ґрунту на глибині залягання трубопроводів 
за опалювальний період, згідно довідки гідрометеостанції, (додаток; 10).

Цп.р.м.
169-142

142+--------- X70-57,5
59,77 + 43,01 -8 ,7 -57,5 = 0 , Ш \ Ш Ш Г в а т І  год.

Знаходимо годинні втрати всієї ділянки тепломережі з урахуванням 
коефіцієнтів:

Р -  коефіцієнт, який враховує втрати теплоти опорами, арматурою та 
компенсаторами, в тунелях та каналах 1,2 [Л2, стор. 354 примітка до таб.лиць 
дод.2]та коефіцієнта враховуючого зміну норм втрат тепла при 
застосуванні пінополіуретану К2 = 0,8 [Л2 , стор. 354, таб. № Д.2.10], згідно 
КТМ204 України 244-94.

L -  75 м—протяжність тепломережі:Цп.р.д. = С| п.р.м. X  L  X  Р  X  К 2 ,рп.р.д . = 0,0001100104 X  75 X  1,2х 0,8 = 0,0079207488 Гват/годину.
Переведемо втрати в Гкал, помножуючи на переводний коефіцієнт: цп.р.д. = 0,0079207488 х 0,86 = 0,00681184396 Гкал/год.

Втрати тепла в опалювальний період піеля реконструкції 
тепломережі:

Q n.p. = цп.р.д. X 4 2 4 8  =  0 ,0 0 6 8 1 1 8 4 3 9 6  х  4 2 4 8  = 28,94 Гкал (2)

ВИСНОВОК розрахунків втрат тепла

Втрати теплової енергії на ділянці теплової мережі, що планується 
реконструювати у розрахунку на рік: становлять:

• за фактичними умовами роботи до введення ІП = 86,77 Гкал;
-  за показниками після введення ІП = 28,94 Гкал.



Розрахунок зменшення витрат фактичної собівартості за рахунок економії 
палива від впровадження ІП у порівнянні з фактичними умовами роботи

1. Економія палива від впровадження ІП у порівнянні з фактичними 
умовами роботи

Еп.ф. = Т ,  * О ф.в - Т у  *Q n.p„ кг.у.п., де

Т у - фактична питома витрата умовного палива, середньозважена по 
підприємству, у розрахунку на обсяг відпуску в мережу теплової енергії (форма 
1-НКРЕКП-тепло (місячна) за грудень 2017р. (код рядка 395, стовпець 5, 
додаток 13), кг.у.п./Гкал;

Оф.в. -  втрати тепла за фактичними умовами роботи теплової мережі до 
реконструкції -  86,77 Екал (див. розрахунок (1));

Qn.p.- втрати тепла після реконструкції тецлової мережі -  28,94 Гкал (див. 
розрахунок (2)).

Е п .ф .=  177,2*86,77-177,2*28,94-10247,48 кг.у.п. (3 )

2. Зменшення витрат фактичної собівартості за рахунок економії палива 
від впровадження ІП у порівнянні з фактичними умовами роботи

Зв.ф. = Еп.ф. * Вп.пр. / 1 0 0 0 , грн./рік, де

Еп.ф. - економія палива від впровадження ІП у порівнянні з фактичними 
умовами роботи, кг.у.п. (див. розрахунок (3));

Вп.пр. - прогнозована вартість палива на поточний рік згідно планового 
розрахунку вартості палива у структурі тарифів на відпуск електричної енергії 
та виробництво теплової енергії ТОВ "Краматорськтеплоенерго" ( встановлених 
Постановою Кабінету Міністрів України JNo867 від 19.10.18р. ( з урахуванням 
підвищення ціни на газ з 01.05.2019р.), додаток 14), грн./туп.

Зв.ф. -  10247,48* 4508,36/1000- 46199,33 грн/рік (4)

Розрахунок економічного е(]ккта від впровадження ІП відносно 
фактичних умов роботи існуючої теплової мережі

Эф.у. — Зв .ф .+А В ус.~  Са.відр.+Са.відр.р., грн., ДЄ

Зв.ф. -  зменшення витрат фактичної собівартості за ра?(унок економії 
палива від впровадження ІП у порівнянні з фактичними умовами роботи, 
грн/рік (див. розрахунок (4) вище);

А В ус. -  вартість усунення аварії на ділянці, що підлягає заміні, грн.

(150м * 1,516 аварія/км * 10984,04 грн./порив/ІООО = 2497,77 грн.);

Са.відр. -  амортизаційні відрахування у розрахунку на рік за податковим



обліком -  10289,40 грн. до реконструкції (довідка про баланЬову вартість та 
амортизацію по об'єкту з інв. № 339000, додаток 15);

Са.відр.р. -  амортизаційні відрахування у розрахунку на рік за податковим 
обліком, -  1905444,1 грн. після реконструкції (розрахунок 10% від вартості 
заходу 1 905 444,1 * 0,1 = 190 544,41 грн.).

Эф.у. = 46199,33+2 497,77-10289,40+190 544,41 = 2 2 8 9 5 2 , грн. (5) 

Розрахунок терміна окупності заходу 

ТО = Ѵ іп/Э ф .у., років, де

Ѵіп -  вартість реалізації заходу ІП, грн.;

Эф.у. - економічний ефект від впровадження ІП відносно ([)актичних умов 
роботи ІСНЗТОЧОЇ теплової мережі, грн.

то = 1 905 444,1 /228952,11 = 8,32 років.



6. Аналіз можливих альтернативних технічних рішень.

Альтернативним технічним рішенням при реконструкції магістральної 
ділянки теплотраси по вул.Двірцева між ТКЗ і ТК4 можливо бути застосування 
для ізоляції трубопроводів, після заміни зношених трубопроводів, шкарлуп 
ППУ. Шкаралупа ППУ є напівжорстким циліндричним виробом, які виготовлені 
із застосуванням низкоплотного пенополіуретану, завдяки якому забезпечується 
теплова ізоляція. Подібний утеплювач вважається найбільш ефективним для 
труб з теплоносієм.

Конструктивно шкаралупи з пенополіуретану є напівциліндрами 
завдовжки в один метр, внутрішній діаметр яких відповідає аналогічному 
параметру трубопроводів, що ізолюються.

В результаті утеплення труби шкаралупою з пенопо.іііуретана вдається 
досягти майже такого ж ефекту, як і при укладанні готових труб в ППУ ізоляції.

Шкаралупи ППУ монтуються на "тіло" сталевого трубопроводу після 
заздалегідь виконаної антикорозійної обробки. Кріплення шкаралуп ППУ на 
"тілі" труби є нескладною технологічною операцією і робиться за допомогою 
пет-стрічки, дроту, стягувань, хомутів і спеціального однокомпонентного клею, 
отверждаемого вологою повітря. Монтаж шкаралуп на "тіло" труби можна 
проводити у будь-яку пору року при сз̂ хій погоді.

При монтажі шкаралуп необхідно дотримуватися наступних правил і 
послідовності:

-  метал трубопроводу має буз'и захищений від корозії (шкаралупи не 
викликають корозії, але і не захищають трубопровід від корозії);

-  шкаралупи повинні тісно по пазах прилягати один до одного, як в 
подовжньому, так і в поперечному напрямі;

-  шкаралупи можна розташовувати на "тілі" трубопроводу за 
годинниковою стрілкою 9-15 або 12-18 (це зависить від методу гідрозахисту 
стиків шкаралуп);

-  стягування (хомути) повинні перешкодити "повзучості" шкаралуп 
уздовж труби і їх провисанню під силою тяжіння. Необхідно дотримуватися 
правила - чим більше діаметру шкаралупи, тим більше стягувань має бути;

-  для додаткового гідрозахисту поперечні шви шкаралуп бажано 
промазати спеціальним однокомпонентним клеєм;

-  виконати захист шкаралуп від зовнішньої дії.
Недоліки цього технічного рішення -  це відсутність системи ОДК 

(оперативного діагностичного контролю), та товщина шкарлуп менша ніж 
товщина шару пенополіуретана ізольованих в заводських умовах труб. 
Стандартна товщина шкарлупи є 40мм, шкаралупи більшої товщини 
замовляються по спеціальному замовленню.

Варіант обраний в інвестиційній програмі -  це труби, які в заводських 
умовах покриваються утеплювачем ППУ і захисним шаром з поліетилену. Як 
показує практика, цей варіант вважається найбільш затребуваним. І це 
зрозуміло, адже немає необхідності проводити теплоізоляцію своїми руками, 
яка пов'язана з великими часовими і трудовими витратами. Витрати на 
прокладку труб в ППУ практично в шість разів нижче, ніж при монтажі 
трубопроводу і подальшому його утепленню. Завод виробник труб з ізоляцією 
ППУ пропонує і фасонні вироби до них, що спрощує і підбір двох матеріалів, і



їх установку і підгонку один під одного. До того ж фітині'и утеплюються 
пенополіуретаном з установкою системи оперативно дистанційного контролю, 
що відповідає ГОСТ 30732-2006.

Важливо. Необхідно враховувати той факт, що піногіоліуретан різко 
знижує теплові втрати. Вони в цілому складають всього лиіЬе 2%. Сталева 
труба, яка ізолюється іншими утеплювачами, втрачає при іранспортуванні 
теплоносія 20-30%. А це в 10-15 разів вище. Але і це ще не вбе, адже теплові 
втрати зменщуються і через те, що трубопровід собою являє багатощаровий 
пиріг. А це вже гарантія зниження тепловтрат.

У такому пирозі присутні наступні щари:
• сталева труба;
• щар пінополіуретану (ППУ);
• оболонка з поліетилену;



7. Вплив результатів реалізації заходів інвестиційної програми по 
реконструкції тепломереж на структуру тарифу у прогнозному періоді

Реалізація заходів по заміні ділянок теплових мереж є першочерговим для 

товариства і матиме позитивний вплив на фінансово-господарську діяльність 

товариства за рахунок зменшення втрат теплової енергії при її транспортуванні 

та, як наслідок, економії витрат на паливо в середньому на 46,20 тис.грн.

В свою чергу, за рахунок збільшення величини амортизаційних 

відрахувань на 180,24 тис.грн. підприємство отримає додаткові джерела на 

фінансування інвестиційної програми на наступні періоди.

Також відбулося зниження інших прямих витрат підприємста у сумі 38,16 

тис. грн. за рахунок змін суми витрат на ремонт, прийнятих до розрахунку 

тарифів на теплову енергію. При чому слід зазначити, іцо витрати на ремонт для 

категорій споживачів «бюджетні установи» та «інші споживачі» зросли з 10,02 

грн/Гкал до 10,43 грн/Гкал, в той же час відбулось зниження інших прямих 

витрат для категорії споживачів «населення», оскільки тарифом на теплову 

енергії для даної категорії споживачів не передбачено отримання прибутку, який 

можна було б скоригувати.

№
п/п Найменування показника Од.

виміру Значення

1 Економія витрат за рахунок зменшення 
споживання палива тис.грн. -46,20

2 Зростання величини амортизаційних 
відрахувань тис.грн. +180,24

3
Зменшення (-)/ приріст (+) суми витрат на 
ремонт, прийнятих до розрахунку тарифів на 
теплову енергію

тис.грн. -38,16

3.1
Зменшення (-)/ приріст (+) суми витрат на 
ремонт, прийнятих до розрахунку тарифів на 
теплову енергію для населення

тис.грн. -94,15

3.2
Зменшення (-)/ приріст (+) суми витрат на 
ремонт, прийнятих до розрахунку тарифів на 
теплову енергію для бюджетних установ

тис.грн. +12,99

3.3
Зменшення (-)/ приріст (+) суми витрат на 
ремонт, прийнятих до розрахунку тарифів на 
теплову енергію для інших споживачів

тис.грн. +43,00

4
Зменшення (-)/ приріст (+) розрахункового 
прибутку за рахунок змін суми виробничих 
інвестицій

тис.грн. -95,88



№
п/п Найменування показника Од.

виміру Значення

Зменшення (-)/ приріст (+) величини тарифів 
на транспортування теплової енергії за 
рахунок амортизаційних відрахувань та 
витрат на ремонти

грн./Г кал 0

При цьому виконання інвестиційної програми не приведе до зростання 
тарифів на теплову енергію для жодної з категорій споживачів ТОВ 
«Краматорськтеплоенерго».

Z8



3.4. Втив результатів реалізації заходів інвестиційної програми по реконструкції тепломереж на структуру тарифу 2019

N i/n
Найменування показників

Сумарні та 
зважені п

середньо
оказники

Сумарні та 
зважені по 
після реал

середньо 
казники 
іэаціТ in

Відхилення
(гр.5-гр.З)

Відхилення
(rp.7/rp.3*10

0)
Длапртреі населення

Для потреб
ПІСЛЯ рев/

населення
ІааціПП {гр.11-гр.$)

Відхилення
(fp .l3 /fp .9* l

00}

Для потреб бюджетних 
установ

Для потреб бюджетних 
установ після р е а л Ь а і^  

Ш

ВІдаилення
(Гр.і7-;гр.15;

Відхилення
(гр.19/гр.15

•100) І:

Для потреб інших 
споживачів

Для потреб інших 
споживачів після 

реаліаації ІП

відхилення
(гр.23тр.21

Відхилення
(гр.25/гр.21*

100)
тис.грн на 

РІК
грн/Гкал

тис.грн на 

.. ВІТІ
грн/Гкал

тис.грн на 

РІЙ
%

тис.грн на
фнЛ*кал

: ТИС.ГРИ НВ

ДІЙ........
фн/Гкал

тис.грн на 

____ ВІЙ
%

тис.грн на 

..„■В)к
грн/Г кал тис.грн на 

РІК
грн/Гкаіл wc.rpH на тис.грн на

грн/Гкал тис.грн на рік грн/Гкал
тис.грн на

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------ ї х ------ 12 .......13 14 15 16 17 18 19 2 0 : 21 22 23 24 25 26
1 Впробнича собівартість, у  т .  ч .: 602686,60 1319,13 602782,5 1319,34 95,89854 0,02% 422757,14 1317,51 422757Д4 1317,51 0,00 0,00% 41750,11 1322,96 '41772,36 1323.66 22,25 0,05% 138179.36 1322,96 138253,01 1323,66 73,65 0,05%

t. l прямі м атеріальні в и тр ати , у т . ч.: 602686,60 1319,13 602782 1319,34 95,89854 0,02% 413345,02 1288,18 413312,57 1288,08 “32,45 ■0,01% 41750,11 1322,96 41772,36 1323,66 22,25 0^05% 138179,36 1322,96 138253,01 1323,66 73,65 0,05%
1.1.1 паливо 0 0 0 0 0 0,00% О О 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0,00%
1.1.2 електроенергія 29334,38 64,21 29334,38 64,21 0 0,00% 20082,31 62,59 20082>31 V 62,59 0,00 000% 2146,81 68,03 2146,81 68,03 0,00 0,00% 7105,26 68,03 7105,26 68,03 0,00 0,00%

П З

iiaKv'niift te»Au]»u енеріЧя t a  ооіивархість 
теплової енергії власмин ІВ С , ABC, 
коїенцріЦііНшіх уоі внивспс 55^35,19 1225,56 559888,99 1225,46 -46.19933 393252,14 1225,56 393219.69 1225.46 -32 .-» -0,01% іб ѵ 'ь Х / 122S Sb 3 8 6 7 3 .Z /0 122'. 4*. -U -1 *0,01% 128006,58 1.'“ '. «ih і 2 / у у м ; . ‘ -10,56 -0.01%

1.1,4
іриііеиоріушіїшя 1СІЫОП01 tiiiq^iTi іоімоними 
мережами інших підприш ств 0 0 0 0 0 0% 0 ::0 0 : : 0 : : :  0 0,00% 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0,00%

1.1.5
вода для технологічних потреб та 
водовідведення 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0,00%

1.1,6
матеріали, запасні частини та інші 
матеріальні ресурси 15,05 0,03 15,05 0,03 0,00 0,00% 10,57 0,03 10,57 0,03 0,00 :0,00% 1,04 0,03 1,04 0,03 0,00 0,00% 3,44 0,03 3,44 0,03 0,00 0.00%

1.2 прямі ви трати  н а  о плату  п рац і з відрахува 7765,42 17,00 7765,42 17,00 0,00 0,00% 5453,80 17,00 :: j 5453,80 17,00 0,00 :: :0,00% 536,37 17,00 536,37 17,00 0,00 0,00% 1775,25 17,00 1775,25 17,00 0,00 0,00%
1.3 інші прямі ви трати , у  т . ч.: 5636,56 12,34 5778,66 12,65 142,10 2,52% : 3958,32 12,34 ; 3990,76 12,44 32,45 0,82% 389,42 12,34 414,86 13,15 25,44 6,53% 1288,83 12,34 1373,04 13.15 84,21 6,53%

1.3.1 відрахування на соціальні заходи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 OJ00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00%

1.32 ам>>ітги «аіііИпі вь^>ихурлішя 1060,13 2,32 1240,39 2,71 180,24 17,00% 744.55 2,32 8 7 1 Д 4 2,71 126,60 17,00% 73,23 2,32 8 5 ,6 8 2,71 1 ■ -1. 17,00% 2-12 « 2,32 283 ,57 2,71 41.21 17,00%

1,3.3
іншіпрда<іі н т ^ я  •• ■ ' ' . . . . ' k i i j
реіуЛКіВОШІЯ 45 'о  4 < 10,02 9,93 -38Д6 •0.83% 3213.77 10,02 % п 9 4 » ■•1 - 1Ю.02 3 ^ 9 ,1 8 10,43 12.94 4,11% 10Я6.4/ Щ.02 1 0 8 9 .4 / K M l 43,00 4,11%

1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% . : 0,00 0,00 .0,00 о д о 0,00 . 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.4,1 витрати на оплату праці 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ООО 0,00 0,00 0.00 0.00% 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00%
1.4.2 відрахування на соціальні заходи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0.00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.4.3 інші виграти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00% 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2 Адміністративні в и тр ати , у т . ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2.1 витрати на оплату праці 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 :: ОДО : 0.0Q ; 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2.2 відрахування на соціальні заходи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% : : 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2.3 інші витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 і 0,00 0,00 0,00 000% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
3 Витрати н а  збут, у т . ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

3.1 витрати па оплату праці 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0.00 0,00% 0,00 О.оо 0,00 0,00 0,00 0.00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
3.2 відрахування на соціальні заходи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 о,сю 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
3.3 інші витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
4 Ііііііі операційні ви трати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
5 Фінанс«>ві ви трати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 о д о о ,ю 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6 Поіша собіиарі і('і ь 602686,61 1319,13 602782,50 1319,34 95,88 0,02% 422757,14 Ш 7 іИ ) 422757Д4 1317,50 0.00 0,00% 41750Д1 1322,96 : 41772.36 1323,66 22,25 0.05% 138179,36 1322,96 138253,01 1323,66 73,65 0,05%
7 PoipaxyiiKORiiif і ір и б у и ж .у  т . ч.: 5140,92 11,25 5045,04 11,04 -95,88 -1,87% 0,00 0,00 ООО 0,00 0,00 0,00% 1192,84 37,80 1171,10 37,11 -21,74 -1,82% 3948,08 37,80 3873,94 37,09 -74,14 -1,88%

""Ч ■ ; 1 98.
7.2 дивіденди 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0/ХІ 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00% 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 n o n nnnv.

7.3 резервний фонд (капітал) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00%
ч. (цци .'.іа  и.”чЯ НИЦІ>■■ іярр,і; н,і«.і
інвестицій '  л 1 Ч 1.9» Л  і г / - 'S  67 0,00 ■ ___ 0.00 • '  0,<»54 ■ ' '  6.49 186.90

•'і . і ш у ш м

■Л '.■» f '  • 6,49 616,92 5,91 -60,79

7.5 інше використання іірибуїку' ѵі * .і: 7.30 3333,11 7.30 ■. ■* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 773,40 24,51 773,40 24,51 0.00 0.00% 24 51 7559.71 2л 41 0 0 0 0,00%

8
Вартість теплової енергії за відповідними 
тарифами 607827,53 607827,56 422757,14 998Д0 422757,14 998,02 0.00 0.00% 42942,95 1022,45 42943,26 1022,37 142127,44 1022,45 142127,16 1022,37 0,00

9 Тарифи н а  теплову енергію , грн/Гкал 1330,38 1330,38 Ш 7 .5 0 1317,50 0,00 0,00% 1360,76 1360,75 1360,76 1360,76 0,00

10 Объем реалізації (полезный отпуск) 456,88 456,88' 320.88 320,88 31,56 31,56 104,45 104,45

11 Выработка (с потерями) 561,00 561,00 _ : 3W ,00 ;; 394,00 1 ■. 38,75 38,75 128,25 128,25

Начальник цеху теплових мереж
(посада відповідального виконавця)

Шарапа В.В.
(прізвище, ім’я, по батькові)
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2003, НПАОП 0.00-1.11-98, РД 34.15.027^9.

Генеральний директор 
ТОВ «Краматорськтеп

Энергоатоиздат, 
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Ю.А. Оксимець
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ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
ТОВ «Краматорськтеплоенерго»

Щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної 
програми у сфері ліцензованої діяльності

Виконання заходів передбаченого Інвестиційною програмою ТОВ 
«Краматорськтеплоенерго» на 2019 рік дозволить:

• скоротити над нормативні теплові втрати і зменшити витрату 
підживлювальної води;

• скоротити обсяг ремонтних робіт і експлуатаційних витрат;
• збільшити термін експлуатації обладнання;
• економія палива;
• підвищення якості послуг у сфері теплопостачання.

Генеральний директо 
ТОВ «Краматорськті К^.А. Оксимець


