
Повідомлення ТОВ «Краматорськтеплоенерго» про проведення відкритих обговорень проєкту 

Інвестиційної програми Товариства з обмеженою відповідальністю «Краматорськтеплоенерго» 

на 2020 рік у сфері теплопостачання 

До уваги споживачів ТОВ «Краматорськтеплоенерго» та представників органів 

місцевого самоврядування! 

На виконання вимог Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, затвердженого постановою від 30.06.2017 № 866, повідомляємо, що 25 лютого 2020 року о 

14.00 у приміщенні за адресою: м. Краматорськ, вул. Я.Мудрого, 29 відбудеться відкрите слухання 

питань щодо: 

1. Обговорення проєкту Інвестиційної програми ТОВ «Краматорськтеплоенерго» у сфері 

теплопостачання на 2020 рік. 

2. Обґрунтування заходів інвестиційної програми ТОВ  «Краматорськтеплоенерго» на 2020 рік. 

Зауваження та пропозиції до оприлюднених матеріалів від споживачів 

ТОВ «Краматорськтеплоенерго» та представників органів місцевого самоврядування, приймаються 

до 24 лютого 2020 року у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: 84320, Донецька обл., 

м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 8-Д; e-mail: kramtec@krm.dn.ua 

Для реєстрації пропозицій (зауважень) просимо зазначати прізвище, ім’я та по батькові особи 

(для юридичних осіб – повне найменування підприємства), що їх подала, та її контактні дані для 

здійснення зворотного зв’язку. 

mailto:kramtec@krm.dn.ua


Заходи інвестіційної программи з реконструкції теплових мереж  

ТОВ «Краматорськтеплоенерго» 

на 2020 р. 

 

Інвестиційна програма на 2020 рік передбачає поділ заходів по 

ліцензованих видів діяльності підприємства, а саме:  

 

Заходи по транспортуванню теплової енергії:  

1. Реконструкція теплової магістралі  по вул. Слов’янській від ТК-35 (траса 

СКМЗ) до ТК-1, Ø 159мм. 

2. Розробка проектно-кошторисної документації з реконструкція теплової  

магістралі  по вул. Слов’янській від ТК-35 (траса СКМЗ) до ТК-1, від ТК-1 до 

ТК-12 вул. Конрада Гампера, Ø 159мм. 

3. Заміна мережевих насосів на ЦТП з впровадженням частотного регу-

лювання: 

- 181/1 – заміна насосу КМ 160/20 на насос Wilo  BL 80/165-22/2; 

- 181/3 – заміна насосу КМ 160/20 на насос Wilo  BL 65/170-15/2; 

Загальна кількість планованих до заміни насосів складає 2 одиниці.  

 

Заходи з постачання теплової енергії: 

1. Установка модема теплового лічильника для дистанційної передачі 

показань по адресу вулиця Ювілейна жилой будинок №2. 

 

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; 

• заощадити паливо. 

• дистанційно зчитувати дані теплового лічильника.  

 

Загальна сума інвестицій на 2020 рік складає 1747,59 тис. Грн. (без ПДВ). 

 

Джерела фінансування Інвестиційної програми Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Краматорськтеплоенерго» на 2020 рік 

 

Джерела фінансування Річна сума, тис. грн. 

(без ПДВ) 

Усього, без урахування ПДВ, у тому числі: 1 747,59 

амортизаційні відрахування 1 747,59 

виробничі інвестиції з прибутку 0 

 

 

 



Обґрунтування впровадження заходів інвестиційної програми 

 

1. Реконструкція теплової  магістралі  по вул. Слов’янській від ТК-35 

(траса СКМЗ) до ТК-1, від ТК-1 до ТК-12 вул. Конрада Гампера.  

Теплова мережа забезпечуює теплом мікрорайон «Новий світ». Від неї 

отримують тепло 380 споживачів 10 житлових будинків, два дитячі садки. 

Ділянки теплової магістралі ТЄЦ – СКМЗ по вул. Слов’янській між 

тепловою камерою (ТК) № 35 (СКМЗ) і тепловою камерою (ТК) № 1 

(інвентарний номер − № 334000), діаметром 159 мм протяжністю 216х2 метрів 

траси та діаметром 219мм протяжністю 191х2 метрів траси, між тепловою 

камерою (ТК) № 1 і тепловою камерою (ТК) № 12 вул. Конрада Гампера 

(інвентарний номер − № 336000), діаметром 219мм протяжністю 149х2 метрів 

траси. Експлуатуються теплові мережі з 1969, 1983, 1984 років. Труби прокладені 

безканально, в місцях кутів поворотів траси та під автомобільними шляхами в 

непрохідних каналах, ізольовані діатомітивою цеглою. 

Термін служби без проведення капітального ремонту становить 51 – 37 

років (строк міжкапітальних ремонтів згідно "Правил організації технічного 

обслуговування та ремонту обладнання, будівель і  споруд електростанцій  та 

мереж" ГКД 34.20.661-2003 п. 9.3.12 складає 15 років; згідно ДБН В.2.5-39:2008 

та ДСТУ 8732-78 нормативний термін експлуатації теплових мереж складає 25 

років).   

 В період з 2013 по 2019 роки було усунуто 8 поривів. На даний час 

перебуває у вкрай поганому стані, свідченням чого є щорічні численні пориви 

при гідравлічних випробуваннях та при експлуатації траси в опалювальний 

період. Розташована теплотраса в межах щільних забудов приватного сектора, з 

перетином і близьким розташуванням безлічі комунікацій, ). Перетинає у двох 

місцях автомобільні дороги. 

Для відновлення стану теплової мережі планується застосувати труби та 

фасонні вироби попередньо теплоізольовані спіненим поліуретаном згідно ДСТУ 

Б В.2.5-31:2007. По всій протяжності траси замінити діаметр трубопроводу з 

Ø219мм на Ø159мм,  що дозволить скоротити обсяг теплоносія. В якості 

провідної труби викоростувати сталеву трубу Ø159х4,5мм, ГОСТ 10705-80 

(гр.В), сталь 20. Трубопровід прокласти безканально, в місцях кутів повороту та 

перетинів автошляхів залишити непрохідні канали. Замінити П-образні 

компенсатори на сильфонні. Сильфонні компенсатори мають запас ходу, що 

дозволяє їм працювати більш десятка років. При цьому їх експлуатаційні 

характеристики залишаються весь цей час на тому ж рівні. Стежити за роботою і 

обслуговувати вироби в ППУ ізоляції немає потреби, вони відносяться до класу 

не ремонтованих. 



трубопроводів теплових мереж, запірної арматури і знижується  

аварійність на мережах.   

В інвестиційній програмі на 2020 рік планується замінити насоси в ЦТП № 

181-1 та ЦТП 181-3 з використанням частотного регулювання. 

- ЦТП 181/1, існуючий насос КМ 160/30(К 150-125-315) дата вводу в 

експлуатацію  1982рік. Запланований до установки насос Wilo BL 80/165 -22/2 в 

кількості 1 шт; 

- ЦТП 181/3 – існуючі насоси КМ 160/20(КМ 150-125-250) дата вводу в 

експлуатацію  1984рік. Запланований до установки насос Wilo BL 65/170 -15/2 в 

кількості 1 шт. 

 

4. Установка модема теплового лічильника для дистанційного зчитування 

показань. 

 

Установка модему з комплектом устаткування для передачі даних з 

інтерфейсу теплового лічильника на сервер теплопостачальної організації, 

дозволить дистанційно знімати інформацію по споживанню теплової енергії, 

параметри температур подачі і обрату, а також витрату теплоносія онлайн. Даний 

захід несе більше соціальний ефект ніж економічний. 

На сьогоднішній день установленно 422 модема на теплові лічильники, з них 421 

на лічильниках житлових будинків і 1 на бюджетному об'єкті. Планується в 2020 

році закупити і встановити один комплект обладнання на житловий будинок за 

адресою вулиця Ювілейна 2. 


