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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 2018 рік
(рік)

ТОВ «Краматорськтеплоенерго»
(наймен>’вання ліцензіата)

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

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

Волоха Станіслав Олександрович -  
генеральний директор

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статутний капітал ліцензіата, тис. грн 1 000
Балансова вартість активів, тис. грн 542 322
Амортизаційні відрахування за останній 
звітний період, тис. грн

34 610

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

Заборгованості немає



П р о д о в ж е н н я  д о д а т к а  2

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

втрат.
Підвищення коефіцієнта корисної дії 

гсаявного устаткування.
3. Зниження собівартості і збільшення 

ггрибутковості 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
е ксплуатаційних витрат.__________________

Строк реалізації інвестиційної програми Один рік
На якому етапі реалізації заходів, 
зазначених в інвестиційній програмі, 
знаходиться ліцензіат (для 
довгострокових програм)___________

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

3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою
Загальний обсяг інвестицій, тис. гри 1942,570
власні кошти 1942,570
позичкові кошти
залучені кошти
бюджетні кошти
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):
заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів 100%
заходи щодо забезпечення технологічного тіа/або комерційного обліку 
ресурсів (з урахуванням вимог Закону Уі«:раїни «Про комерційний 
облік теплової енергії та водопостачання»)
інші заходи

ліцензТ^фаї,
\ічтор.; к*'ь

)).п ІЧ п,: і-Ь ІЗІ?' (підпис)

Волоха С.О.
(прізвище, ім’я, по батькові)



Додаток З
ло ! Іорялк> рочроолсшія. ііоголжсиїїя. чаї всрджсиня та никонаніїя 
ішісстинійшіх проі рам суб'єктів господарювання у сфері 
ісплоносгачання

ПОГОДЖЕНО
ІГтення Крама'горської міської ради

Гі^іШеЛ’ваиня оргалб,' місцевого самоврядування) 
шд с’ \  "Х І Л Л Ж Ж  № 30/У11-455 '

,у/,і ' ■'.
Мі^дкййд’6;ю ва^д _______ _____ А.В. Панков

' ’ ■ ■ (Г1.1.Н.)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Еоісршіьііий директор ТОВ «Краматорськтешюенерго» 

(посадова особа ліцензіата)

'-Д. .о

іис)
/ /  ::/ ;;

- РА\'"
Фін а н с о в и й  п л а н

RMwnnur гя ип« K*r̂ iii riR 11« uifk*riu^uu« 11 jROOTUп и п ї  iin/w n^viM МЯ 7П1Я пік*
................... 1 ............ ..........................................................  ............................................ .......................... ................. ............ .̂........... -  " І -------1.................................. - ...............  І -------

ТОВ «Крамаї ОРСЬКІ сплоснерго»
(най\'існ\'наиіія ліцсизіа]а)

.V" Сіі 1 іаі'їмснАиання ;:ічо;іір. 11 іооо'гкі но І

<]>інансоиіі!і план іпіко]Н'е і ання еоні і іи і і;; ші ко панн я пнісг і ш и нно ї про! ]')а\ш за лжорс.іа v в 
фімаїклзинпія, інс. ірн (оез 11ЛН)

іаі аньна 
Е\ \:а

з \р а \ \  іизнням:

амі'рі'изацннп 
вілрахч іаіння

і’.нро(Нпі'п ! 1ИМШІКЗНН ;за.іі!іпк'оиі1 нн нм а.іччсш  к'оппм. з ; ою лжсіиі
ІН ІЛ Л Л Н ІІН 'з  і КО І1М Н  к о й  

: ін и 0\н к \ і і

__________ н и х _________  і КОНІ 1 п ( не

И1ЛНЯ! а к н !. інс иілля! аю п.і 11 Ілля і ак' і ь 
іиовсрнснто! поверненню ііоисрнсннкн

Іі\ способом викзшажія. 
п:с гри (без! ІДИ)

иА'ііола])сі.іаіп 
(Haji пез'ь 

ма геріалі.них 
рссчрсів)

іилрялніпі

1'рафік зліПснсиня захолін 
UJ викорислання колипн на 

плаїюішм іа  и р ш ік ч и п ії 
нсріоли. гис. і pH (без 1 ІДИ)

плановий перюл

-и рік -11 рік , 1Ш-М рік

16 17 19 20
Ь\ Л1ВНШ л во. реконе 1 ;п ЫИЯ і а молерні іація оо ( к і їй геплоікое іачанн^г ; \ ра\\'ианням.

кіхоло, г зниження инн'мпх іН'іраі. а іакож в і раї реечреїв. з них



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

І.1.І Реконструкція 
гспломагістралі 11 зони по 
вул. Двіріїсва між ТК2 іа
ТКЗ 0530мм

200 
(п.м. в

однотрубнеіму
вимірі)

1914,51 X X X 0,00 X X X 1914,51 0,00 1914,51 0,00 0,00 95,88 13,67 239,58

Усього за підпунктом 1.1 1914,51 X X 0,00 1914,51 0,00 1914,51 0,00 0,00 95,88 13,67 239.58

1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або ко.хіерційного обліку ресурсів ( і урахуванням впмої- Закону України «Про комерційний облік теплової енерт ії та водопостачання»), з них:

X X X X X X

Усього за підпунктом 1.2 X X

1.3 Інші заходи, 3 них:

1.3.1 Розробка проектно- 
кошторисної документації 
3 реконструкції 
тепломагістралі 11 зони по 
вул. Двірцева між ТК2 та 
ГКЗ 0530мм

1
(один

комплект)

28,06 X X X 0,00 X X X 0,00 28,06 28,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Усього за підпунктом 1.3 28,06 X X 0,00 28,06 28,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Усього за пунктом 1 1942,57 X X 1914,5! 28,06 1942,57 0,00 0,00 95,88 13,67 239,58

Інші заходи

і, І 1Х0ЛН. Зі Зііііжс'ііія пизоиих китпят я також втпат песупсів. з них:

X X X X X X

Усього за підпунктом 2.1 X X

2.2 Заходи нюдо забезпечення зсхнолоі'ічноі о та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»), з них:

Усього за підпунктом 2.2

2.3 Інші заходи, з них:

X X X X X X

Усього за підпунктом 2.3 X X

Усього за пунктом 2 X X

У с ь о г о  за ін в е с т и ц ій н о ю  н р о т р а м о ю 1942 ,57 1 0 6 0 ,1 3 8 8 2 ,4 4 1 914 ,51 2 8 ,0 6 1 9 4 2 ,5 7 0 ,0 0 0 ,0 0 9 5 ,8 8 13,67 2 3 9 ,5 8

Примітки;
п* -  кількість років інвестиційної програми.

‘ Суми ви іраї по заходах та економічний ефекг від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

'** Складові розрахунку економічної о ефект у від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.

X ■' ліцензіатом не заповнюгться.

Іачальннк цеху теплових мереж 
посада відіїовілального виконавця)

иіарапа В.ІС
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)



Долагок 4
ло Порялкл розроблсння. погодж ення.
заі нерджения та никонаиня ііш естиційних програм
суб'єктів 1 осіюларюваїшя у сфері тсшкліосі ачаїнія

1ІОГОДЖ1ІНО
Рішення Краматорської міської ради

(найменування органу .місцевого самоврядування) 
віл -22ІГ.2017Р. № 30/̂ 11-455

(і\'1 ііСІЖ ийлДЇшца...
улі(йїднис)

Д ,, у-.^

Л.В. Панков 
(11.1.Б.)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Еенеральний директор ТОВ 

<<КрйЗйато'рськ.теплоенерго>>
. (посадова особа ліцензіата)

С.О. Волоха 
(ГЕРБ.)

<р року

ф ін а н с о в и й  п л а н

викорис гаиня кош гів д.ія виконання інвестиційної програми і а їх урахування у структу рі тарифів на 12 місяців 
_______________________ ТОВ «Крама горськгеплоснсрго»_________________________

J j Кпіменчванпя ліцензіспа)

! іаіімснч вання 
іаходіи 

(ікюо'гкіно)

с1>іііапс';РПіГ! іі.іан іппчав ання копти на виконання інвес ппііііної прої ра\т іа лжерснамп (]>інанс\ вапня. і по і рн (без 11Д В)

за! а:п>на с\ мр.
5 урахуванням;

а\!о)чі н пшііпп вп]їо('!!Нчі lüBccinun 'поиічкоиі 
В!лрах\рання ' мірпбугк^ ; к о ш т

залпіпкоиі j 1НПП ta.ivMcin коштп. nnix' 
ко ш т  І!нП1Л.1Я1 аіо 11,ІІ поверненню

не тлляї аю'п, 
іюверненніо

ІО

оюлжстні кош m 
(не підляїаюіь 
новсрмсішіо)

За способом виконання, 
'іис. гри (без ] ]ДВ)

господарськіш 
(варі'ісп. 

маїеріальних 
рес\ рсів)

ІП. ІІЛ іЛ Н П П
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
І . І . І ’еконсірукція 

гспломагістралі 
1 зони 110 вул. 

Двірнева між 
ГК2 та ТЮ  
О530мм

200 
(гі.м. в 

однотру 
бному 
вимірі)

1914,51 X X X 0,00 X X X 1914,51 0,00 95,88 13,67 0,00 239,58

Усього за підпунктом 1.1 1914,51 X X 0,00 1914,51 0,00 95,88 13,67 0,00 239,58

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

X X 1 X X X X
Усього за підпунктом 1.2 X X 1
1.3 Інші заходи, 3 них:
1.3.1 І^озробка 

проектно- 
кошторисної 
документації з 
реконструкції 
гспломагістралі 
11 зони по вул. 
Двірцева між 
Т К 2  та ТКЗ 
0530мм

1
(один

комплек
т)

28,06 X X X 0,00 X X X 0,00 28,06 0,00 0,00 0,00 0,00

Усього за підпунктом 1.3 28,06 X X 0,00 0,00 28,06 0,00 0,00 0,00 0,00
Усі>ого за пунктом 1 1942,57 X X 0,00 1914,51 28,06 95,88 13,67 0,00 239,58

І иііи ТЯУП ПІ/1
2.1 Заходи :іі .лшжспня питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

1 X X X X X X
Усьоіо за підпунктом 2.1 X X
2,2 Заходи щодо ■забсхпсчсиня технологічного га/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»), з них:

І X X X X X X
Усього за підпунктом 2.2 X X
2.3 Інші заходи, 3 них:

X X X X X X

Усьоі'О за підпунктом 2.3 X X

Усього за пунктом 2 X X

Усьої О :іа ін в е с т и ц ій н о ю  
п р о г р а м о ю 1942,57 1060,13 882,44 1914,51 28,06 95,88 13,67 0,00 239,58

І Іримі гки;
п* -  кількісгь років 1НВЄСЗИЦ1ИН01 нроірами.

* Суми в тр а т  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 -  лщензіатом не заповнюється.

І Іачальцик цеху теплових мереж 
(посада відповідального виконавця)

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



4. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

4Л. Характеристика підприємства

ТОВ «Краматорськтеплоенерго» розташоване у м. Краматорську 
Донецької області. Підприємство працює на обладнанні виробничого комплексу 
Краматорська ТЕЦ. Виробничий комплекс Краматорської ТЕЦ побудований в 
1937 році. В 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 цілорічно: взимку -  на потреби опалення 
та гарячого водопостачання, влітку -  на потреби гарячого водопостачання.

Цех теплових мереж є структурною одиницею ТОВ 
«Краматорськтеплоенерго». Займається транспортуванням теплоносія, 
ремонтом та обслуговуванням зовнішніх трубопроводів опалення та гарячого 
водопостачання, 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 затоплюваної частини теплотунеля, 
прокладено дві нові ділянки теплотраси, виконана реконструкція 8 централізо
ваних теплових пунктів з установкою пластинчастих теплообмінників.

З 2001 року підприємство почало експлуатувати ємкісні бойлера, 
встановлені у підвальних приміщеннях житлових будинків. Всього було 
передано в оренду 276 внутрішньо будинкових 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, а й істотно 
заощадити матеріальні витрати на їх експлуатацію.

На сьогодні цех теплових мереж обслуговує 90 внутрішньо будинкових 
бойлерних з ємнісними бойлерами і 195 — 3 пластинчастими теплообмінниками. 
В експлуатації цеху також знаходяться 11 внутрішньо квартальних центральних 
теплових пунктів з встановленим в них обладнанням — пластинчастими 
теплообмінниками, водопідігрівачами, насосами, запірною і регулювальною 
арматурою. Центральні теплові пункти були не автоматизовані, тому їх 
обслуговували 36 операторів. Після часткової автоматизації централізованих 
теплових пунктів, виконаної в 2011 році, чисельність операторів скоротилася до 
21. Для відновлення незалежної схеми систем опалення підключених 
споживачів ІІІ-Ї зони 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 527 
житловим будинкам. На теперішній час 508 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 поточному 2018 році.

4.2. Характеристика теплових мереж

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

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

Від Ї1-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 29,498 км, 
з них у ветхому стані знаходяться 21,02 км або 71,3%. Проблеми експлуатації ті 
ж, що і по 1-й зоні; ветхість мереж, застаріла ізоляція або її відсутність, 
збільшення кількості поривів.

Від ІІІ-Ї зони отримують тепло споживачі житлових будинків мікрорайону 
«Соцмісто», розташовані вище бульвару Краматорського, кварталів 174, 184 і 
175 (частково). Протяжність труб складає 69,043 км, з них знаходиться у 
ветхому стані 36,376 км або 52,7%, Теплопостачання та гаряче водопостачання 
цих кварталів здійснюється через 11 централізованих теплових пунктів. На 4-х 
теплопунктах для потреб гарячого водопостачання були встановлені сучасні 
пластинчасті теплообмінники, які значно поліпшили подачу гарячої води 
споживачам. На 7 теплопунктах в 2011 році так само були встановлені 
пластинчасті теплообмінники для відновлення незалежно! схеми систем 
опалення підключених кварталів. Заміна залишившихся кожухотрубних 
водопідігрівачів, які використовуються для потреб гарячого водопостачання, на 
більш досконалі пластинчасті теплообмінники дозволить забезпечити не тільки 
якісне гаряче водопостачання споживачів, але й заощадити матеріальні.



фінансові та енергетичні ресурси.
Теплові мережі КЗВВ-ЕМСС забезпечують теплом споживачів житлових 

будинків, розташованих в районі ПАТ «КЗВВ» і весь мікрорайон «Станкобуд». 
Протяжність труб складає 26,685 км, з них у ветхому стані -  23,834 км або 
89,3%. Гаряче водопостачання мікрорайону «Станкобуд» здійснюється через 
централізований тепловий пункт, в якому встановлені енергоефективні 
швидкісні водопідігрівачі трубчастого типу.

Теплові мережі до ПАТ «CKN43» забезпечують теплом споживачів 
мікрорайону «Новий світ» та вулиці Лікарської. Ці мережі мають найменшу 
протяжність 14,327 км. У ветхому стані знаходиться 10,196 км або 71,2%. У 
2015 році було усунуто 4 пориви, в 2016 році -  6, а в 2017 році -  10 поривів. 
Тенденція збільшення поривів також вказує на їх незадовільний стан.

З 2001 році на теплових мережах Краматорської ТЕЦ почали 
використовувати попередньо теплоізольовані труби ПТПУ За 10 років було 
замінено 5,7 км теплових мереж. Однак, попередньо теплоізольовані труби 
ПТПУ на той час не забезпечили надійної роботи теплових мереж на замінених 
ділянках, оскільки якість вітчизняних виробників попередньо теплоізольованих 
труб і комплектуючих до ріих не відповідала сертифікатам якості. За вказаний 
період відбулося багато поривів на попередньо теплоізольованих
трубопроводах, що говорить про низьку якість труб ПТПУ. На деяких ділянках 
неодноразово відбувались пориви, що приводило до зниження надійності 
теплопостачання. Після проведених аналізів поривів попередньо 
теплоізольованих трубопроводів, було визначено, що виробники
використовували не якісні сталеві труби, які мали численні дефекти.

З приводу цього було прийнято рішення використовувати при 
реконструкціях та капітальних ремонтах теплових мереж сталеві трубопроводи, 
оброблені антикорозійним покриттям та ізольовані шкаралупами ППУ

На сьогоднішній день теплоізольовано ППУ 12,4 км теплових мереж.
В період з 2012р. по 2015р. були виконані роботи по модернізації та 

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

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

У 2017 році за рахунок місцевого бюджету виконана реконструкція 
магістральної ділянки теплотраси протяжністю 113 метри.

Згідно РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 256-3 
від 31.03.1999 з метою ефективного використання паливно-енергетичних 
ресурсів та скорочення технологічних втрат теплової енергії прийнято рішення 
по виконанню робіт з реконструкції магістральної теплової мережі у 2018 році 
застосувати попередньо теплоізольовані поліуретаном труби та фасинні вироби 
відповідно національному стандарту України та технічним умовам ДС ГУ Б 
В.2.5-31:2007.



4.3. Узагальнена характеристика обладнання 
ТОВ «Краматорськтеплоенерго»

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

№
з/п

Найменування та характеристика обладнання об'єктів 
теплопостачання

Одиниця
виміру

Загальний
показник

3 них
відпрацювали
нормативний

термін
ек'спл>атацІЇ/іі 
рилали обліку, 

що
потребують

повірки
Транспортування та постачання теплової енергії

1. Протяжність магістральних теплових мереж за 
вилами прокладання, у тому числі: км 33.991 26.180

1.1. підземна канальна к.м 26,149 19.601
1.2. підземна безканальна км 1,827 1,024
1.3. на відкритому повітрі км 6.015 5,555
2. Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж 

за видами прокладання, у тому числі: км 62,984 46.201
2.1. підземна канальна км 51,958 37.268
2.2. пілзе.мна безканальна км 10,315 8,235
2.3. на відкритому повітрі км 0,711 0.698
3. Протяжність мереж ГВП за видами прокладання, у 

тому числі: км 8.124 5,657
3.1. підземна канальна км 7.907 5.521
3.2. підземна безканальна км 0,187 0.136
3.3. на відкритому повітрі км 0.030 0.00Ü
4. Загальна кількість центральних теплових пунктів 

(ЦТП)
Ш'Г. 11 0

5. Заг альна кількість індивідуальних теплових пунктів 
(ЫТП та III)

шт. 301 0

6. Обладнання ЦТП, БІТП та ІП X X X
6.1. Загшіьіш кількість волопідігрівальних установок шт. 84 84
6.2. Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води шг. 0 0
6.3. Заг альна кількість теплообмінників, у тому числі; шт. 236 190

6.3.1. ДЛЯ систем опа-зсння шт. 37 1
6.3.2. для систем ГВП шт. 199 189
6.4. Загіьіьна кількість насосів, у тому числі: 1UT. 43 0

6.4.1. пілживлюва-'іьпих насосів шт. 7 0
6.4.2. насосів ГВП шт. 16 0
6.4.3. циркуляційних насосів ГВП Ції . 20 0 .
6.5. Загальна установлена потужність насосів кВт 557 X
7. Електропостачання 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. зо 0

7.2.1 систем автоматичного погодного регулювання подачі 
геплоиосія

шт. зо 0

8. Прилади обліку теплової енергії та ГВП X \ X І
8.1. Загальна кількість приєднаних об'єктів до систем 

зеплопостачання, у тому числі;
ш г. 1311 X

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

8.1.1.1. житлові будинки (багатоквартирні) шт. 527 X
8.1.1.2. бюджетні установи шт. 152 X

8.1.1,3. релігійні організації шт. 0 X

8.1.1.4. інші споживачі шт. 632 X

8.1.2. до сисіе.м ГВП, 3 них: шт. Ü X

^ .1 . 2 . 1 . житлові будинки (багатоквартирні) шт. 0 X

8,1.2.2. бюджс'і ні установи шт. 0 X

8.1.2.З. релігійні організації шт. 0 X

8.1.2.4. інші споживачі шг. 0 \
8.2. Загальна кількість об'єктів, забезпечених 

будниковимн приладами обліку теплової енергії, у 
тому числі:

шт. 1201 X



8.2.1. житлові будинки (багатоквартирні) шт. 508 X

8.2.2. бюджетні установи шг. 127 X

8.2.3. рел і ті йн і оргаї І ізації шт. 0 X

8.2.4. інші споживачі шт. 566 X

8.3. Загальна кількість 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 кількість встановлених будиикоЕих 
приладів обліку теплової енергії, у тому числі иа;

шт. 1274 0

8.4.1. житлових будинках (багатоквартирних) шт. 581 0
8.4.2. бюджетних установах шт. 127 0
8.4.3. релігійних організаціях шт. 0 0
8.4.4. інших споживачах шт. 566 0
8.5. Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, 

шо необхідно встановити до 100 % осиаіисності, у 
тому числі на:

шт. 1 1 1 X

8.5.1. жіПііових булинка.х (багатоквартирних) шт. 19 X

8.5.2. бюджетних установах шт. 26 X

8.5.3. релігійних організаціях шт. 0 X

8.5.4. інших споживачах шт. 66 X

8.6. За/альна кількість встановлених будинкоЕ.нх 
приладів обліку ГВП, у тому числі иа:

шт. 0 0

8.6.1. жит лових будинках (багатоквартирних) шт. 0 0
8.6.2. бюджетних установах шт. 0 0
8.6.3. релігійних організаціях шт. 0 0
8.6.4. інших споживачах шт. 0 0
8.7. Загальна кількість приладів обліку ГВП, иш 

необхідно встановити до 100 % осиащеиоез і, у тому 
числі на:

шт. 0 X

8.7.1. житлових будинках (багатоквартирних) шт. 0 ї

8.7.2. б к)дж ет н и X у ста н 0 вах Ц ]Т . 0 X  :
8.7.3. релігійних організаціях іит. 0 X ;
8.7.4. інших сноживачєтх шт. 0 X  і

8.8. Ко|)исішй відпуск теплової енергії власним 
споживачам, у тому числі:

Гкал 262277 X  '

8.8.1. для потреб населення Г кал 168198 X
8.8.2. для потреб бюджетних установ Г кал 26003 X

8.8.3. ДЛЯ потреб релігійних організацій Г ка.л 0 X
8.8.4. л.тя потреб І111ІІИХ споживачів Гкал 68076 X
8.9. Корисний підпуск теплової енергії власним 

споживачам за приладами обліку, у тому числі:
Гкал

224374
X

8.9.1. для потреб населення 1'кал 133000 X

8.9.2. для потреб бюджетних установ Г кал 24455 X

8.9.3. для потреб релігійних організацій Г кал 0 X

8.9.4. для потреб ініпих споживачів Г кал 66919 X

9. Загальна кількість спеціальних та сгЕсціалізоваїїих 
тпамспортинх засобів, у тому числі:

шт. 13 3

9.1. спецтехніка Ц] г. 4 2

9.2. вангажьіі автомобілі шт. 7 1

9.3. легкові автомобілі шт. 2 0

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

1 'И С . кв. м 1519.243 X

10.1. 3 приладами облікх тис. кв. м 1445.513 X

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

11. Забезпечення гарячою водою споживачів групи 
населения (за нормою)

гис. осіб 0 X

12. Присднанс теплове навантаження за категоріями 
споживачів:

Гкал/год 222,095 X

12.1. населення Гкал/год 151.305 X

12.2. бюджетні установи Г кал/год 16.341 X

12.3. релігійні організації Гкалл'ол 0.000 \

12.4. ішііі споживачі Гкал/год 54,449 X

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

Г кал/гол 207.882 X

13.1. населення Гкал/год 137,097 X

13.2. бюджетні установи Г кал/год 16.341 X

13.3. релііїйиі організації Гкал/год 0 X

13.4. інші споживачі Г кал/год 54.444 X

14. Приєднане теплове навантаження системи ГВП за 
катег оріямн споживачів:

Гкал/год 14.428 \



14.1. населення Г кал/год 14,208 X

14.2. бюджетні установи Г кал/год 0.215 X

14,3. релігійні організації Г кал/год 0 X

14.4, інші споживачі Г кал/год 0.005 X

15. Приєднане навантаження сиетеми вентиляції Г кал/год 0 X

16. Приєднане навантаження пари Г кал/год 235.1 X

17, Фактичні річні втрати теплової енергії 
(до обсягу теплової енергії, поданої в мережу)

тис. Гкал 68.662 X

% 20.7 X

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

кВт-год/Гка
л

41.96 X

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

куб. м/Гкал 0.9996 X

20, Втрати теплової енергії на одиницю довжини 
3 рубонроводів теплових мереж

Гкал/гіог. 0.5498 X

Генеральний директор 
ТОВ «Краматорськтеплоене^р>>, Волоха С.О.



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

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

Особливо це відноситься до теплових мереж, які були прокладені у 70-80- 
X роках, коли було розпочато застосування трубопроводів з меншою товщиною 
стінки і будівельних конструкцій з полегшеною гідроізоляцією. Через ветхість 
мереж в 2013-2017 роках було усунуто 147 поривів на тепломагістралях 
діаметром від 273 мм до 720 мм.

У 2010-2015 роках частково було відновлено технічний стан 
тепломагістралей 1-ої, ІІ-ої та ПІ-ої зон, з вибірковою заміною окремих ділянок 
трубопроводів.

Необхідно продовжити відновлювальні роботи тепломагістралі 1І-ої зони.

5.1. Обгрунтування впровадження заходів інвестиційної програми

5. Заходи інвестиційної програми на 2018 рік

Ділянка тепломагістралі ІІ-ої зони по вул. Двірцева між тепловою 
камерою (ТК) № 2 і тепловою камерою (ТК) № З ( інвентарний номер -  № 
339000) протяжністю траси 100x2 м діаметром 530 мм експлуатується з 1970 
року. Труби прокладені в непрохідному каналі, ізольовані стекломатами.

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

Ділянка є магістральною. На даній ділянці в період з 2014 по 2017 р.р. 
відбулося З пориву.

На розкритих ділянках теплотраси пошкоджені плити перекриття, 
трубопроводи на цих ділянках повністю засипані грунтом. Теплоізоляція на 
трубопроводах не придатна для подальніої експлуатації, антикорозійне покриття 
відсутнє. Зовнішня поверхня подавальних і зворотних трубопроводів покрита 
суцільною плівковою з товщиною корозійної плівки більше з мм, під якою 
виявлено корозійні виразки глибиною 2-4 мм, що вважається небезпечним.

Після вирізки трубопроводів були проведені заміри товщини стінок 
трубопроводів, у  верхній частині товщина стінок становила 5-6 мм, у нижній 
частині товщина стінок склала -  3-5мм від номінальної товщини 10мм. У 
місцях корозійних виразок товщина стінок трубопроводів становить 2-Змм. 
Корозійний знос трубопроводів становить 50-60%.

Ділянка теплотраси знаходиться в аварійному старіі і не може 
забезпечувати безперебійне теплопостачання споживачам. Оскільки дана 
ділянка теплотраси є магістральною та термін її експлуатації перевищує 
нормативний у три рази, необхідно виконати реконструкцію теплотраси з 
повною заміною труб.

Заходами інвестиційрюї програми на 2018 рік передбачається повна 
заміна на труби попередньо теплоізольовині поліуретаном (ПТПУ) ДСТУ Б 
8.2.5-31:2007 з провідною стального сварного прямошовного трубою 0530x8 
ГОСТ 10705-80.



Інвестиційна програма на 2018 рік розроблена на підставі аналізу роботи 
теплових мереж за останні роки та включає в себе наступні заходи :

1. Розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції 
тепломагістралі 1І-ої зони по вул. Двірцева між ТК2 та
ТКЗ 0 530мм.

2. Реконструкція тепломагістралі II зони по вул. Двірцева між ТК2 та 
ТКЗ 0  530мм.

Виконання заходів дозволить:

скоротити над нормативні теплові втрати при транспортуванні тепла 
та зменшити витрату під;кивлювальної води; 
збільшити довговічність мереж (термін експлуатації) за рахунок 
істотного збільшення корозійної стійкості труб; 
скоротити обсяг ремонтних робіт і експлуатаційних витрат; 
заощадити паливо.

Загальна сума інвестицій на 2018 рік складає 1942,57 тис. грн.

5.2. Розрахунок окупності та економічного ефекту від впровадження 
реконструкції.

Загальна вартість заходу -  1 914 510 грн.
Економічний ефект -  239 576,89 грн. без ПДВ.
Термін окупності 7,99 років (95, 88 місяців).

Ціль - збільшення економічності та надійності теплових мереж. 

Економічний ефект досягається за рахунок:

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

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

Розрахунок фактичних теплових втрат в опалювальний період до
заміни тепломережі

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



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

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

Вихідні дані:

Фактичні втрати одного метра тепломережі:

Цф.в.м. 282+ 303-282
7 5 -6 5

/і + /,
•65 X ] 0 Гват / го() , де

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

0 - фактична середня температура теплоносія в подавальному
трубопроводі в опалювальний період, згідно довідки;

С - фактична середня температура теплоносія в зворотньому трубопроводі 
в опалювальний період, згідно довідки;

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

^^60,1 + 46,4
Цф.в.м.

303-282
282+----------X

7 5 -6 5
8,7 - 6 5 X10 = 0,000239055Гват / год.

Знаходимо фактичні годиніїі втрати всієї ділянки тепломережі з 
урахуванням коефіцієнтів:

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

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



Ь -  100 м — протяжність тепломережі:
С[ф.в.д. -- р ф.в.м. X Ь X [З X К,

рф.в.д. = 0,000239055 х 100 х 1,2 х 1,104 = 0,0316700064 Гват/годину.

Переведемо втрати в Гкал, помножуючи на переводний коефіцієнт; 
рф.в.д. = 0,0316700064 X 0,86 = 0,027236205504 Гкал/год.

Фактичні втрати тепла в опалювальний період до заміни 
тепломережі:

дф.в.= рф.в.д. X 4248 = 0,027236205504 х 4248 == 115,70 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 па господарсько-побутові потреби в Україні).

Вихідні дані:

Ср*П» 59,1ТС -  середня температура подаючого трубопроводу в опалювальний
період -  згідно ДСТУ Н-Б-В 1.1.-27:2010; 
Т„., -  43,оГС ■ середня температура зворотнього трубопровода в 
опалювальний період -  згідно ДСТУ Н-Б-В 1.1.-27:2010;
Тср.гр,- -  8,7°С -  середня температура грунта в опалювальний період - згідно 
довідки гідрометеорологічної станції (додаток 10);
Період роботи теплової мережі за опалювальний сезон -  4248 годин -  згідно 
ДСТУ Н-Б-В 1.1.-27:2010, стор.13,табл.№3.

Втрати одного метра тепломережі знаходимо методом інтерполяції;

С|п.р.м. 142+ 169-142 /, + / .

V 2
-57 ,5 < 10 Гвапі / год , де

70-57 ,5
142, 169 норми щільності теплового потоку через ізольовану поверхню 

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

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

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

Цп.р.м.
169-142  

142+д—тщ-гх 7 0 - ^ 7 .р

59.77-1-43.01 
9

-8 .7
V

-57 .5 X10"'’ = 0.0001100104Гват / год.



Знаходимо годинні втрати всієї ділянки тепломережі з урахуванням 
коефіцієнтів:

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

L -  100 м—протяжність тепломережі:

С|п.р.д. — р п.р.м. X Ь  X  [З X  К т ,

рп.р.д. = 0,0001100104 X  100 X  1,2х 0,8 = 0,0105609984 Гват/годииу.

Переведемо втрати в Гкал, помножуючи на переводний коефіцієнт: 

цп.р.д. = 0,01100104 X 0,86 = 0,0090824586 Гкал/год.

Втрати тепла в опалювальний період піеля реконетрукції 
тепломережі:

рп.р. = рп.р.д. X  4248 = 0,0090824586 х 4248 = 38,58 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 ІГІ = 115,7 Гкал;
-  за показниками після введення ІП = 38,58 Гкал.

Розрахунок зменшення витрат фактичної собівартості за рахунок 
економії палива від впровадження 1П 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 2017р. (код рядка 395, стовбець 5, 
додаток 13), кг.у.п./Гкал;

Оф.в. — втрати тепла за фактичними умовами роботи теплової мережі до 
реконструкції- 115,7 Гкал (див. розрахунок (1));

Qii.p. -  втрати тепла після реконструкції теплової мережі -  38,58 Гкал (див.



розрахунок (2)).

Е п .ф .=  177,2*115,7-177,2*38,58=13665,664 кг.у.п. (3)

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

Зв.ф. = Еп.ф. * Вп.пр. / 1000, грн./рік, де

Еп.ф. - економія палива від впровадження Ш  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 відвуск електричної енергії 
та виробництво теплової енергії ТОВ> "Краматорськтеплоенерго"( встановлених 
Постановою НКРЕКП №1502 від 28.12.17р., додаток 14), грн./туп.

Зв.ф. = 13665,664*428L88 /1000= 58514,73 грн/рік (4)

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

Зф.у. =  З в .ф .+ А В у с .~  Са.відр.+Са.вілр.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) вище);

А В ус. -  вартість усунення аварії наділянні, що підлягає заміні, грн.
( 200м* 1,516 аварія/км * 10984,04 грн./порив/1000 = 3330,36 грн.);

С а.відр.-амортизаційні відрахування у розрахунку на рік за податковим 
обліком -  13719,2 грн. до реконструуці (довідка про балансову вартість та 
амортизацію по об'єкту з інв. № 339000, додаток 15);

Са.відр.р. -  амортизаційні відрахування у розрахунку на рік за податковим 
обліком, -  191451,0 грн. після реконструкції (розрахунок 10% від вартості 
заходу 1914510 * 0,1 = 191451 грн.).

Зф .у . = 58514,73+3330,36-13719,2+191451,0 = 239576,89 гри. (5) 

Розрахунок терміна окупності заходу 

ТО =  V in /З ф .у ., років, де (6)

V in - вартість реалізації заходу ІП , грн.;

Зф.у. -  економічний ефект від впровадження Ш відносно фактичних умов 
роботи існуючої теплової мережі, грн.

то = 1914510/239576,89 = 7,99 роки.



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

Реалізація заходів по заміні ділянок теплових мереж є першочерговим для 
товариства і матиме позитивний вплив на фінансово-господарську діяльність 
товариства за рахунок зменшення втрат теплової енергії при її транспортуванні 
та, як наслідок, економії витрат на паливо в середньому на 58,51 тис.гри, (див. 
п.5.2. розрахунок (4)).

В свою чергу, за рахунок збільшення величини амортизаційних 
відрахувань на 177,73 тис.грн. підприємство отримає додаткові джерела на 
фінансування інвестиційної програми на наступні періоди.

Також відбулося зниження інших прямих витрат підприємств у сумі 29,93 
тис. грн. за рахунок змін суми витрат на ремонт, прийнятих до розрахунку 
тарифів на теплову енергію. При чому слід зазначити, що витрати на ремонт для 
категорій споживачів «бюджетні установи» та «інші споживачі» зросли з 9,96 
грн/Гкал до 10,37 грн/Гкал (див. табл. 6.1, п. 1.3.3, гр.16/18; гр.22/24], в той же 
час відбулось зниження інших прямих витрат для категорії споживачів 
«населення», оскільки тарифом на теплову енергії для даної категорії 
споживачів не передбачено отримання прибутку, який можно було б 
скоригувати.

№
п/п Найменування показника Од.

виміру Значення

1
Економія витрат за рахунок зменшення 
споживання палива
(див. п.5.2. розрахунок (4) та табл. 6.1, п. 1.1.3, 
гр.7)

тис.грн. 
на рік

-58,51

1 Зростання величини амортизаційних відрахувань 
(див. табл. 6.1, п. 1.3.2, гр.7- відхилення [гр.5- 
гр.3= гр.7 ])

тис.грн. 
на рік

+ 177,73

3

Зменшення (-)/ приріст (+) суми витрат на 
ремонт, прийнятих до розрахунку тарифів на 
теплову енергію
(див. табл. 6.1, п. 1.3.3, гр.7- відхилення [гр.5- 

гр.3= гр.7])

тис.грн. 
на рік

-29,93

3.1

Зменшення (-)/ приріст (+) суми витрат на 
ремонт, прийнятих до розрахунку тарифів на 
теплову енергію для населення 
(див. табл. 6.1, п. 1.3.3, гр.13- відхилення [гр.11- 
гр.9= гр.13])

тис.грн. 
на рік

-85,93

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

тис.грн. 
на рік

+ 12,99



теплову енергію для бюджетних установ 
(див. табл. 6.1, п. 1.3.3, гр.19- відхилення [гр.17- 
гр.15= гр.19])

3.3

Зменшення (-)/ приріст (+) суми витрат на 
ремонт, прийнятих до розрахунку тарифів на 
теплову енергію для інших споживачів 
(див. табл. 6.1, п. 1.3.3, гр.25- відхилення [гр.23- 

гр.21= гр.25])

тис.грн. 
на рік

+43,01

4

Зменшення (-)/ приріст (+) розрахункового 
прибутку за рахунок змін суми виробничих 
інвестицій
(див. табл. 6.1, п. 7, гр.7- відхилення [п.7.4, 
гр.7+п.7.1,гр.7=п.7, гр.7])

тис.грн. 
на рік

-89,29

Змеїшіенпя (-)/ приріст (+) величини тарифів 
иа транспортувапня теплової енергії за 
рахунок амортизаційних відрахувань та 
витрат на ремонти

грн./Г кал 0

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



6. ]. Вп.'іив резу. іьтатів реа іізагіії заходів інвесппп(іііііої програми по рекоиструкір'ї тепломереж па структуру тарифу 2 0 ІН

 ̂1/11
П„а.„ик: = зваженіnoKasHv-a

CvîapHi тя гередньо 
після реа/>1зац|Т ІП

ВіД«алення 
(г,! 5-гр 3,

Від«илеиня
гр.7/грЗ-Ю

0)
Для потреб населення Для потреб населення 

після реалізацГі ІП
Відхилення
(•рП-ф-9)

Відхилення
(гр,13Ар9-1

00)
Для потреб бюджетних 

установ
Для потреб бюджетних 
установ після реалізації 

(П
Відхилення
(rp.17-rp.15)

Відхилення
(гр.19/гр.15

■ЇХ)
Для потреб ІНШИХ Для потреб інших 

реалізацГі ІП ltp.23-rp.21)
Відхилення
|гр.25/гр 21' 

ЇХ)
,ис.гр„„. 'рн/Гнал Л, трн/Гкал грн/Гкал % грн/Гкал ,ис,р„«а грн/Гкал тнс.грн на тис.Гри на

рік хі-г гри на рік :рн/Гкал гис.фкна %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

(мриГхіК'іі« сжіікир І ісі і>. N 1. 487192,38 1066 34 487281,67 1066,54 89.286041>4 0.02% 324903,94 1012,55 324903,94 1012,55 0,00 0,00% 28005,42 887,42 28027,40 888,12 21,99 0,08% 134283,03 1285,65 134350,33 1286,30 67,30 0,05%
і.і ірнмі VM 11‘рія.іміі кііір»ІII. ̂  1 . ч.: 487192,38 1066.34 487282 3066,54 89.2860404 0,02% 315510,70 983.28 315471,81 983,16 -38,89 ■0,01% 28005.42 887,42 28027,40 888,12 21,99 0,08% 134283,03 902.29 134350,33 1286.30 67.30 0,05%
1 1 1 0 0 0 0 0 0,00“4, 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0.00%. 0 0 0 0 0 0,Х%
1 1 2 29334,38 (.4,21 20334,38 64,21 0 0,00%. 20082,31 62.59 20082,31 62,59 0,00 0.00% 2146,81 68,03 2146,81 68.03 0,Х 0.00% 7105,26 68.03 7105,26 68,03 О.ОС 0,Х%

1.1.3
ivwaniiii чигілаїіа ї-ік.‘рпя ти с<,)Г«вгіріісіь 
гсп-к»і’.<ч снсрпі кіаоних ПП1. TF.C, .Xf-IC, 
KorcHcpamtiHiix ycfaiiom« 444468,32 972,83 444409,81 972,70 -58,51473 -0,01% 295417,82 920,66 295378,93 920,54 -38,89 -0,01% 24933,75 790,09 24930,467 . 789,98 -3.28 -0,01% 124116,75 1188,32 124100,41 1188,16 -16і34 : -0,01%

1 1 і ]>aik'iiiip і\ наші« ;>.'іі.і(тчі снсрі п iviuomuin 
м<:|Ч->км\ііі :піші\ іплііригмсіи 0 0 С 0 0 0% 0 С 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0,Х% 0 0 0 0 0 0,00%

1 і <и.аі .аія ісмиї-к» ічии\ іюі)кч1 іа
0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0,Х% 0 0 0 0 0 0,00%

ма іс(ч:іли, tiiiiiK'iu частини і а іш m
15,05 0,03 15,05 0,03 0,00 0,00% 10,57 0,03 10,57 0,03 0,00 0,00% 1,04 0,03 1,04 0,03 0,00 0,00% 3,44 С,03 3,44 0,03 О.Х 0,00%

1.2 іірммі 11111 ра 1 и їм оіі.’іам праці і ні.ірнм каї 7765,42 17,00 7765,42 17,00 0,00 о.оам. 5453,80 17,00 5453,80 17,00 0,00 0,00% 536,37 17,00 536,37 17.x О.Х 0,Х% 1775,25 17,X 177S.25 17,Ш О.Х 0,00%
1.3 ікілі іірммі іііііраііі. V І. ч.: 5609,21 12,28 5757,01 12,60 147,80 2,63% 3939,44 12,28 3978,33 12,40 38,89 0,99% 387,45 12,28 412,72 13,08 25,27 6,52% 1282,33 12,28 1365.97 13,08 83,64 6.52%
11 1 Hup.iw ннічіч на іоіііа.'м.іи lavun 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,Х 0,Х 0,Х 0,00% 0,Х 0,Х 0,Х 0,Ш 0,Х 0,00%
І..Ч 2 iiMoprii iuiiiiim кід|)іі\л ваііня 1060,13 2,32 1237,85 2,71 177,73 1Ь,77% 744,55 2,32 869,37 2,71 124,82 16,77% 73,23 2,32 85,50 2,71 12,28 16,77% 242,36 2,32 282.99 2,71 40,63 16,77%
1 > ^ man примі іигітчіїн - • • 4549,08 9,96 4519.15 9,89 : -29,93 -0.66% 3194,89 9,96 3108,96 . 9.69 :■-85,93 -2,69% 314,22  ̂ ' 9,96 327,2І 10,37 . 12,99 ' 4,14% 1039,97 ■ ■ '• 9,96 1082,98 : 10̂37 43,01 ■ ' 4.14%
I.J lata. iMioiinpmliiii'ii ви Ірані. > і. 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% о,сю 0.00 о,х 0,Х 0,00 0,Х% О.Х 0,Х 0,Х О.Х О.Х О.Х%
1 1 1 ні:: ча і іі іі,і оіі.!,іі\ нрнці 0,00 0,00 о,ос 0,00 0,00 0,00%. 0,00 0,00 ' о,сю С,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 О.Х о,х 0,00% 0,00 0,00 0,00 О.Х о,х 0,00%
м? НІ. IUIIHH на 0 4пальні іачіми 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00%. 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00% 0,00 0,00 о,х 0,Х О.Х 0,00% 0,Х 0,00 0.00 о,х О.Х о,х%
1.1.1 шіш нчіраш 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 ООО“!* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 О.Х о,х о,х% 0,Х 0,00 О.Х О.Х 0,Х 0,00%
2 ...................... . і. 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 О.Х о,х 0.00% О.Х О.Х о,х о,х О.Х 0,00%
1 ж:':>аі:і на-.імао nmilU 0.00 0.00 поо 0,00 0,00 0,00"6 0,00 0,00 о,ос С,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0.00 О.Х 0,00 о,х% 0,00 О.Х 0.00 О.Х О.Х 0,00%

інлр.ллінна.ина очімльмі ч.оо.чн 0,00 с.сс с.оо 0,00 0.00 с,сс% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-% 0,00 0,00 0,00 0,Х с,со 0,00% 0,00 о,х О.Х О.Х О.Х о,х%
НІШ. І.шрапі 0,00 0,(Ю 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 о,х 0,Х 0,00 о,х% О.Х 0,Х 0.00 О.Х о,х о,х%

. 3 Ви І )іа 111 па іГігг. v і. 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 о,х О.Х О.Х о,х% 0,Х о,х 0.00 О.Х О.Х 0,00%
.............„.„„мір.™ 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,СЮ о.ос 0,00 0,00 0,00% 0,00 С,00 0.00 О.Х О.Х о,х% 0,00 0,00 о.ос 0,Х о,х о,ш%
шліь.чміашмдаоїішші.іп іамлі. 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00-15 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0.00 о,х 0,00 0,00% 0,00 0,00 0.00 О.Х с,х с,х%

ннірші. 0.00 0,00 0 00 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00-̂ 0,00 0.00 о,х о,х О.Х 0.00% О.Х 0,00 0.00 о,х О.Х о,х%
І1І1ІІІ i>m'])ai]jiiiii іініраіи 0,00 0,00 0,00 0,00 о,ш 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0.00 0,00 О.Х 0,00 0,00% 0,Х О.Х 0,00 о,х О.Х о,х%

5 Фіііаїк'іікі ніііраііі 0,00 0,00 o.ot 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00'Х 0,00 0,00 0.00 О.Х 0,00 о,х% о,х о,х 0,00 О.Х 0,00 о,х%
.. П<.»ііао.<1іім|ііІсі >. 487192,38 1065.34 487281,67 1066,54 89,79 0,02% 324903,94 1012,55 324903,94 1012.55 0,00 0,00% 28005,42 887,42 28027,40 888,12 21,99 0,08% 134283,03 1285,65 134350,3 3 1286,30 67,50 0,05%
7 1‘<иріі\у іімішіґі іірио\ 1 ок, ' 1. ч.: 3308,89 3.34 3719,50 8,14 -89.79 2,341 0,00 0,П0 0,00 0,00 0,00 о.осх, 898,35 28,47 876,50 27,78 -21,75 -2,42% 2910,54 2.’,S7 2843,00 27,22 -67,54 ■2.32%

' ! : |Мї:<ТОКТи ирпГдіїчг ■ . ..6̂ s;|b 50 ■ ёб3'53 сіМ •І6,1Г7 0,00 0,00 0,00 ЙООШЛЛ- о,«з у 5.17 157,79 5.x -3,91 -2,42% «гз.90 ' see : > 490 -12,16 ' -2,3256
Л.ІЧ. ІЬНЛМ 0,00 сос 0 or оос О.ОС С.ООУ 0.00 о.ос 0,00 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,Х 0,00 0,Х 0,00 0,Х% О.Х 0,00 0,00 О.Х 0,00 о.х%
(Ч'юрніііііі фчнл (каїппаї І 0,00 о.ос 0,00 оос 0,00 0,00% 0,00 о.ос 0,00 0,00 0,00 О.ОСґХ 0,00 О.Х 0,00 О.Х 0,00 0,Х% 0,Х 0,Х о,х О.Х с,х о,х%

7.-1 ііяр<,оіцирквдр<)Гицттва<вііі4ніі«ні . . 
ШВССПЩіП . у. . .. .. : :882.4S ■ 2'і 1,93 809,23 хл .  ̂ -8%, о.ос■1%%' .;-0,0С ■■ .у.:: у 0.00 ; о̂ю 0,0й . б,(Х1%■у ■ 2<Й,74:::І ■ .і' ■ 6.49 ; 186.М ■ ':'5,92 ■̂у' І.АІ7.84 ■. --б,-«,71% 677.71 6 49■ :,уу|б22,33 5.96 -S5.38 -8,17%

’ 7 І1ІІІК' МІ КМ] 'ІК 1 ■ІІІІ1Н НІПіГл'І ь\ 2240,84 4,9С 2240,8- 4.9С о.ос 0 ос о.ос 0,00 0,00 о.ос с.оом 531,91 16,85 531,91 16,85 0,00 О.Х"/ 1708,93 16,36 1708,93 16,36 с,х о.х%
S Карік'іі. ісіі.ііжоїенергії іа ниікініїиііміі 

іаріїфамп 491001,27 491001,2 324903,94 749,7« 324903,94 749,69 о.а 0,00-Sf. 28903,77 643,45 28904,00 643,3 7 137193,57 9Ь/,77 137193.33 967,64 О.Х
■1 l apinjiii на іічі.іоих опері іш. і ріі/Гк-а.1 1074 о 1074,6 1012,5 1012,55 0,00 0,00% 915,88 915,88 1323,51 1313,51 О.Х
10 Mpca.iM.im;uiojKMm,iiimm>K. 456, 4‘/6.8 320,8« 320,88 31.56 31.56 104,45 104,45
11 Иі.і)'апч:ка Д ноісрнми) 561,ОС 561,0 1 394.0С 394.0С 38,75 38,75 128,25 128,2 5

1 і с 1 л! 1 ] п 1 к и а ч aj! 1 > пика ucw і с і їловп х \; ерс
1і:о-.'а,іа відічжілального виконання)

ІІІараїш 1?.В.
(іір] П«иіде, ім'я, ПО батькові)
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2. Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на 
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потреби в Україні. КТМ 204 Україна 244-94. Київ -  2001.

3. Апарцев М.М. «Наладка водяных систем централизованного 
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Генеральний директор
ТОВ «Краматорськтеплоенерг^^;:
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Волоха С.О.



ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
TOB «Краматорськтеплоенерго»

Щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної 
програми у сфері ліцензованої діяльності

Виконання заходів передбаченого Інвестиційною програмою ТОВ 
«Краматорськтеплоенерго» на 2018 рік дозволить:

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

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

Генеральний директор
ТОВ «Краматорськтеплоенерго» Волоха С.О.


