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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 2020 рік
(рік)

ТОВ «Краматорськтеплоенерго»
(найменування ліцензіата)

1. Загальна інфо рмація про ліцензіата
Найменування ліцензіата ТОВ «Краматорськтеплоенерго»
Рік заснування 2007 рік
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

Стоцький Олександр Андрийович -  в. о. 
генерального директора

Тел., факс, e-mail (06264)3-98-10
Ліцензія на виробництво теплової енергії на 
теплоелектроцентралях, когенераційних 
установках та установках з використанням 
нетрадиційних або поновлюваних джерел 
(№, дата видачі, термін дії)

Серія АЕ № 179881 від 06.12.2012 р.. 
Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг (НКРЕКП). Термін д ії-  
безстрокова.

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

Постанова №1274 від 27.06.2019 
Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг (НКРЕКП). Термін дії -  
безстрокова.

Ліцензія на транспортування теплової 
енергії магістральними та місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами (№, 
дата видачі, термін дії)

Серія АЕ №522318 від 23.05.2014р. 
Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг (НКРЕКП).
Термін дії -  безстрокова.

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).
Термін дії -  безстрокова.

Ліцензія на провадження господарської 
діяльності 3 постачання електричної енергії 
споживачу (№, дата видачі, термін дії)

Постанова №1344 від 06.11.2018 
Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг (НКРЕКП).
Термін дії -  безстрокова

Ліцензія на придбання, зберігання, 
використання прекзфсорів (списку 2 таблиці 
IV) «Переліку наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів»

Серія АЕ №195004 від 23.04.2013р. 
Державна служба України з контролю за 
наркотиками 
Термін дії -  безстрокова.

Ліцензія на провадження господарської Реєстраційний запис № 2013033876 від



Продовження додатка 2

ДІЯЛЬНОСТІ 3 будівництва об’єктів IV і V 
категорії складності(№, дата видачі, термін 
дії)

18.01.2017
Державна архітектурно-будівельна інспекція 
Украіни
Термін д і ї- з  18.01.2017 по 18.01.2022

Ліцензія на провадження господарської 
діяльності 3 постачання природного газу(№, 
дата видачі, термін дії)

Постанова №1708 від 20.08.2019 
Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг (НКРЕКП). Термін дії -  
безстрокова

Статутний капітал ліцензіата, тис. грн 1 000
Балансова вартість активів, тис. грн 570 874
Амортизаційні відрахування за останній 
звітний період, тис. грн 39 235

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

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

втрат.
2. Підвищення 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 Один рік
На якому етапі реалізації заходів, 
зазначених в інвестиційній програмі, 
знаходиться ліцензіат (для 
довгострокових програм)__________

3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою
Загальний обсяг інвестицій, тис. грн 1747,59
власні кошти 1747,59
позичкові кошти
залучені кошти
бюджетні кошти
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):
заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів 88,5
заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку 
ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний 
облік теплової енергії та водопостачання») / /
інші заходи: ^ 11,5

О.А. Стоцький
(прізвище, ім’я, по батькові)



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

ПОГОДЖЕНО
Рішення Краматорської міської ради^^^

(найменування ^ган у  місцр^го самоврядування) 
27:Д5.2020 № 69ШГ25>чУУУ'ВІД

Місв'кий голова

М.И.<

А.В. Панков 
(П.І.Б.)

ЗАТВЕРДІ^НО
В. о. генераіїнного/директора ТОВ 

ктеплоенерго» 
садова особа ліцензіата)

2 0 ^  року

О.А. Стоцький 
■ (П.ГБ.)

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2020 рік

ТОВ «Краматорськтеплоенерго»
(найменування ліцензіата)

Х р з / п Найменування заходів 
(пооб'єктно)

= >% S еж 7 £ S

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами 
фінансування, тис. грн (без ПДВ)
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не пizLrlя гають 
поверненню
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За способом виконання, 
тис. грн (без ПДВ)

господарський
(вартість

матеріальних
ресурсів)

підряди
ий

Графік здійснення заходів та 
використання коштів на 
плановий та прогнозний 

періоди, тис, грн (без ПДВ)
плановий період
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Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:

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

8



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 по вул. 
Слов’янській від ТК-35 
(траса СКМЗ) до ТК-1, 
0  159мм

814 
(п.м. в

однотрубному
вимірі)

1160,51 X X X 0,00 X X X 1160,51 0,00 1160,51 0,00 0,00 70,53 24,07 197,44

.1.2 Заміна мережевих насосів 
наЦТП

2
одиниці

385,24 0,00 385,24 0,00 385,24 0,00 0,00 41,21 15,21 112,17

Усього за підпунктом 1.1 1545,75 0,00 1545,75 0,00 1545,75 0,00 0,00 111,74 39,28 309,61

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

Усього за підпунктом 1.2

1.3 Інші заходи, з них:

1.3.1 Розробка проектно- 
кошторисної документації 
і реконструкція теплової 
магістралі по вул. 
Слов’янській від ТК-35 
(траса СКМЗ) до ТК-1, від 
ГК-1 до ТК-12 вул. 
Конрада Гампера, 0  159мм

1
(один

комплект)

192,24 X X X 0,00 X X X 0,00 192,24 192,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 Установка модема 
теплового лічильника для 
дистанційної передачі 
показань на 
ЦТП 181/1

1
(один

комплект)
9,6 X X X 0,00 X X X 0,00 9,6 9,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Усього за підпунктом 1.3 201,84 X X 0,00 0,00 201,84 201,84 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Усього за пунктом І 1747,59 X X 0,00 1545,75 201,84 1747,59 0,00 0,00 111,74 39,28 309,61
Інші заходи

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

Усього за підпунктом 2.1

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

Усього за підпунктом 2.2

Інші заходи, з них:
X X X X X X

Усього за підпунктом 2.3 X X

Усього за пунктом 2 X X

Усього за інвестиційною програмою 1747,59 1747,59 0,00 1545,75 201,84 1747,59 0,00 0,00 111,74 39,28 309,61

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.

X -  ліцензіатом не заповнюється.

іачальник 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 Краматорської м іськ і ради

(найменування органу л і̂одевого 9«(моврядування) 
від 27.Ш 0:^Ж б9Л/П-253, '

ЗАТВЕВДЖЕНру

Місфіени голова

м Ш - і  І 0 1 :

А.в. Панков 
(П.І.Б.)

о директора ТОВ «Краматорськтеплоенерго» 
(посадова особа ліцензіата)

О.А. Стоцький 
(підпис) (П.І.Б.)

2 0 ^ ^  року

ФІНАНСОВИМ ПЛАН

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

(найменування ліцензіата)

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

За способом виконання, тис. 
грн (без ПДВ)

; S
№ з/п Найменування 

заходів (пооб'єктно)
по

3 урахуванням: господарський
(вартість

матеріальних
ресурсів)

підрядний ес
І

і  -

5 .S-
сума амортизаційні

відрахування
виробничі інвестиції 

3 прибутку
позичкові

кошти
залишкові

кошти
ІНШІ залучені кошти, з них: бюджетні кошти 

(не підлягають 
поверненню)

7

ї і і
£■'5.

с SС S

л
я

підлягають
поверненню

не підлягають 
поверненню
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Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:

І ■ 1 [Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

Lo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
.1.1 Реконструкція 

теплової магістралі 
по вул. Слов’янській 
від ТК-35 (траса 
СКМЗ)доТК-1,
0  159мм

814 
(п.м. в 

однотруб 
йому 

вимірі)

1160,51 X X X 0,00 X X X 1160,51 0,00 70,53 24,07 0,00 197,44

.1.2 Заміна мережевих 
насосів на ЦТП

2
одиниці

385,24 X X X 0,00 X X X 385,24 0,00 41,21 15,21 0,00 112,17

/сього за підпунктом 1.1 1545,75 X X 0,00 1545,75 0,00 111,74 39,28 0,00 309,61
.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

/сього за підпунктом 1.2 X X

.3 Інші заходи, 3 них:

.3.1 Розробка проектно- 
кошторисної 
документації з 
реконструкція 
теплової магістралі 
по вул. Слов’янській 
від ТК-35 (траса 
СКМЗ) до ТК-1, від 
ТК-1 доТК-12вул. 
Конрада Г ампера, 0  
159мм

1
(один

комплект)
192,24 X X X 0,00 X X X 0,00 192,24 0,00 0,00 0,00 0,00

.3.2 Установка модема 
теплового 
лічильника для 
дистанційної 
передачі показань на 
ЦТП 181/1

1
(один

комплект)

9,6 X X X 0,00 X X X 0,00 9,6 0,00 0,00 0,00 0,00

/ сього за підпунктом 1.3 201,84 X X X 0,00 0,00 201,84 0,00 0,00 0,00 0,00
/сього за пунктом 1 1747,59 X X X 0,00 1545,75 201,84 111,74 39,28 1 0,00 309,61
> Інші 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 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:

1 X X X X X X

/сього за підпунктом 2.2 X X

!.3 Інші заходи, 3 них:
X X X X X X

/сього за підпунктом 2.3 X X

/сього за пунктом 2 X X

/сього за інвестиційною програмою 1747,59 1747,59 0,00 1545,75 201,84 111,74 39,28 0,00 309,61

Іримітки: n”" -  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)

К



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. На 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 ІІ-Ї зони з затопленої частини 
теплотунеля, прокладено дві нові ділянки тепломережі, виконана 
реконструкція 8 централізованих теплових пунктів з установкою 
пластинчастих теплообмінників.

З 2001 року підприємство почало експлуатувати ємкісні бойлера, 
встановлені у підвальних приміш;еннях 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 22. Для відновлення незалежної схеми 
систем опалення підключених споживачів ІІІ-Ї зони від ЦТП 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 часто виходить з 
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 будинків забезпечені 
будинковими приладами обліку теплової енергії, що складає від загальної 
оснащеності 96%. Остаточне оснащення приладами обліку у кількості 19 
житлових будинків планується виконати у 2020 році за кошти місцевого 
бюджету. За рахунок інвестиційних програм 2016р. та 2017р. було 
змонтовано 211 теплових лічильників які були оснащені модемами для 
дистанційної передачі даних.

Таблиця 1. Інформація по вузлам обліку теплової енергії станом на 
01.12.2019 р.
№
пор.

Найменування Кількість

1
Кількість житлових будинків які споживають 
теплову енергію від ТОВ 
«Краматорськтеплоенерго»

528

2 Кількість вводів 615

3 Загальна кількість установлених теплових 
вузлів обліку

596

4 Процент оснащеності вузлами обліку 96%
5 Установлено модемів 421

6
Залишок теплових вводів де можливо 
встановити модем без заміни теплового 
лічильника

49

7 Залишок без теплових лічильників 19

На сьогоднішній день, починаючи з опалювального сезону 2014- 
2015р.р. ТОВ «Краматорськтеплоенерго» не надає послуги з постачання 
гарячої води споживачам. Устаткування з виробу гарячої води в тому числі і 
підвищувальні насоси на ЦТП законсервовані. В роботі на ЦТП залишаються 
тільки мережеві та 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» та 100% споживачів мікрорайону «Станкобуд». 
Транспортування теплоносія здійснюється п ’ятьма тепломагістралями, що 
мають назву 1-а, ІІ-а, ІІІ-я зони, теплотраси до заводів СКМЗ та КЗВВ-ЕМСС. 
Загальна протяжність трубопроводів опалення та гарячого водопостачання 
складає 217,287 км.

Від мереж 1-ї зони отримують тепло споживачі житлових будинків 
мікрорайону «Соцмісто», розташовані між вулицями Маяковського -  
Південна, Василя Стуса -  бул. Машинобудівників. Ця зона має найбільшу 
протяжність труб -  70,0924 км. Протяжність аварійних мереж (термін служби 
яких перевищив 25 років) складає 38,9694 км або 55,6%. Теплоізоляція труб 
виконана в основному мінеральною ватою в оболонці з руберойду, яка на 
сьогодні повністю себе вичерпала. На деяких ділянках ізоляція відсутня 
повністю. Все це потребує великих витрат на ремонт та експлуатацію, 
призводить до суттєвих теплових втрат в мережах.

Від ІІ-Ї зони отримують тепло споживачі житлових будинків 
мікрорайону «Соцмісто», розташовані у кварталах між вулицями Василя 
Стуса -  Ярослава Мудрого, Об’їзна -  Паркова. Протяжність труб по цій зоні 
становить 30,559 км, з них в аварійному стані знаходяться 18,042 км або 59%. 
Проблеми з експлуатації ті ж, що і на 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 та 175 (частково). Протяжність труб складає 57,374 км, з 
них в аварійному стані знаходиться 28,224 км або 49,2%. Теплопостачання 
цих кварталів здійснюється через 11 централізованих теплових пункта. 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. Щорічно в між опалювальний період 
здійснюються ремонти мережевих насосів для безаварійної роботи взимку, 
про що свідчать акти готовності до опалювального сезону. Технічний стан 
всіх насосів знаходиться в задовільному стані завдяки своєчасно проведеним 
технічним обслуговуванням та якісним ремонтам. Для відновлення 
незалежної схеми системи опалення підключених кварталів на 7 центральних 
теплових пунктах в 2011 році були встановлені пластинчасті теплообмінники.

Теплові мережі КЗВВ-ЕМСС забезпечують теплом споживачів 
житлових будинків, розташованих в районі ПАТ «КЗВВ» та весь мікрорайон 
«Станкобуд». Протяжність труб складає 26,685 км, з них в аварійному стані -  
22,481 км або 84,2%. Гаряче водопостачання мікрорайону «Станкобуд» 
здійснюється через централізований тепловий пункт, в якому встановлені 
енергоефективні швидкісні водопідігрівачі трубчастого типу.

Теплові мережі СКМЗ забезпечують теплом споживачів мікрорайону 
«Новий світ» та вулиці Лікарської. Ці мережі мають найменшу протяжність



15,449 км. В аварійному стані знаходиться 12,726 км або 84,2%.
На сьогоднішній день теплоізольовано 1І11У 25,13 км теплових мереж.
В період з 2012р. по 2018р. були виконані роботи по модернізації та 

реконструкції магістральних ділянок теплових мереж, джерелом 
фінансування яких є інвестиційна складова тарифів на теплову енергію, 
затверджених НКРЕКП, а саме :

2012р.-607,75 м;
2013р.-176 ,5  м;
2014р.-2 8 2  м;
2015р. -  145 м;
2018р.-1 0 0  м;
2019р.- 7 5  м.

У 2017-18 роках за рахунок місцевого бюджету виконана реконструкція 
магістральної ділянки теплотраси III зони загальної протяжністю 255 метрів. 
Надалі за рахунок місцевого бюджету планується продовження реконструкції 
магістралі III зони теплопостачання. Управлінням капітального будівництва і 
перспективного розвитку Краматорського виконкому розроблені проекти на 
реконструкцію магістральних ділянок теплової мережі III зони сумарною 
протяжністю 1786 м у двотрубному обчисленні.

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



В даний час 60,2% теплових мереж ТОВ «Краматорськтеплоенерго» 
знаходяться в зношеному стані, рік вводу в експлуатацію цих мереж 
становить понад 25 років. Питома пошкоджуваність трубопроводів водяних 
теплових мереж до 20-25 років експлуатації становить: для трубопроводів 
великого діаметра (понад 500 мм) -  від 0,5 до 1 пошкодження на рік за 1 км 
двухтрубної мережі, для трубопроводів середнього діаметра (200-400 мм) -  2
3 пошкодження та для трубопроводів малого діаметра (150 мм і менше) -  4-6 
пошкоджень на рік за 1 км мережі. Високий рівень зношеності теплових 
мереж обумовлений недостатнім обсягом ресурсної заміни трубопроводів. 
Крім того, величина втрат теплової енергії значно перевиш;ує нормативні 
значення. Причинами цього є як знос мереж, так і незадовільний стан 
теплової ізоляції.

Насосне обладнання центральних теплових пунктів перевищує норма
тивний термін служби, так строк експлуатації мережевих насосів на ЦТП № 
№ 181-1/2/3 та 184-1 складає понад 30 років.

Схема роботи насосів, один в роботі один в резерві. За рахунок конс
труктивних можливостей та ремонтопридатності насосів не було випадків 
припинення теплопостачання споживачів в районах підключених від ЦТП. 
Існуючі насоси забезпечують необхідні паспортні параметри по подачі і на
пору теплоносія. Але тривалий строк експлуатації насосів викликає додатко
ву потребу в позапланових ремонтах та обслуговуванні існуючого обладнан
ня.

Крім цього гідравлічний режим та витрати мережної води в ЦТП змі
нюються в залежності з погодних умов та параметрів теплоносія в зв’язку 
погодозалежним корегуванням, яке відбувається в системах тепло споживання 
об’єктів підключених до ЦТП.

З приводу цього пріоритетним напрямком інвестиційних програм ТОВ 
«Краматорськтеплоенерго» залишається зниження теплових втрат, 
підвищення надійності теплових мереж та обладнання яке бере участь у 
теп л опо стачанні.

4.3. Аналіз існуючих проблем теплопостачання

Статистика поривів теплових мереж за останні 5 років, див, таблицю:
2015 2016 2017 2018 2019

К ІЛ Ь К ІС Т Ь

поривів ,
од.

км
к ільк ість
поривів ,

од.
КМ

К ІЛ Ь К ІС Т Ь

поривів,
од.

КМ
кільк ість
п оривів ,

од.
К М

кількість
поривів ,

од.
К М

223 2,928 334 3,901 294 3,0126 281 2,866 234 2,697

Протя
жність

в
однотр
убном

у
обчисл

енні,
км



4.4. Узагальнена характеристика обладнання 
ТОВ «Краматорськтеплоенерго»

Узагальнена характеристика обладнання ТОВ
«Краматорськтеплоенерго» станом на 01.01.2020 рік приведена нижче у 
таблиці, згідно форми № 10-НКРЕКП -  технічний паспорт тепло (річний) за 
2019 рік

№
з/п

Найменування та характеристика обладнання об’єктів 
теплопостачання

Одиниця
виміру

Загальний
показник

3 них відпрацювали 
нормативний термін 
експлуатації/прилади 

обліку, що 
потреб}тоть повірки

Транспортування та постачання теплової енергії
1. П ротяж ність м агістральних теплових мереж за видами 

прокладання, у тому числі: км 34,434 22,756

1.1. підземна канальна км 26,507 16,359

1.2. підземна безканальна км 1,912 0,891

1.3. на відкритому повітрі км 6,015 5,505

2. П ротяж ність місцевих (розподільчих) теплових мереж 
за видами прокладання, у тому числі:

км 65,753 38,430

2.1. підземна канальна км 54,326 30,727

2.2. підземна безканальна км 10,394 6,848

2.3. на відкритому повітрі км 1,033 0,855

3. П ротяж ність мереж ГВП  за видами прокладання, у 
тому числі:

км 8,564 8,564

3.1. підземна канальна км 8,337 8,337

3.2. підземна безканальна км 0,198 0,198

3.3. на відкритому повітрі км 0,030 0,030

4. Загальна к іл ьк ість  центральних теплових пунктів 
(ЦТП)

шт. 11 0

5. Загальна к ільк ість  індивідуальних теплових пунктів 
(Б ІТ П  та ІП)

шт. з о 0

6. О бладнання Ц ТП , Б ІТ П  та ІП X X X

6.1. Загальна кількість водопідігрівальних установок шт. 139 139

6.2. Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води шт. 0 0

6.3. Загальна кількість теплообмінників, у тому числі: шт. 296 252

6.3.1. для систем опалення шт. 44 0

6.3.2. для систем ГВП шт. 252 252

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 кВт 569

7. Е лектропостачання та  системи управління X X X

7.1. Загальна кількість приладів обліку електричної енергії шт. 43 0

7.2. Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у 
тому числі:

шт. з о 0

7.2.1 систем автоматичного погодного регулювання подачі 
теплоносія

шт. з о 0

8. П рилади обліку теплової енергії та  ГВП X X X

8.1. Загальна к іл ьк ість  приєднаних об’єктів до систем 
теплопостачання, у тому числі:

шт. 1 366 X

8.1.1. до систем опалення, з них: шт. X

8.1.1.1. житлові будинки (багатоквартирні) шт. 528 X

8.1.1.2. бюджетні установи шт. 189 X



8.1.1.3. релігійні організації шт. 0 X

8.1.1.4. інші споживачі шт. 649 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.З. релігійні організації шт. 0 X

8.1.2.4. інші споживачі шт. 0 X

8.2. Загальна к іл ьк ість  об’єктів, забезпечених будинковими 
приладами обліку теплової енергії, у тому числі:

шт. 1 257 X

8.2.1. житлові будинки (багатоквартирні) шт. 509 X

8.2.2. бюджетні установи шт. 158 X

8.2.3. релігійні організації шт. 0 X

8.2.4. інші споживачі шт. 590 X

8.3. Загальна к ільк ість  об’єктів, забезпечених будинковими 
приладами обліку ГВП , у тому числі: шт. 0 X

8.3.1. житлові будинки (багатоквартирні) шт. 0 X

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 к іл ьк ість  встановлених будинкових приладів 
обліку теплової енергії, у тому числі на: шт. 1 342

8.4.1. житлових будинках (багатоквартирних) шт. 594

8.4.2. бюджетних установах шт. 158

8.4.3. релігійних організаціях шт. 0

8.4.4. інших споживачах шт. 590

8.5. Загальна к іл ьк ість  приладів  обліку теплової енергії, що 
необхідно встановити  до 100 %  оснащеності, у тому 
числі на:

шт. 45 X

8.5.1. житлових будинках (багатоквартирних) шт. 19 X

8.5.2. бюджетних установах шт. 17 X

8.5.3. релігійних організаціях шт. 0 X

8.5.4. інших споживачах шт. 9 X

8.6. Загальна к іл ьк ість  встановлених будинкових приладів 
обліку ГВП, у тому числі на:

шт. 0

8.6.1. житлових будинках (багатоквартирних) шт. 0

8.6.2. бюджетних установах шт. 0

8.6.3. релігійних організаціях шт. 0

8.6.4. інших споживачах шт. 0

8.7. Загальна к ільк ість  приладів  обліку ГВП, що необхідно 
встановити до 100 %  оснащ еності, 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. К орисний відпуск теплової енергії власним 
спож ивачам , у тому числі: Гкал 244 967 X

8.8.1. для потреб населення Гкал 153 875 X

8.8.2. для потреб бюджетних установ Гкал 31 020 X

8.8.3. для потреб релігійних організацій Гкал 0 X

8.8.4. для потреб інших споживачів Гкал 60 072 X

8.9. Корисний відпуск теплової енергії власним 
спож ивачам  за приладам и обліку, у тому числі:

Гкал X

8.9.1. для потреб населення Гкал 149 601 X



8.9.2. для потреб бюджетних установ Гкал 28 865 X

8.9.3. для потреб релігійних організацій Гкал 0 X

8.9.4. для потреб інших споживачів Гкал 59 433 X

9. Загальна к іл ьк ість  спеціальних та спеціалізованих 
транспортних засобів, у тому числі; шт. 22 13

9.1. спецтехніка шт. 6 4

9.2. вантажні автомобілі шт. 9 7

9.3. легкові автомобілі шт. 7 2

10. О палю вальна площ а спож ивачів групи населення, у 
тому числі: тис. кв. м 1 519,509 X

10.1. 3 приладами обліку тис. кв. м 1 492,406 X

10.2. без приладів обліку тис. кв. м 27,103 X

11. Забезпечення гарячою  водою спож ивачів групи 
населення (за нормою) тис. осіб 0 X

12. Приєднане теплове навантаження за категоріями 
споживачів: Гкал/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 0,000 X

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

13. П риєднане м аксим альне теплове навантаж ення 
системи опалення за категоріям и споживачів: Г  кал/год 207,882 X

13.1. населення Г  кал/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 Г кал/год 54,444 X

14. П риєднане теплове навантаж ення системи ГВП  за 
категоріям и спож ивачів;

Г кал/год 14,428 X

14.1. населення Г кал/год 14,208 X

14.2. бюджетні установи Гкал/год 0,215 X

14.3. релігійні організації Г  кал/год 0 X

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

15. П риєднане навантаж ення системи вентиляції Г кал/год 0 X

16. П риєднане навантаж ення пари Г  кал/год 235,1 X

17. Ф актичн і річні втрати  теплової енергії 
(до обсягу теплової енергії, поданої в мережу)

тис. Гкал 81,447 X

% 25,0 X

18. В итрати електроенергії на транспортування 1 Г кал 
теплової енергії, відпущ еної 3 мереж

кВттод/Г
кал

42,01 X

19. В итрати води на п ідж ивлення теплових мереж на 1 
Г кал  теплової енергії, відпущ еної з мереж

куб.
м/Гкал

0,9300 X

20. В трати теплової енергії на одиницю довжини 
трубопроводів теплових мереж

Г Kaj^nor. 
/  М

0,2589 X

в .о. генерального директощі?^ 
ТОВ «Краматорськтепло О.А. Стоцький

ІЗ



Інвестиційна програма на 2020 рік розроблена на підставі аналізу 
роботи теплових мереж за останні роки та передбачає поділ заходів по 
ліцензованим видам 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, 0  159мм.
2. Розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції 

теплової магістралі по вул. Слов’янській від ТК-35 (траса СКМЗ) до ТК-1, від 
ТК-1 до ТК-12 вул. Конрада Гампера, 0  159мм.

3. Заміна мережевих насосів на ЦТП з впровадженням частотного регу
лювання:

- 181/1 -  заміна насосів 6КМ-12 та КМ 160/20 на насос Wilo BL 80/165-
22/2;

- 181/3-зам ін а  насосу 6К-12 на насос Wilo BL 65/170-15/2;
Загальна кількість планованих до заміни насосів складає 2 одиниці.

5. Заходи інвестиційної програми на 2020 рік

ПДВ).

Заходи з постачання теплової енергії:
1. Установка модему теплового лічильника для дистанційної
передачі показань на тепловому пункті ЦТП 181/1.

Виконання заходів дозволить:
скоротити наднормативні теплові втрати при транспортуванні тепла та 
зменшити витрати 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

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 3 прибутку 0



5.1. Обґрунтування впровадження заходів інвестиційної програми

5.1.1. Стосовно заходів інвестиційної програми на 2020 рік №1 та №2
(п.5).

Проаналізувавши технічний стан теплових мереж, було прийнято 
рішення розпочати реконструкцію 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 забезпечує теплом мікрорайон «Новий світ». Від неї 
отримують тепло 380 споживачів 10 житлових будинків, два дитячі садки.

Ділянка теплової магістралі ТЕЦ -  СКМЗ по вул. Слов’янській між 
тепловою камерою (ТК) № 35 (СКМЗ) і тепловою камерою (ТК) № 1 
(інвентарний номер -  № 334000), загальною протяжністю 407x2 метрів траси 
складається с діаметрів 159 мм протяжністю 216x2 метрів траси та 219 мм 
протяжністю 191x2 метрів траси. Ділянка теплової магістралі ТЕЦ -  СКМЗ 
по вул. Слов’янській між тепловою камерою (ТК) № 1 і тепловою камерою 
(ТК) № 12 вул. Конрада Гампера (інвентарний номер -  № 336000), діаметром 
219 мм протяжністю 149x2 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 діатомітовою цеглою.

Термін служби без проведення реконструкцій становить 5 1 - 3 7  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 0219мм на 0159мм, що дозволить скоротити обсяг 
теплоносія (протяжність трубопроводу 0219мм: на ділянці ТК35 -  ТК1 382м; 
на ділянці ТК1 -  ТК 12 298м). В якості провідної труби використовувати 
сталеву трубу 0159мм, 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.



Заходом інвестиційної програми на 2020 рік планується виконати 
реконструкцію теплової магістралі по вул. Слов’янській від ТК-35 (траса 
СКМЗ) до ТК-1 загальною протяжністю траси 407м (див. ситуаційні плани 
ділянки теплової мережі під рекенструкцію, додоток №1).

Протяжність теплової мережі складається з труб СТ(20В 
ГОСТ10705)/ПЕ80 - 159x4,5x250x9000-^12000; опор нерухомих СТ/ПЕ 
159x250x2000 та компенсаторів сильфонних СТ/ПЕ 159x250x2500, згідно 
ДСТУ Б В.2.5-31:2007. Найменування та технічна характеристика обладнання 
та матеріалів висвітлені у спеціфікаціі обладнання (додаток №2).

Рішення на заміну вище згаданої ділянки тепломережі з використанням 
трубопроводів меншого діаметра прийнято на підставі зниження теплового 
навантаження в зв'язку з від'єднанням споживачів: ресторан «Відпочинок», 
«Зеленбуд», училище ПТУ № 16.

Для підтвердження в правильності рішення було виконано розрахунок 
на пропускну здатність трубопроводів ф 159мм для забезпечення в повному 
обсязі теплової енергії споживачам, підключених до даної тепломережі.

Згідно ДБН В.2.5-39: 2008 «Теплові мережі» Київ Мінрегіонбуд 
України 2009 р. [Л7, стор. 38, (А.1) додаток А] визначим потреби пропускної 
здатності трубопроводів. В першу чергу знаходимо витрати теплоносія на 
ділянці тепломережі, що підлягає заміні. Витрати теплоносія знаходимо за 
формулою:

'о.макс CX(ti-t2)
^о.макс ~ сумарне максимальне теплове навантаження об’єктів, які 

підключені до теплової мережі, Вт;
с - питома теплоємність води приймається 4,187 кДж(кг °С);

-  температура теплоносія в подавальному трубопроводі згідно 
температурному графіку роботи тепломережі;
І2 -  температура теплоносія в зворотньому трубопроводі згідно 
температурному графіку роботи тепломережі [Л7, стор. 38, (А.1) додаток А] ;

В нашому випадку сумарне теплове навантаження об’єктів 
підключених до теплової мережі складає Со.макс ~ 1 264 064,70 Вт, 
температура теплоносія в подавальному та зворотному трубопроводі 95 та 70 
°С відповідно. Теплове навантаження застосовано з «Розрахунку 
приєднаного теплового навантаження для жилого фонду населення на 2020 
рік». Стаття «Корисний відпуск» тарифу на транспортування теплової 
енергії. (Додаток 28).

Знаходимо максимальні витрати теплоносія на дільниці тепломережі, що 
підлягає заміні:

3,6-1264 064,7 і п - 3 _
^о.макс 10 ■̂ = 43 473,92 кг/год.

4,187 х (9 5 -7 0 )
При середній температурі теплоносія 82,5 °С щільності води становить 

970,26 кг/м^, звідси знаходимо об’єм теплоносія, який проходить на даній 
ділянці тепломережі:

G.о.макс = 43 473,92- 970,26 = 44,81 м7год.



Так сумарні витрати теплоносія на дільниці по вул. Слов’янській між 
тепловою камерою (ТК) № 35 (СКМЗ) і тепловою камерою (ТК) № 12 вул.

-з
Конрада Гампера складають 44,81 м'/год. Згідно таблиці 9.1 2 [Л6, стор. 
106,Табл. 9.1] пропускна здатність трубопроводу з умовним проходом Ду 150 
складає від 46 м^/год до 93 м^/год, що повністю задовольняє нашим умовам.

Для виключення негативних наслідків при умові зменшення діаметру 
трубопроводу вищезгаданої ділянки тепломагістралі, додатково був 
виконаний гідравлічний розрахунок теплової мережі «СКМЗ» в цілому.

Гідравлічний розрахунок повинен визначити гідравлічні параметри 
роботи теплової мережі та забезпечення необхідного напору на абонентських 
вводах за умови заміни трубопроводу на менший діаметр. Розрахунок 
виконано шляхом моделювання і порівняння режиму роботи мережі 
(трубопровід 0219мм) і режиму після виконання реконструкції 
тепломагістралі (трубопровід 0  159 мм).

Моделювання та гідравлічний розрахунок виконані на базі програмного 
комплексу «Паспортизація та налагодження теплових мереж» розробки 1111 
«Техенерго» версія 1.4.1.1. (Додаток № №  15, 16).

Виконаний гідравлічний розрахунок для тепломагістралі «СКМЗ» 
засвідчив, що зміна діаметру трубопроводу 0219мм в сторону зменшення 
0159мм на ділянці між ТК-35 («СКМЗ») і ТК-12 (вул.К.Гампера) згідно 
модельній схемі № № 4-161 ... 4-165, 4-165 ... 4-180 спричиняє зниження 
гідравлічного напору менш ніж 1 метр водяного стовпа.

Зниження гідравлічного напору в такому діапазоні практично не 
впливає на роботу теплової мережі в цілому і систем опалення об'єктів, 
підключених до даної теплотраси.

У зв'язку з незначним зниженням гідравлічного напору, (менше 1 
м.в.ст.) після реконструкції теплотраси на ділянці тепломагістралі між ТК-35 
(«СКМЗ») і ТК-12 (вул.К.Гампера) необхідність в виконання додаткової 
наладки теплової мережі буде відсутня.

5.1.2. Заміна мережевих насосів на ЦТП.

ТОВ «Краматорськтеплоенерго» експлуатує 11 ЦТП, завдяки яким 
забезпечується централізоване теплопостачання житлових будинків, об’єктів 
соціального призначення (шкіл, дитячих садків) та інших споживачів.

ЦТП підприємства обладнано насосами в кількості 43 одиниці в т.ч.:
- 20 одиниць циркуляційні;
- 7 одиниць підкачувальні;
- 16 одиниць підвищувальні для систем ГВП;

Серед насосного парку та автоматики якими вони обладнані існують 
агрегати які знаходяться в експлуатації понад ЗО років.

В зв’язку з вище згаданим насосне обладнання ЦТП потребує заміни та 
модернізації.

В першу чергу таких заходів потребують ЦТП № № 181/1 та 181/3 на 
яких крім того, що насоси мають великий строк експлуатації ЦТП № 181/1 
насос 6КМ-12 зі строком експлуатації 38 років, на ЦТП 181/3 насос 6К-12 зі



строком експлуатації 36 років, існують проблеми з забезпеченням 
гідравлічного режиму роботи розподільчих теплових мереж, які виникають 
зв’язку з неякісною роботою насосного обладнання цих ЦТП.

Так в ЦТП № 181/1 обладнано насосами в кількості 3-х одиниць дані 
агрегати працюють цоцеремінно, при цьому насоси № № 2,3 марок 6КМ-12 
та КМ 160/20 з потужністю електродвигуна 15 кВт та 18,5 кВт відповідно не 
спроможні за своєю технічною характеристикою забезпечувати гідравлічні 
параметри для якісної роботи квартальної теплової мережі, а це в свою 
чергу негативно впливає на якість надання послуги з опалення 
споживачів.

В зв’язку з вищезгаданим для забезпечення гідравлічного режиму в 
періоди коли насос № 1 відключено, в роботу включаються одночасно насоси 
№ № 2, З ( КМ-12 та КМ160/20) що економічно не доцільно.

Для забезпечення якісної послуги опалення споживачів, які підключено 
до теплових мереж ЦТП 181/1 та раціонального використання енергоресурсів 
виникає необхідність заміни низькопродуктивних насосів № № 2 ,3 з 
потужністю електродвигунів 15 кВт та 18,5 кВт строк експлуатації яких 
складає понад ЗО років, на один насос який забезпечить надійну роботу 
квартальної теплової мережі, а саме з тиском на виході не менше Н - ЗО м, та 
витратами теплоносія не менше G -180 мЗ/год.

Аналогічна ситуація складається також на ЦТП № 181/3 в даному 
випадку виникає необхідність заміни насосу № 2 6К-12 з потужністю 
електродвигуна 11 кВт на більш продуктивний насос який забезпечить 
надійну роботу квартальної теплової мережі, а саме з тиском на виході не 
менше Н - 20 м, та витратами теплоносія не менше G -100 м3/год.

Для усунення недоліків в роботі насосного обладнання вищезгаданих 
ЦТП в рамках інвестиційній програми на 2020 рік було розглянуто замінити 
застарілі насоси на нові більш продуктивні агрегати які будуть обладнані 
частотними перетворювачами.

Для ЦТП № 181/1 насос BL 80/165 -22/2, а для ЦТП № 181/3 насос BL 
65/170 -15/2 фірми Wilo в комплекті з обладнанням яке передбачає частотне 
регулювання обертів електродвигуна та програмним включенням.

Цей захід дозволить оптимізувати витрати енергоресурсів при 
транспортуванні теплоносія за рахунок кількісно-якісного регулювання 
відпуску тепла, так як електродвигуни обладнано частотними 
перетворювачами.

Крім того, що застосування частотних перетворювачів допоможе 
зменшити споживання та питомі витрати електроенергії, ще це дозволить 
запобігати виникненню гідравлічних ударів в теплових мережах, уникнути 
стрибків тиску в мережі. Завдяки цьому зменшується відсоток витоків, 
знижується споживання води та теплоносія, як наслідок, збільшується термін 
експлуатації трубопроводів теплових мереж, запірної арматури і знижується 
аварійність на мережах.

Крім цього знову змонтовані насоси які обладнано частотними 
регуляторами планується використовувати як основні, тобто загрузка цих 
агрегатів повинна складати 3780 годин, що складає 90% тривалості



опалювального періоду. 420 годин тобто, 10% часу відведено на технічне 
обслуговування обладнання, в цей період передбачено роботу резервних 
насосів.

Обгрунтування заміни насосів ЦТП № 181/1.
Загальна характеристика ЦТП № 181/1:
Теплове навантаження на опалення, Q - 4,206 Гкал/год;
Витрати теплоносія, G- 168,26 Т/год;
Тиск теплоносія в магістральних трубопроводах:
- подавальний - 2,2 кгс/см2;
- зворотній - 1,3 кгс/см2;
- кількість насосів -  З шт;
- найвиш;а точка системи опалення 35 метрів.
Характеристика існуючих насосів:

1. К150-125-315, потужність електродвигуна Р1 -ЗО кВт, 
максимальний тиск Н- ЗО м, витрати G -240 мЗ/год, введено в експлуатацію в 
2013 році.

2. КМ 160/20, потужність електродвигуна Р1 -18,5 кВт максимальний 
тиск 20 м, витрати G - 200 мЗ/год, введено в експлуатацію в 2003 році.

3. 6 КМ-12, потужність електродвигуна Р1 -15,0 кВт максимальний 
тиск 16 м, витрати G - 180 мЗ/год, введено в експлуатацію в 1982 році.

Для заміни насосів 6КМ-12 та КМ 160/20 був обраний насос марки 
Wilo BL 80/165 -22/2 в кількості 1 шт., гідравлічні характеристики якого 
задовольняють умовам роботи теплової мережі.

Порівняльна характеристика насосів для ЦТП № 181/1.

П.№ Найменування показників
Одини

ця
виміру

Насос №1 
(Основний 1)

Насос №2
(під заміну)

Насос№ 3
(під заміну)

Насос для 
монтажу

1. Марка насосу К150 -125-315 КМ 160/20 6КМ-12 Wilo BL 
80/165 -22/2

2. Продуктивність м"*/год 200 200 180 240
3. Утворювальний тиск м.в.ст. 32 20 16 35
4. Номінальна потужність 

ел.двигуна
кВт ЗО 18,5 15,0 22

5. Номінальна частота 
обертів

1/хв 1500 1500 1450 2900

6. ККД електродвигуна 
насосу 0,76 0,81 0,81 0,93

7. Наявність частотного 
регулювання Ні Ні Ні Так

Характеристика насосу Wilo BL 80/165 -22/2:
- потужність електродвигуна Р 1 -22,0 кВт;
- максимальний тиск 35 м;
- максимальні витрати G - 240 мЗ/год.



Обґрунтування заміни насосу на ІІТП № 181/3.
Загальна характеристика ЦТП № 181/3:
Теплове навантаження на опалення, Q - 1,914 Гкал/год;
Витрати теплоносія, G - 47,76 Т/год;
Тиск теплоносія в магістральних трубопроводах:
- подавальний - 2,4 кгс/см2;
- зворотній - 0,5 кгс/см2;
- кількість насосів -  2 шт;
- найвища точка системи опалення 35 метрів.
Характеристика існ}точих насосів:

1. 6К -12, потужність електродвигуна Р1 -18,5 кВт, максимальний 
тиск Н- 20 м, витрати G -200 мЗ/год, введено в експлуатацію в 1987 рік, 
капітальний ремонт насосу було проведено в 2013 році.

2. 6К-12, потужність електродвигуна Р1 -11,0 кВт максимальний тиск 
16 м, витрати G - 200 мЗ/год, введено в експлуатацію в 1984 році.

На ЦТП № 181/3 під заміну було обрано насос 6К-12 1984 року 
введення в експлуатацію.

Для монтажу насосу замість демонтованого був обраний насос Wilo BL 
65/170 -15/2 в кількості 1 шт.

Порівняльна характеристика насосів для ЦТП № 181/3.

П.№ Найменування показників
Одини

ця
виміру

Насос №1 
(Основний)

Насос №2
(Основний) 
Під заміну

Насос
для монтажу

8 . Марка насосу 6К-12 6К-12 Wilo BL 65/170-15/2
9. Продуктивність м^/год 200 160 n o

10. Утворювальний тиск м.в.ст. 20 16 зо
11. Номінальна потужність 

ел.двигуна
кВт 18,5 11,0 15

12. Номінальна частота 
обертів

1/хв 1450 1450 2900

13. ККД електродвигуна 
насосу 0,81 0,81 0,93

14. Наявність частотного 
регулювання Ні Ні Так

Характеристика насосу Wilo BL 65/170 -15/2:
- потужність електродвигуна Р 1 -15,0 кВт;
- максимальний тиск 30 м;
- максимальні витрати G - 110 мЗ/год.

5.1.3. Установка модему теплового лічильника для дистанційної 
передачі показань на тепловому пункті ЦТП 181/1.

На сьогоднішній день нашій компанією експлуатуються 596 
лічильників теплової енергії, з них 422 лічильника марки ULTRAHEAT Т550 / 
UH50 обладнані бездротовими системами передачі даних через інтерфейс М- 
Bus. При цьому є можливість додатково оснастити 46 теплових лічильників 
ULTRAHEAT Т550 / UH50 бездротовими системами передачі даних.



Планується в 2020 році закупити і встановити один комплект 
обладнання для дистанційній передачі даних на ЦТП 181/1. В даному ЦТП 
встановлений тепловий лічильник ULTRAHEAT Т550 / UH50.

Системи дистанційного зчитування показань з теплових приладів 
обліку є основою для побудови систем автоматизованого обліку 
енергоресурсів і систем диспетчерського контролю інженерним обладнанням, 
їх наявність дозволяє в реальному часі отримувати точну, достовірну 
інформацію про споживання теплової енергії споживачів, усунути вплив 
людського фактора, стежити за технічним станом приладів, аналізувати на 
основі отриманих даних процес постачання енергоресурсів і, як наслідок, в 
цілому підвищити економічний ефект від застосування приладів обліку.

Автоматичний збір даних виключає втручання в процес людського 
фактора. Будь-який автоматизований процес спрощує саму процедуру 
виконання. Як для споживачів, так і для теплопостачальних організацій 
автоматизований збір даних дає більще переваг ніж ручне збирання. 
Автоматизований збір даних повністю закриває потребу в постійному 
моніторингу та знятті показань. Для бездротової передачі даних на наше 
замовлення був розроблений GSM / GPRS модем ТІС-868М. Прилад являє 
собою GSM / GPRS термінал передачі даних поєднаний з M-Bus майстром.

Виріб забезпечує передачу і прийом даних через інтерфейс M-Bus.



5.2. Розрахунок окупності та економічного ефекту від впровадження 
реконструкції ділянки теплової магістралі по вул. Слов’янській від ТК- 
35 (траса СКМЗ) до ТК-1.

Загальна вартість заходу -  1 160 511,68 грн. (без ПДВ).
Економія палива від впровадження ІП -  24,07 т.у.п.
Зменшення витрат фактичної 
собівартості за рахунок економії палива
від впровадження ІП -  70 842,60 грн. (без ПДВ).
Економічний ефект -  197 442,80 грн. (без ПДВ).
Термін окупності -  5,88 років (70,53 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 1969 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- +58,9 °С -  середня температура подаючого трубопровода в
опалювальний період - згідно фактичної роботи теплової мережі в 2019 році, 
довідка додається (додаток 13);
Тср.з. 46,1 °С -  середня температура зворотнього трубопровода в
опалювальний період -  згідно фактичної роботи теплової мережі в 2019 році, 
довідка додається, (додаток 13);
Тср.гр.. -  7,7 °С -  фактична середня температура грунта в опалювальний період 
- згідно інформації гідрометеостанції за 2019 рік, (додаток 13).
Період роботи теплової мережі за опалювальний сезон -  4248 годин -  згідно з 
ДСТУ Н-Б-В 1.1.-27:2010, стор.13, табл. №3.
Довжина трубопроводу в двохтрубному вимірі ф 159мм -216х2м;
Довжина трубопроводу в двохтрубному вимірі ф219мм -191х2м;

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. 43, п.З, 
зразок розрахунку, додаток 14). Для підземної прокладки значення питомих 
теплових втрат наводяться сумарно по обох трубопроводах.

Фактичні втрати одного метра тепломережі діаметром 159мм:
-  йлл, 124-109 

Оф.в.м. — 109+----------X
‘  ̂ 65-52,5 2

- t -52,5
У

Ю'* Гват! м , де

109 та 124 Вт- нормативні питомі теплові втрати трубопроводу з 
зовнішнім діаметром 159мм при підземному прокладанні безканально з 
розрахунковою середньорічною температурою грунту +5 °С на глибині 
залягання трубопроводів і відповідно при різниці середньорічних температур 
води 52,5 і 65 °С. (ЛІ, стор. 43, додаток 14);

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

t2 - 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. — 1 0 9 + 1 2 ^ ^
65-52,5

(58,9 + 46,1
-7 ,7 -52,5 <10~" = 0,0000991 бГват ! м.

Знаходимо фактичні годинні втрати всієї ділянки тепломережі з 
урахуванням коефіцієнтів:

Р -  коефіцієнт, який враховує втрати теплоти опорами, арматурою та 
компенсаторами, бесканально 1,15 [ЛІ, стор. 7, п.2.3.5, додаток 14];

L -  216 м — протяжність тепломережі:
ц ф .в .д . =  q ф .в .м . X L X р,

Я ф .в .д . = 0,00009976 X 216 X 1,15 = 0,024780 Гват.

Переведемо втрати в Гкал, помножуючи на переводний коефіцієнт: 
д ф .в .д . = 0,024780 х 0,86 = 0,0213111 Гкал/год.

Фактичці втрати одного метра тепломережі діаметром 219мм:

Цф.в.м. — ізн + Ь Н Іх
65-52,5

/,+/2 -52,5 ХІ0 ^Тват! м , де

131 та 151 Вт- нормативні питомі теплові втрати трубопроводу з 
зовнішнім діаметром 219мм при підземному прокладанні безканально з 
розрахунковою середньорічною температурою грунту +5 °С на глибині 
залягання трубопроводів і відповідно при різниці середньорічних температур 
води 52,5 і 65 °С. (ЛІ, стор. 43, додаток 14);

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

Ґ2 - 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. — В 1 + ■(58,9 + 46,1 -52,5 >
^ 65-52,5 .4  2 ’ ,

10 ® = 0,00011868/в ат /

2 S

>
V

І



Знаходимо фактичні годинні втрати всієї ділянки тепломережі з 
урахуванням коефіцієнтів:

Р -  коефіцієнт, який враховує втрати теплоти опорами, арматурою та 
компенсаторами, безканально 1,15 [ЛІ, стор. 7, п.2.3.5, додаток 14];

L -  191 м —  протяжність тепломережі:
с|ф.в.д. =  q ф.в.м. X L X р,

ЯФ.В.Д. =  0,00011868 X 191 X 1,15 = 0,026068062 Гват.
Переведемо втрати в Гкал, помножуючи на переводний коефіцієнт: 

цф.в.д. = 0,026068062 X 0,86 = 0,0224185 Гкал/год.

Фактичні втрати тепла в опалювальний період до заміни 
тепломережі:

дф.в.= яф.в.д.х 4248 = (0,0213111 +0,0224185) X  4248 = 185,76 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 
опалювальний період -  згідно з ДСТУ Н-Б-В 1.1 .-27:2010;
Тср.гр.- -  7,7°С -  середня температура ґрунта в опалювальний період - згідно з 
довідкою гідрометеорологічної станції (додаток 13);
Період роботи теплової мережі за опалювальний сезон -  4248 годин -  згідно з 
ДСТУ Н-Б-В 1.1.-27:2010, стор.13, табл. №3;
Довжина трубопроводу в двохтрубному вимірі ф 159мм -  407х2м.

Втрати одного метра тепломережі знаходимо методом інтерполяції:

Цп.р.м.
76-6464+--------- X

70-57,5
/, +̂ 2 - t гр -57,5 \x.\Q Г в а т !м  , 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 159мм і 
середньорічних температур води 70 та 57,5°С (Л2, табл. Д.2.6, стор. 350);

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

І2 - середня температура зворотнього трубопровода в опалювальний 
період -  згідно з ДСТУ Н-Б-В 1.1 .-27:2010;
ігр - фактична середня температура ґрунту на глибині залягання 
трубопроводів за опалювальний період, згідно довідки гідрометеостанції, 
(додаток 13).



qn.p.M. —
76-64

64+ ---------- X
70-57,5

59,77 + 43,01 
2

-7 ,7 -57,5 X10'*' = 0,0000507424Гва/и / м

Знаходимо годинні втрати всієї ділянки тепломережі з урахуванням 
коефіцієнтів:

Р -  коефіцієнт, який враховує втрати теплоти опорами, арматурою та 
компенсаторами, безканально 1,15 [Л2, стор. 354 примітка до таблиць 
дод.2]та коефіцієнта враховуючого зміну норм втрат тепла при 
застосуванні пінополіуретану К 2 = 0,6 [JI2, стор. 354, таб. № Д.2.10], 
згідно КТМ204 України 244-94.

L -  407 м—протяжність тепломережі:
qn.p.fl. = q п.р.м. X L X р X К2,

qn.p.fl. = 0,0000507424 х 407 х 1,15х 0,6 = 0,0142499 Гват.
Переведемо втрати в Гкал, помножуючи на переводний коефіцієнт: 

цп.р.д. = 0,0142499 X 0,86 = 0,01225498984 Гкал/год.

Втрати тепла в опалювальний період після реконструкції 
тепломережі:

Qn.p. = qn.p.jx. X 4248 = 0,01225498984 х 4248 = 52,06 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 = 185,76 Гкал;
-  за показниками після введення ІП = 52,06 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 ,  * Оф.в - Т у  *Qn.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 2019р. (код рядка 395, стовбець 
5, додаток 17), кг.у.п./Гкал;

Q .̂B. -  втрати тепла за фактичними умовами роботи теплової мережі до 
реконструкції -  185,76 Гкал (див. розрахунок (1));

Qn.p. -  втрати тепла після реконструкції теплової мережі -  52,06 Гкал 
(див. розрахунок (2)).

.V



Еп.ф. = 180,00* 185,76 -180,00*52,06 = 24066 кг у.п.= 24,07 т 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. / 1000, грн./рік, де

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

Вп.пр. -  прогнозна 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 НКРЕКП № 655 від 17.03.20р.), 2943,68 грн./туп, 
(додаток 18)

Зв.ф. = 24066 * 2943,68/1000= 70 842,60 грн/рік (4)

Розрахунок економічного ефекта від впровадження ІП відносно 
фактичних умов роботи існуючої теплової мережі

Эф.у. =  З в .ф .+ А В ус.— Са.відр.+Са.відр.р., ГрН., ДЄ

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

А В у с. -  вартість усунення аварії на ділянці, що підлягає заміні -  
11316,75 грн. (розрахунок (калькуляція) вартості усунення аваріі, додаток № 
19);

Са.відр. -  амортизаційні відрахування у розрахунку на рік за податковим 
обліком -  767,72 грн. до реконструкції (довідка про балансову вартість та 
амортизацію по об'єкту з інв. № 334000, додаток 20);

Са.відр.р. -  амортизаційні відрахування у розрахунку на рік за 
податковим обліком -  1 160 511,68 грн. після реконструкції (розрахунок 10% 
від вартості заходу 1 160 511,68* 0,1 = 116 051,17 грн.).

Эф.у. = 70 842,60 +11 316,75-767,72+116 051,17=197 442,80 грн. (5)

Розрахунок терміна окупності заходу

Т О  =  Ѵ іп/Эф.у. , років, де

Ѵіп -  вартість реалізації заходу ІП , грн.;

Эф.у. -  економічний ефект від впровадження І П  відносно фактичних умов 
роботи існуючої теплової мережі, грн.

то = 1 160 511,68 /197 442,80 = 5,88 років (70,53 місяців)



5.3. Розрахунок окупності та економічного ефекту від 
впровадження заходу заміна мережевих насосів на ЦТП.

Загальна вартість заходу -  385 236,40 грн. (без ПДВ).
Економія палива від впровадження ІП -  15,21 т.у.п.
Зменшення витрат фактичної
собівартості за рахунок економії палива
від впровадження ІП -  93 156 грн. (без ПДВ).
Економічний ефект -  112 174,62 грн. (без ПДВ).
Термін окупності -  3,43 років (41,21 місяців).

Ціль - збільшення економічності та надійності теплових мереж.

Економічний ефект досягається за рахунок:
•зниження витрат електричної енергії на транспортування теплової 
енергії;
•зменшення витрат собівартості за рахунок економії палива; 
амортизаційних відрахувань.

5.3.1. Розрахунок окупності та економічного ефекту від впровадження 
заходу заміна мережевих насосів на ЦТП № 181/1.

Розрахунок витрат електроенергії насосом, що підлягає заміні:

Знаходимо витрати електроенергії на ЦТП-181/1 в опалювальний 
період існуючими мережевими насосами № № 2,3 при умовах одночасної 
їхньої роботи.

Розрахунок виконується згідно Наказу Міністерства з питань житлово- 
комунального господарства України від 02.02.2009 № 12 «Про затвердження 
Порядку розрахунку нормативних витрат електроенергії підприємствами 
теплоенергетики при виробництві, транспортуванні та постачанні (розподілі) 
теплової енергії» №5.

Вихідні дані для ЦТП № 181-1:

Насос 6КМ-12
Кількість годин роботи насосу
6КМ-12 в опалювальний період - 3780 год;
Теплове навантаження на опалення, Qo„ - 4,206 Гкал/год; 
Технічна характеристика насосу 6КМ-12:

- потужність електродвигуна Рі -15кВт;
- номінальний тиск Н„ом~ 16 м.в.ст;
- максимальні витрати G^ax - І 80 м^/год.



Насос к м  160/20 
Кількість годин роботи насосу
6КМ-12 в опалювальний період - 3780 год;
Теплове навантаження на опалення, Qo„ - 4,206 Гкал/год; 
Технічна характеристика насосу КМ  160/20:

- потужність електродвигуна/*! -18,5кВт;
- номінальний тиск Н„ом- 20 м.в.ст;
- максимальні витрати Омах -200 м^/год.

КМ150-125-250 (КМ160/20)пс 'W/iiUHh2U%50l



Розрахунок витрат електроенергії при одночасній роботі 
ЦИРКѴЛЯЫІЙНИХ насосів 6К-12 та КМ 160/20

Розрахунок для насосу №  2 К М  160/20
Витрати теплоносія згідно
теплового навантаження, Gon - 168,26 т/год;
Повний тиск насосу згідно
з гідравлічною характеристикою
для даної продуктивності Нпр - 21,0 м.в.ст;
ККД на валу насосу за
гідравлічною паспортною характеристикою - 0,76 

Розрахункова формула годинних витрат електроенергії:

Т-, Ggn'Hnp'lOOO
Р = --------- --------- , де3600-102і\н-гі£-г|̂ ,

Gon- середня продуктивність насоса, т/год;
Нпр- повний тиск насоса згідно з гідравлічною характеристикою для даної 
продуктивності, м. в.ст.;
гіл - ККД на валу насосу(визначається за гідравлічною паспортною або 
експлуатаціонною характеристикою); 
г|р - ККД електродвигуна;
і\м - коефіцієнт корисної дії, який враховує втрати в підшипниках, 0,98.

Р =
168,26-21,0 1000 

3600-102-0,76-0,80-0,98
= 16,15 кВт/год; (6)

Витрати електроенергії насосом КМ160/20 за період роботи складають:

Р . =Р*Т, рік
де Р- годинні витрати електроенергії кВт/год 

Т- час роботи електродвигуна.

Р  ̂ = 16,1501*3780 = 61 047,4 кВт/год. рік ’

Обчислюємо витрати умовного палива для насосу КМ 160/20. 
Калорійний еквівалент для перерахунку електричної енергії в умовне паливо 
складає
Be =1млн.кВт/год=325 т.у.п., або ІкВт/год = 0,000325 т/кВт*год, (додаток 24)

ВІ = 61 047,4*0,000325 = 19,840 т.у.п.

Обчислюємо вартість електроенерії яку споживає електродвигун 
насосу КМ 160/20.

Тариф на активну електричну енергію 2 классу вартість 1кВт*год 
становить 1,991 грн. (Тариф застосовували при розрахунку статті



«Електрична енергія» тарифу на транспортування теплової енергії, (додаток 
18) _

Загальна вартість електроенергії яку споживає електродвигун 
мережевого насосу КМ 160/20 на ЦТП № 181/1 в опалювальний період 
складає:

61 047,4 *1,991 = 121,545 тис.грн.

Розрахунок для насосу №  З 6КМ-12
Витрати теплоносія згідно
теплового навантаження, Gon - 168,26 т/год;
Повний тиск насосу згідно
з гідравлічною характеристикою
для даної продуктивності H„p - 16,0 м.в.ст;
ККД на валу насосу за
гідравлічною паспортною характеристикою - 0,76.

Розрахункова формула годинних витрат електроенергії:

п Ggn’Hnp'lOOOР = --------- --------- , де
ЗбОО-102-Пн-ПеЧЪ,

Gon- середня продуктивність насоса, т/год;
Нпр- повний тиск насоса згідно з гідравлічною характеристикою для даної 
продуктивності, м. в.ст.;

- ККД на валу насосу(визначається за гідравлічною паспортною або 
експлуатаціонною характеристикою);
ГІР - ККД електродвигуна;
ГІД, - коефіцієнт корисної дії, який враховує втрати в підшипниках, 0,98.

Р = 168,26 16 ,0-1000 ^  ^2 305 кВт/год;
3600-102-0,76-0,80-0,98 (6)

Витрати електроенергії насосом 6КМ-12 за період роботи складають:

Р . =Р*Т, рік ’

де Р- годинні витрати електроенергії кВт/год 
Т- час роботи електродвигуна.

Р ! = 12,305*3780 = 46 512,3 кВт/год. рік ’

Обчислюємо витрати умовного палива для насосу 6КМ-12. Калорійний 
еквівалент для перерахунку електричної енергії в умовне паливо складає 
Be =1млн.кВт/год=325 т.у.п., або ІкВт/год = 0,000325 т/кВт*год, (додаток 24)

В і=  46 512,3 *0,000325 = 15,1164 т.у.п.



Обчислюємо вартість електроенерії яку споживає електродвигун 
насосу 6КМ-12.

Загальна вартість електроенергії яку споживає електродвигун 
мережевого насосу 6К12 на ЦТП № 181/1 в опалювальний період складає:

46 512,3 *1,991 = 92,605 тис.грн.

Сумарні витрати при одночасній роботі насосів №№2,3 складають:

- електроенергії- 107559,7 кВт/год;
- умовного палива -  34,956 т.уп.;
- гроші -214,15 тис.грн.

Розрахунок витрат електроенергії знов змонтованим насосом:

Розрахунок витрат електроенергії мережевим насосом фірми Wilo BL 
80/165 -22/2 з частотним регулятором, який установлено на ЦТП № 181/1. 
Технічна характеристика насосу Wilo BL 80/165 -22/2:

- потужність електродвигуна Р\ -22 кВт;
- максимальний тиск Н- ЗО м.в.ст;
- максимальні витрати G -218 м^/год;
- додаткове обладнання: частотний регулятор продуктивності насосу. 
Гідравлічна характеристика насосу Wilo BL 80/165 -22/2

Рабочее поле

Для електродвигуна обладнаного частотним регулятором, враховується ККД 
регулятора 0,98 та втрати електроенергії при зміні частоти струму -0,02 
розрахункова формула годинних витрат електроенергії складає:

Р  =
Соп-Н-1000-1Д2

3600-102-г|л 'П£-гім-0,98 , де



Gon- середня продуктивність насосу в залежності від погодних умов за 
звітний період, т/год;
Н- тиск який необхідно підтримувати в мережі незалежно від 
продуктивності насосу, м. в.ст.;
Пл - номінальний ККД насоса;
ГІР - номінальний ККД електродвигуна;
і\м - коефіцієнт корисної дії, який враховує втрати в підшипниках, 0,98.

В продовж опалювального періоду витрати теплоносія в системах 
опалення в зв’язку з погодним корегуванням змінюються в залежності від 
температури зовнішнього повітря.

Для зручності розрахункові значення витрат електроенергії насосом 
фірми Wilo BL 80/165 -22/2 по ЦТП № 181/1 за кожний місяць зведено в 
таблицю №1.

Таблиця № 1.
Розрахунок витрат електоенергії для нового насосу обладнаного частотним

п еретворю ва ч ем
Найменування насосу w ilo  B L  80 /165 -22/2

Потужність ел.двигуна, кВт 22,0
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Січень 669,6 147,2 зо 0,78 0,93 0,98 17,988 12,044
Лютий 604,8 144,4 зо 0,78 0,93 0,98 17,656 10,679
Березень 669,6 137,8 зо 0,78 0,93 0,98 16,849 11,282
Квітень(ОП) 194,4 125,9 зо 0,78 0,93 0,98 15,386 2,991
Жовтень (ОП) 324 135,0 зо 0,78 0,93 0,98 16,506 5,348
Листопад 648 140,7 зо 0,78 0,93 0,98 17,193 11,141
Грудень 669,6 144,0 зо 0,78 0,93 0,98 17,604 11,787
Разом 3780 65,273

Сумарні витрати електроенергії насосу фірми Wilo BL 80/165 -22/2 
2

складають Рр.^ = 65 273 кВт/год.

Обчислюємо витрати умовного палива для насосу фірми Wilo BL 
80/165 -22/2.

Калорійний еквівалент для перерахунку електричної енергії в умовне 
паливо складає



B e  =1млн.кВт/год=325 т.у.п., або ІкВт/год = 0,000325 т/кВт*год 

В^ = 65 273 *0,000325 = 21,214 т.у.п.

Обчислюємо вартість електроенерії яку споживає електродвигун 
насосу Wilo BL 80/165-22/2.

Загальна вартість електроенергії яку споживає електродвигун 
циркуляційного насосу Wilo BL 80/165-22/2 який обладнано частотним 
регулятором на ЦТП № 181/1 в опалювальний період:
65 273 *1,991 = 129,958 тис.грн.

Розраховуємо економію умовного палива та електроенергії після 
монтажу циркуляційного насосу Wilo BL 80/165-22/2, який обладнано 
частотним регуляторм на ЦТП JN2 181/1.

Економія палива після монтажу циркуляційного насосу Wilo BL 
80/165-22/2 насосу, який обладнано частотним перетворювачем на ЦТП № 
181/3 складає:

,1

іг2 „ 1  о 2Е = В —В де
п е е ’

в  -витрати палива насосами КМ 160/20 та 6КМ-12,
2

В^-витрати палива насосом Wilo BL 65/170-15/2.

= 34,956 -  21,214 = 13,742 т.у.п.п ’ J

Економія коштів після монтажу циркуляційного насосу обладнаного 
частотним регулятором на ЦТП № 181/1 складає:

2 1 2
Е"̂  = Р . - Р  . , к рік рік’

п 1 -  -де Р . — витрати електроенергії циркуляційними насосами рік
КМ160/20та 6КМ-12

2 . .
Рр.^ — витрати електроенергії циркуляційнім насосом Wilo BL

80/165-22/2, який обладнано частотним перетворювачем.

Е^= 214,15 -129,958 = 84,192 тис.грн.
к

5.3.2. Розрахунок окупності та економічного ефекту від впровадження 
заходу заміна мережевих насосів на ЦТП X» 181/3.

Знаходимо витрати електроенергії на ЦТП-181/3 в опалювальний 
період існуючим мережевим насосом у зимовий період.

Розрахунок виконується згідно Наказу Міністерства з питань житлово- 
комунального господарства України від 02.02.2009 Х® 12 «Про затвердження 
Порядку розрахунку нормативних витрат електроенергії підприємствами 
теплоенергетики при виробництві, транспортуванні та постачанні (розподілі) 
теплової енергії»

33



Вихідні дані для ЦТП № 181-3, насос 6К-12;

Кількість годин роботи насосу 
в опалювальний період - 3780 год;
Теплове навантаження на опалення, Qon - 1,9144 Гкал/год;
Технічна характеристика насосу 6К-12:

- потужність електродвигуна Рі -11 кВт;
- номінальний тиск Нном- 16 м.в.ст;
- максимальні витрати О м ах -160 м^/год.

Розрахунок витрат електроенергії існуючим мережевим насосом 6К-12

Витрати теплоносія згідно
теплового навантаження, Ооп - 76,58 т/год;
Повний тиск насоса згідно
з гідравлічною характеристикою
для даної продуктивності Н„р - 23 м.в.ст;
ККД на валу насосу за
гідравлічною паспортною характеристикою - 0,52

--------—  -- Харжтериаіика агрегеша К150-125-250а
Хароктерустико 9ля насоса

Розрахункова формула годинних витрат електроенергії:
Р = , де

3600-102-ііл -гі£-п„

Gon- середня продуктивність насоса, т/год;
Нпр- повний тиск насоса згідно з гідравлічною характеристикою для даної 
продуктивності, м.в.ст.;
г|л - ККД на валу насосу(визначається за гідравлічною паспортною або 
експлуатаціонною характеристикою);
ГІР - ККД електродвигуна;
Г|д, - коефіцієнт корисної дії, який враховує втрати в підшипниках, 0,98.

^0



р = 76,58-23-1000

3600-102 0,52-0,81-0,98
= 11,6202 кВт/год;

Витрати електроенергії насосом 6К-12 за опалювальний період складають:

Р = Р*Т, де рік ’
Р- годинні витрати електроенергії кВт/год 
Т- час роботи електродвигуна.

Р р |к=  11,6202 * 3780 = 43 924,3 кВт/год.

Обчислюємо витрати умовного палива для насосу 6К-12.
Калорійний еквівалент для перерахунку електричної енергії в умовне 

паливо складає
Be =1млн.кВт/год=325 т.у.п., або ІкВт/год = 0,000325 т/кВт*год 

ВІ = 43 924,3 *0,000325 = 14,275 т.у.п.

Обчислюємо вартість електроенерії яку споживає електродвигун 
насосу 6К-12.
Загальна вартість електроенергії яку споживає електродвигун мережевого 
насосу 6К-12 ЦТП № 181-3 в опалювальний період складає;

43 924,3 *1,991 = 87,453 тис.грн.

Розрахунок витрат електроенергії мережевим насосом фірми Wilo BL 
65/170 -15/2 з частотним регулятором, який установлено на ЦТП № 181/3.

Технічна характеристика насосу Wilo BL 65/170 -15/2:
- потужність електродвигуна Рі -15 кВт;

- максимальний тиск Н- 30 м.в.ст;
- максимальні витрати G -125,0 м^/год;
- додаткове обладнання частотний регулятор продуктивності насосу.

Гідравлічна характеристика насосу Wilo BL 65/170 -15/2
Рабом ее  п о ле

_Лр / bar
■ 3,9■3.8
■ 3.7
■  3,6 
• 3 . S  
- 3,4 
■ 3,3 ■3,2 •3,-1
■ з

/ / /



Для електродвигуна обладнаного частотним регулятором, враховується 
ККД регулятора 0,98 та втрати електроенергії при зміні частоти струму -0,02 
розрахункова формула годинних витрат електроенергії складає;

Р = G-H-lOOO-1,02
, де3600-102-Пл-гіе-гім-0,98

G- середня продуктивність насосу в залежності від погодних умов за звітний 
період, т/год;
Н -тиск який необхідно підтримувати в мережі незалежно від 
продуктивності насосу, м. в.ст.; 
їХн - номінальний ККД насоса;
ГІР - номінальний ККД електродвигуна;
Г|д, - коефіцієнт корисної дії, який враховує втрати в підшипниках, 0,98.

В продовж опалювального періоду витрати теплоносія в системах 
опалення в зв’язку з погодним корегуванням змінюються в залежності від 
температури зовнішнього повітря.

Для зручності розрахункові значення по ЦТП № 181/3 за кожний 
місяць зведено в таблицю №2.

Таблиця № 2.
Розрахунок витрат електоенергії для нового насосу обладнаного частотним

перетворювачем
Найменування насосу wilo BL 65/170-15/2
Потужність ел.двигуна, кВт 15

Місяць

Кількість
годин
роботи
насосу,

год

Годинні
витрати

теплоносія,
тон/год
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Січень 669,6 67,0 40 0,8 0,91 0,98 10,864 7,2749
Лютий 604,8 65,7 40 0,8 0,91 0,98 10,663 6,4492
Березень 669,6 62,7 40 0,8 0,91 0,98 10,177 6,8145
Квітень(ОП) 194,4 57,3 40 0,8 0,91 0,98 9,292 1,8065
Жовтень (ОП) 324 61,5 40 0,8 0,91 0,98 9,969 3,2299
Листопад 648 64,0 40 0,8 0,91 0,98 10,383 6,7280
Грудень 669,6 65,5 40 0,8 0,91 0,98 10,632 7,1195
Разом 3780 39,4224

Сумарні витрати електроенергії насосу фірми Wilo BL 65/170 -15/2 
складають

2
Р . = 39  422,4 кВт/год. рік



Обчислюємо витрати умовного палива для насосу фірми Wilo BL BL 
65/170-15/2.

Калорійний еквівалент для перерахунку електричної енергії в умовне 
паливо складає
Be =1млн.кВт/год=325 т.у.п., або ІкВт/год = 0,000325 т/кВт*год, (додаток 24)

В^ = 39 422,4 *0,000325 = 12,812 т.у.п.

Обчислюємо вартість електроенерії яку споживає електродвигун 
насосу Wilo BL 65/170 -15/2.

Загальна вартість електроенергії яку споживає електродвигун 
циркуляційного насосу Wilo BL 65/170-15/2 який обладнано частотним 
регулятором на ЦТП № 181/3 в опалювальний період:

39 422,4 *-1,991 = 78,489 тис.грн.

Розраховуємо економію умовного палива та електроенергії після 
монтажу циркуляційного насосу Wilo BL 65/170-15/2, який обладнано 
частотним регуляторм на ЦТП № 181/3.

Економія палива після монтажу циркуляційного насосу Wilo BL 
65/170-15/2 насосу, який обладнано частотним перетворювачем на ЦТП № 
181/3 складає:

,1

1̂ 2 „ 1  Г.2Е = В -В  де
п е е ’

в  -витрати палива насосом 6К-12,
2 .В^-витрати палива насосом Wilo BL 65/170-15/2.

= 14,275 -12,812 = 1,463 т.у.п.

Економія коштів після монтажу циркуляційного насосу обладнаного 
частотним регулятором на ЦТП № 181/3 складає:

2 1 2
Е^ = Р . -  Р . , к рік рік’

1 . . .де Р . — витрати електроенергії циркуляційнім насосом 6К-12

2 . . .Рр^^ — витрати електроенергії циркуляційнім насосом Wilo BL

65/170-15/2, який обладнано частотним перетворювачем.

Е^= 87,453 -78,489 = 8,964 тис.грн.
К

Суммарна економія палива та коштів по ЦТП № № 181/1 та 181/3 після 
заміни циркуляційних насосів становить:

Е^У^ = Е^ + Е ^ , дєдля палива п п п
Е'*'- економія палива на ЦТП № 181/1, т.у.п.; 

п 
2

Е -  економія палива на ЦТП № 181/3, т.у.п. 
п



Е̂ УМ ^ 1 2 ,7 4 2  +  1,463 = 15,205 т.у.п.
іг̂ У*̂  ГІЛ. 1̂ 2Е = Е + Е , де 

к к к
Для коштів 

1
Е -  економія коштів на ЦТП № 181/1, тис.грн;

К
2

Е -  економія коштів на ЦТП № 181/3, тис.грн.
К

СУМ
Е '̂  = 84,192 + 8,964 = 93,156 тис. грн.

Розрахунок економічного ефекта від впровадження ІП відносно 
фактичних умов роботи існуючих насосів ЦТП

Эф.у. — Зв.ф.“  Са.відр.+Са.відр.р., Г р Н . ,  ДЄ

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

Са.відр. -  амортизаційні відрахування у розрахунку на рік за податковим 
обліком -  243,20 грн. до реконструкції (довідка про балансову вартість та 
амортизацію по об'єкту з інв. № № 1004000, 2403000 додатки 21, 22);

Са.відр.р. -  амортизаційні відрахування у розрахунку на рік за 
податковим обліком -  385 236,40 грн. після заміни насосів (розрахунок 5% від 
вартості заходу 385236,40 * 0,05 = 19 261,82 грн.).

Эф.у. =  9 3  1 5 6  - 2 4 3 , 2 0 + 1 9  2 6 1 ,8 2 =  112 174,62 грн. (5) 

Розрахунок терміна окупності заходу 

ТО = Ѵіп/Эф.у., років, де

ѴІП -  вартість реалізації заходу ІП, грн.;

Эф.у. — економічний ефект від впровадження ІП відносно фактичних 
умов роботи існуючої теплової мережі, грн.

то = 385 236,4 /112 174,62 = 3,43 років (41,21 місяців).



5.4. Розрахунок окупності та економічного ефекту від 
впровадження заходу установка модему теплового лічильника для 
дистанційного зчитування показань на ЦТП 181/1.

Загальна вартість заходу -  9,600 грн. (без ПДВ).

Даний захід несе більше соціальний ефект ніж економічний.
Метою заходу є автоматизувати процес збору даних та обробки 

показань з теплових лічильників, прибрати людський фактор при знятті 
показань.

6. Аналіз можливих альтернативних технічних рішень

6.1 Альтернативним технічним рішенням при реконструкції 
магістральної ділянки теплової магістралі по вул. Слов’янській від ТК-35 
(траса СКМЗ) до ТК-1, від ТК-1 до ТК-12 вул. Конрада Гампера можливо 
бути застосування стальних трубопроводів с ізоляцією трубопроводів із 
шкарлуп ППУ, після заміни зношених трубопроводів. 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 пенополіуретана 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 сухій погоді.

При монтажі шкаралуп необхідно дотримуватися наступних правил і 
послідовності:

-  метал трубопроводу має бути 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 ГШУ 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 фітинги 
утеплюються пенополіуретаном з установкою системи оперативно 
дистанційного контролю, що відповідає ГОСТ 30732-2006.

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

У такому пирозі присутні наступні шари:
• сталева труба;
• шар пінополіуретану (ППУ);
• оболонка з поліетилену.

6.2 Альтернативним рішенням при модернізації обладнання ЦТП була 
розглянута можливість заміни мережевих насосів ЦТП строк експлуатації 
яких понад зо років на аналогічні агрегати технічні параметри, яких 
забезпечували гідравлічний режим роботи квартальної теплової мережі:

Для ЦТП № 181/1 замість насосів № З 6КМ-12 та №2 К160/20 було 
запропоновано насос марки К150-125-315.

А для ЦТП № 181/3 замість насосу № 2 6К-12 було запропоновано 
насос марки К80-50-200(а).

При умові вибору заміни насосного обладнання на аналогічне мають 
бути деякі плюси, а саме відсутність додаткових монтажних робіт при заміні 
агрегатів, простота в обслуговуванні обладнання.

Але зважаючи на потреби раціонального використання енергоресурсів та 
новітні підходи до вирішення технічних завдань, проста заміна насосів 
виключає можливість економії електроенергії при виконанні корегування 
подачі теплоносія абонентам в залежності від потреби в тепловій енергії.



Також в разі заміни без впровадження частотного регулювання відсутнє 
автоматичне забезпечення роботи насосів, що потребує додаткових ресурсів, 
викликає нестабільна робота теплової мережі, що приводить до гідроударів.

Та навпаки застосування частотних перетворювачів дасть зменшення 
споживання та питомих витрат електроенергії, запобігання гідроударів в 
теплових мережах, оскільки автоматизовані насоси дозволяють уникнути 
стрибків тиску в мережі. Зменшується відсоток витоків, знижується 
споживання води та теплоносія, як наслідок, збільшується термін 
експлуатації трубопроводів теплових мереж, запірної арматури і знижується 
аварійність на мережах.
В зв’язку з тим, що заміна застарілих насосів на аналогічні нові виключає 
можливість ефективного коригування витрат теплоносія в залежності від 
потреб споживачів в тепловій енергії, а також на те що при цьому 
споживання електроенергії не зменшується, в інвестиційній програмі на 2020 
рік перевагу було надано насосам фірми Wilo як більш економічних та 
ефективних в плані коригування в потребі теплової енергії.

7  -



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

Реалізація заходів по заміні ділянок теплових мереж та ремонт насосів 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 164,00 тис.грн.

В свою чергу, за рахунок збільшення величини амортизаційних 
відрахувань на 135,31 тис.грн. підприємство отримає додаткові джерела на 
фінансування інвестиційної програми на наступні періоди.

Також відбулося зростання інших прямих витрат підприємства у сумі 
27,52 тис. грн. за рахунок змін суми витрат на ремонт, прийнятих до 
розрахунку тарифів на теплову енергію. Інші прямі витрати на 1 Гкал для всіх 
категорій споживачів зросли з 21,50 до 21,60 грн/Гкал.

№
п/п Найменування показника Од.

виміру Значення

1 Економія витрат за рахунок зменшення споживання 
палива тис.грн. -164,00

2 Зростання величини амортизаційних відрахувань тис.грн. +135,31

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

тис.грн. +27,52

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

тис.грн. +16,86

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

тис.грн. +2,60

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

тис.грн. +8,06

4 Зменшення (-)/ приріст (+) розрахункового прибутку за 
рахунок змін суми виробничих інвестицій тис.грн. +1,16
Зменшення (-)/ приріст (+) величини тарифів на 
транспортування теплової енергії за рахунок 
амортизаційних відрахувань та витрат на ремонти

грн./Гкал 0

При цьому виконання інвестиційної програми не приведе до зростання 
тарифів на теплову енергію для жодної з категорій споживачів ТОВ 
«Краматорськтеплоенерго».
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3.4. Вплив результатів реалізації заходів інвестиційної програми на структуру тарифу 2020

N j/n
Найменування показників

Сумарні та середньо 
зважені показники

Сумарні та середньо 
зважені показники 
після реалІзаціТ ІП

Відхилення
(гр.5-гр,3)

відхилення
(гр.7/гр.3*10

0)

Для потреб населення Для потреб населення 
після реалізаці! іП

Відхилення
(гр.И-гр.9)

:ВГдхилення: 
(гр.13/гр.9*1 

: 00J ;

Для потреб бюджетних 
установ

Для потреб бкшжетних 
установ ПІСЛЯ реалізації 

ІП

Відхилення
(гр.ІТ-фЛЗ)

відхилення
{Гр.19/гр.15

*100)

Для потреб інших 
споживачів

Для потреб Інших 
споживачів після 

реалізації ІП

відхилення
(гр.23-гр.21)

відхилення
{гр.25/гр.21*

100)
тис.грн на

РІ><
грн/Гкал

тис.грн на

РІ"
грн/Гкал

тис.грн на
ПІК

%
тис-грн на грн/Гкал ТИС.ГРН на

ПІК
грн/Гнал

тис-Гри на
%

тис.грн на
грн/Гкал

тис.грн на
грн/Гкал

тис.грн 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 11 іг ; . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 Внр«>6кнчіі собівартість, у  т .  ч.: 328057,27 1178,41 328056,11 1178,41 0,00 0,00% 202523,40 1168,91 202523.40 1168,91 0.00 0,00% 32593,72 1194,87 32593,24 1194,84 -0,48 0,00% 92940,15 3407,11 92939,46 3407,08 -0,69 0.00%

1.1 прямі матсрішіьні ви тр ати , у т . ч.: 328057,27 1178,41 328056,11 1178,41 0,00 0,00% 202523,40 1168,91 . 202523,40 1168,91 0,00 .. 0,00% 32593,72 1194,87 32593,24 1194,84 -0,48 0,00% 92940,15 3407,11 92939,46 3407,08 -0,69 0,00%

1.1.1 палит) 0 0 0 0 0,00 0,00% . 0 0 0 . 0 0 ' 0,00% 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0,00%

1.1.2 електроенергія 22192,72 79,72 22192,72 79.72 0,00 0,00% 13811,88 79,72 13811,88 79,72 0.00 0,00% 2174,58 79,72 2174,58 79,72 0,00 0,00% 6206,26 79,72 6206,26 79,72 0,00 0,00%

І.ІіЗ
оежутівтеа;кш еи^ЕЩ ЯТЯбѳШ іа|!«^ ' 
твгшгаоі вп ф ш  нпаснЮк ТЩ|>
пжея«р«иійямх уствнпвок: 27Э475Д0 ■273311,10 98176 • -164Л0 168553,79 972,84 .і; ,г16845%71 972,26 ■, ,f^ lo i,08 4106% 27245Д7 # 8 ,7 9 2 7 2 29 ,027 998.19 ■0,00% 776*5,9* і..  997,73 77629 ,36 » r . J 3 -46,58 о .о в х

1.1.4
транспортування теплової енергії тепловими 
мережами інших підприємств 0 0 0 0 0,00 0% 0 0 :о : 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0,00%

1.1.5
вода для технологічішх потреб та 
водовідведеиня 1281,61 4,60 1281,62 4,60 0,00 0,00% 797,63 4,60 797.63 . 4,60 0,00 0.0С% 125,58 4,60 : 125,58 . . 4,60 0,00 0,00% 358,41 4,60 358,41 4,60 0,00 0,00%

1.1.6
матеріали, запасні частини та інші матеріальні 
ресурси 4415,50 15,86 4415,50 15,86 0,00 0,00% 2748,03 15,86 2748,03 15,86 0,00 0,00% 432,66 15,86 432,66 15,86 0,00 0,00% 1234,81 15,86 1234,81 15,86 0,00 0,00%

1.2 прямі витрати на о ііляту праці 15554,16 55,87 15554,16 55,87 0,00 0,00% 9680,30 55,87 9680,30 55,87 0,00 0,00% 1524,09 55,87 1524,09 55,87 0,00 0,00% 4349,76 55.87 4349,76 55,87 0,00 0,00%

1.3 інші прямі витрати, у т . ч.: 11138,18 40,01 11301,01 40,59 -162,83 •1,46% 6931,77 40,01 7032,85 40,59 101,07 1,46% 1091,44 40,01 1107,30 40,59 15,86 1,45% 3114,97 40,01 3160,87 40,60 45,90 1,47%

1 3.1 відра.'у'паїїия на соціальні заходи 3421,92 12,29 3421,92 12,29 0,00 0,00% 2129,67 12,29 2129,67 12,29 0,00 0,00% 335,30 12,29 335,30 12,29 0,00 0,00% 956,95 12,29 956,95 12,29 0,00 0,00%

1.3.2 амортизаційні відрахування 1730,95 6.22 1866,27 6,70 135,31 7,82% 1077,28 6,22 1161,49 6.70 84,21 7,82% 169,61 6,22 182,87 6,70 13,26 7,82% 484,07 6,22 521,91 6,70 37,84 7,82%

І.ЗЗ
івп в.и і^п  витрата |г' т.я. В в е с ^  ва 
perjtaioDaiiiN $985.31 21.50 '6012,03 " п т 27^52 ЗГ24 82 3 7 4 ];6 8 І1.60 16.86 586.53 21.50 589, !Ш 21.00 2.611 1145% 1673.95 21,50 1682.Q1 I t .  60 6,06

1.4 загв.іьнипиро6ничІ в и трати , 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%

1.4.1 витрати на 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.42 відрахування на сошальні 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 втрати 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 Алміністративіїі ви трати , у т. ч.: 950,65 3,41 950,65 3,41 0,00 0,00% 591,64 3,41 591,64 3.41 0,00 0,00% 93,15 3,41 93,15 3,41 0,00 0,00% 265,85 3,41 265,85 3.41 0,00 0,00%

2 1 втрати  на оплату пращ 754,71 2,71 754,71 2.71 0,00 0,00% 469,70 2,71 469,70 2,71 0,00 0,00% 73,95 2,71 73,95 2,71 0,00 0,00% 211,06 2.71 211,06 2,71 0,00 0,00%

2 2 відрахувати на соціальні заходи 166,04 0,60 166,04 0,60 0,00 0,00% 103,33 0,60 103.33 0,60 0.00 0,00% 16,27 0,60 16,27 0,60 0,00 0,00% 46,43 0,60 46,43 0,60 0,00 0,00%

2.3 амортизащйні відрахування 16,63 0,06 16,63 0,06 0,00 0,00% 10,35 0.06 10,35 0,06 0,00 . . . .  0,00% 1,63 0,06 1,63 0,06 0,00 0.00% 4,65 0,06 4,65 0,06 0,00 0,00%

2.4 інші втрати 13,27 0,05 13,27 0,05 0,00 0,00% 8,26 0,05 8,26 0,05 0,00 0,00% 1.30 0,05 1,30 0,05 0,00 0,00% 3,71 0,05 3.71 0,05 0,00 0,00%

3 Витрати на 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 вт р ати  па оатату 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

3.2 відрахувати на соціа.льні 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%

3.3 інші втрати 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 Інш і 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%

S Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 одю 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%

6 Повна собівартість 329007,92 1181,82 329006,76 1181,82 -1,16 0,00% 203115,05 1172,31 203115,05 1172,31 0,00 0,00% 32686,87 1198,27 32686,39 1198,25 -0,48 0,00% 93206,00 1197,21 93205,32 1197,20 •0,69 0,00%

7 PoipaxviiKoiiHH прибуток,у г. ч.: 511,17 1,84 512,33 1,84 1,16 0,23% 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 ; 0,00% 132,63 4,86 133,11 4,88 0,48 0,36% 378,53 4,86 379,22 4.87 0,69 0,18%

Т 1 пдлидв нн іфадяааи 7.*.СЧ • 92.22 S.3S 0 .2% 0,05  ̂ а о о " "'Ѳ.ОѲ Оли от ' ' ОА’ і х э е ' 0.88 ' о м ■ 'а а Ы :\S8 0.BS ■ • 'і  а і 2

7.2 дивіденди 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%

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%

Ы
(U ркМИПЧі аи|чіГ4нтім іпирі/4(ячі
ІДве«Ш0П- Ші т х Ѳ.ОО 0 .0 0 0/30 0.'х; 0% 0,00 0.00 т ю 0.00 0 / Ш 0.00 0.00 0.00 ■J ■.«• е.00 0,00 •5.00 ОьѴ * А 0,00

1.5 інше використаній прибутку 419,16 1,51 420,11 1.51 0,95 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 108,76 3,99 109,15 3,99 0,39 0,36% 310,40 3,99 310,96 3,99 0,56 0,18%

8
Вартість іеіілової сііеріТі за вілііоііііціїїмії 
тарифами 329519,09 329519,09 203115,05 819,46 203115,05 818,97 32819,51 841,20 32819,51 840,70 93584,53 841,20 93584,53 840,69

9 Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал 1183,66 1183,66 1172,32 1172,32 1203,13 1203,13 1202,07 1202,07

10 Объем реалізації (полезный отпуск) 278,39 278,39 173,26 173,26 27,28 27,28 77,85 77,85

11 Выработка (с потерями) 330,42 330,42 205,69 205,69 32,39 32,39 92,34 92,34

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

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