
Додаток 16
до рішення 44 сесії обласної Ради 
7 скликання
від 23 липня 2020 року № 948

Про погодження інвестиційної програми комунальному 
підприємству «Вінницяоблтеплоенерго» на 2020 рік

Відповідно до статті 43, статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», вимог розділу III Порядку розроблення, 
погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів 
господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- 
комунального господарства України від 14 грудня 2012 року № 630, 
враховуючи клопотання обласної державної адміністрації і висновки 
постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та 
обласних програм, обласна Рада ВИРІШ ИЛА:

1. Погодити інвестиційну програму КП
«Вінницяоблтеплоенерго» на 2020 рік згідно з додатком, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні 
комісії обласної Ради з питань житлово-комунального господарства, 
паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження 
(Ковальов А.Є.), з питань розвитку промисловості підприємства, 
інвестиційної та регуляторної політики (Поліщук А.Л.), з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.)

Заступник голови обласної Ради ХМІЛЬ
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Генеральний директор 
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Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми
1. Загальна інформація про підприємство
2. Загальна інформація про інвестиційну програму
3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою:
- Фінансовий план використання копггів для виконання інвестиційної 
програми (Таблиця 1)
- Фінансовий план використання копггів для виконання інвестиційної 
програми та їх ура?^^вання у структурі тарифів на 12 місяців (Таблиця 2)
- План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної 
програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців (Таблиця 3)
- Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу
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Розділ 2.2. Висновок щодо необхідності впровадження інвестиційної 
програми
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ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ НА ПЛАНОВИЙ 
ТА ПРОГНОЗОВАНИЙ ПЕРІОД
ТЕО, обґрунтування вартості, визначення строку окупності та 
економічного ефекту від впровадження заходів інвестиційної програми
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Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на
2019 рік

Комунальне підприємство «Вінницяоблтеплоенерго»

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

Назва підприємства КП «Вінницяоблтеплоенерго»
Рік заснування 2006 рік
Форма власності Комунальне підприємство
Юридична адреса вул. Вишнева, 24, м. Вінниця, 21037
Код ЄДРПОУ 33649363
Прізвище, ім’я, по батькові 
керівника або 
уповноваженої особи, 
посада

Генеральний директор 
Довбанюк Валерій Михайлович

Телефон, факс, E-mail (0432) 68-06-30, (0432) 68-06-26, 
vinheatnet@ukr.net

Ліцензія на право 
провадження господарської 
діяльності 3 виробництва 
теплової енергії, крім 
виробництва теплової 
енергії за нерегульованим 
тарифом;

Відповідно до рішення Вінницької обласної 
державної адміністрації від 22 серпня 2017 
року № 596

Ліцензія на право 
провадження господарської 
діяльності 3
транспортування теплової 
енергії магістральними і 
місцевими (розподільчими) 
тепловими мережами, крім 
транспортування теплової 
енергії за нерегульованим 
тарифом;

Відповідно до рішення Вінницької обласної 
державної адміністрації від 22 серпня 2017 
року № 596

Ліцензія на право 
провадження господарської 
діяльності 3 постачання 
теплової енергії, крім 
постачання теплової енергії 
за нерегульованим 
тарифом.

Відповідно до рішення Вінницької обласної 
державної адміністрації від 22 серпня 2017 
року № 596

Статутний капітал 18 000

mailto:vinheatnet@ukr.net


підприємства,
Тис грн.
Балансова вартість активів, 20 415тис. грн.
Амортизаційні
відрахування за останній 4 103
звітний період, тис. грн.
Заборгованість по сплаті
податків, зборів -

(обов’язкових платежів)

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі програми Зниження використання палива, в першу чергу 
природного газу, за рахунок технічного 
переоснащення системи теплопостачання 
об’єктів міста Вінниця та Вінницької області

Строк реалізації програми 12 (дванадцять) місяців
На якому етапі реалізації 
заходів, зазначених в 
інвестиційній програмі, 
знаходиться ліцензіат

У роботі КП «Вінницяоблтеплоенерго» 
керується законодавчими актами України, 
галузевими нормативними документами і 
правилами.

В наявності кошторисна документація.
На підприємстві працює комітет з 

конкурсних торгів, який здійснює всі закупівлі 
згідно закону.

Головні етапи реалізації 
інвестиційної програми

1. Виконання будівельно-монтажних робіт 
господарським способом по заходам 
інвестиційної програми ( модернізації 
теплових мереж та встановлення вузлів 
обліку гарячої води) згідно плану.

2. Здача та введення об’єкту в експлуатацію з 
проведенням пусконалагоджувальних робіт 
та гідравлічних випробувань.

3. Виведення обладнання на проектну 
потужність та технологічні параметри.



3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТВ
ПРОГРАМОЮ

ІІІГ іІ аою

Загальний обсяг інвестицій, тис грн 4204,0
власні кошти 4204,0
позичкові кошти 0
залучені кошти 0
бюджетні кошти 0

Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу 
інвестицій):
Заходи зі зниження питомих витрат, а також 
нграт ресурсів 77,2 %

Заходи щодо забезпечення технологічного 
та/або комерційного обліку ресурсів 21,4%

Заходи щодо впровадження та розвитку 
інформаційних технологій 0

Заходи щодо модернізації та закупівлі 
транспортних засобів спеціального та 
спеціалізованого призначення

0

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки 
та охорони навколишнього середовища 0

Інші заходи 1,4%
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Т^^йіія З
до Порядку розрї^ення, погодження та 
m»q[>Ж(ïeння Інвйстйшйних програм с ^ ’е«тІ8 
госполарювшіня у с ф ^  теплопостачання

План витрат за джерела»» ф ін атуван н я на ішкчжания Інвестиційної програми для в)^ту»ання у струк^рі тврнфів на
місяців з І січня 2ЙІ9 року

(ш за« пшпрй€№Г)ш)

з/п Н ай м ш уванн я  заході»

Кош ти, ш о 8рахо8уіш ’Ь(ш у  структурі тариф ів за  а ж ^ л ш и  ф інансування, тис, грн <з 
. . . . . . . . . . .  П Д 8 )

за ш іь н а
сум а

у тому числі:

а ш р т а з ш ій н і
а ііц т х у м іш я

в» |ю бнвчі
ІНВСЖТЇШІЇЗ

прибутку

су м а п о зй ч ш а н х  
кош тів т а  відсотків за 
їх  користування, і ш  

підлягає гіоверненню у 
н лш ованом у nqз!(tдt

сума інших 
т т у ч е н и х  кош тів, 

щ о підлягає 
поверншїию у 

план ош зом у  періоді

ї 2 Э 4 5 6 7
і ВНюзо^Яйитяда тСйдовйГ енсогІГ

'!.ї
Будівшизгео, роїЕШЯЕріжш ш м садаізаи ія о б 'т і в  ¥еаюп0Ст»*®ш«. у т .ч ,:

\ . и Заходи зі ^йж сйн* ийтомнж в т ^ т ^  а також втрат 
е»едат>р®с«)еїв

2262,82 2262,82 0,(Ю ОДО 0,00

Ї Л2
Г^адбанкя та і^тансшіей«!і а у зтв  (^діку тшлоаог 

« и ^ Й  {ко«е|ніійнето -т/фи техишіогічшш) на 
всіх спалах П вйробш яш а т  р ш ііїац в , « також 

»ушіа облііеу шо««(Шінн* еадгеоеоурсів

0,(» 0,00 0,00 0,00 од о

і. 1,3 Інші заход» 0,00 0.00 0.00 од о одо
Усього за роздшйй 1.1 2262.82 2262,82 0,00 о д о од о

І.2. Інші заходи, у т.ч.;
1.3.1 Защ дн ЗІ зкішшнж шййммх *1 тшкїж втрат 

шсргорссурсів 132,00 132,00 0,00 о д о 0,00

1.2,2
П ркд^ння та всташ аткш я аузда» обджу теш»Ойш 

енергії (ш«ерш йного тш/або технодогічшго) н» 
ж :к  етагш  й Вїфобниітші та реалізації, а також 

«узді» обліку сіш ш іважж енергоресуцкйв

0,00 0.00 0,Ш о д о О.ДО

и . з В гф ош »ш зна та рсшштвк 
техйшкгШ 0,00 0,СЮ 0,00 0.00 ОДО

1,2.4 Мсдариїзаша та закупівд» іранспсртиюі засЫ5ш 
аіецш ьн ого  та єішиіадгіованшо твшканшний

0,00 0,00 ОМ о д о од о

і .2.3 Інші заходи 0,00 О М 0.00 о д о а о о
Усьош за іішшяон 1,2 0 2 ,0 0 132,00 ОДО о д о 0,00
У см ио  3» РОЗДІЛОМ 1 239<Ш 2 3 9 4 ^ 0 , » о і в ш

2 Трансаортувзнни тевлоРоГ « іс ік ії
2-І Будцишшао, решкпрукці» та мо^шрншш» об'єкті» тсізлшїостачанн» у т ,ч .:

2 .!.! Заходи зі знішеняй питомїс* антрат^ а також впсрвт
ЄНЄЕНО0Є(ЗРШ

ь п я 623,57 о д о о д о о д о

2.1.2
Придбшшя -ш шлшнййленяя в у зя т  ^ і к у  тегошюї 

енерИї (шмершШюгй та/а6о технологічного) на 
ВСІХ етапах в в іф і^ н іш а  та реалізіацї а  також 

вузлш ебліісу ш ш ш ш ййл ввергоресурсіа

0,00 0,00 0.00 о д о одо

2 ,13 ІНШІЗШСЦДИ 0.00 0 . » о д о од о 0.00
Усього 38 ВСЙДШШК 2 .1 623.57 623,57 о д о о д о 0.00

3.2 Інші таходиу Т.Ч,;

2.2.1 Заходи зі знижснн« питомих ззгфат, а тагож атрат 
. . . . . . . . . . . .  с м е р г в д ^  . .. . . . . . . . . . . . . . .

0,00 0,00 о д о о д о О.ДО

/ /



Продовження таблиці З

2.2.2 :
Црнабашй т& ^стт&тшя. о^ іку  тегщшеї 

ещфгії (іЕШйер^шго тя/г^ тЕ^хншегшшшН» 
йсш ешшх П ' та такшс 

Е ^ іа  0&аІку тожішнт ятрт^^уреЫ

о т от 0,00 0,00 о,ш

2.2.5
Уяровааженш та ршвигок іїф ^ ш ій н ш ї 

технологій 0,00 0,00 0,Ш) 0,00 ом
2.2.4 Моо^ і:йші» та такупішіх транстоїтіих таеобіа 

еоешшіьното та спеддаадізоїшкоті при^апетаЕ;!
0,00 0,00 0,00 0,00 ом

2.2.5 ІНШІ 3£Ш|ДН 4оо ^ 0,00 о.сю 0,00 0.00
Усього за росшшш: 2Л 0.00 0,00 ом 0,00 0,00
Усмкго за рощІлон 2 6nsf ш 6.00 о,то

3 Цоегачацнв теаловОГ екеїмЧ!
зл Вудаащїіш^ рехонструкіш та «олернішіїл об'єктів танжтоста'шннй у т .ч .;

3.1Л Заходи зі знесення ш ттш  вит|ніпг, а також втрат 
енєїатїресурсів

0,00 ом 0,00 ом 0,00

3.1.2
Придбання та встаншш»«» вузлів обдії^ тиїловоТ 
енергііг (*аж(фшйнскт!і та/й&зтехиояогічтаихї) щ  
всіх шащх П йнро^Ішцтаа та ^»іізаш ї, я також 

вдаів обліку ешшіванші Ш*̂ ЕОРЄСУРЄІ»

0,00 0,00 одо ом 0,00

З.Ї.З Ьш ізш м ш ом 0,(Ш 0,00 0,00 0,00
Усьтао 38 розділом ЭЛ 0,00 ом 0,00 0.00 0,00

3.2 Інші зжкоди (не звільїімгтасв від опшатауванш* згідно зі стггтао і 54.9 Пшідті®вого щаексуї, у і:ч..

;  д л
Заходи зі зш лш ия питомих витрат, з також щ ш  

екергщюсурсів 0,00 от ом 0,00 0,00

3.2.2
Придбант та встановлення ї^ушв <̂ ЬтІку теплової 

ш^згії (комершйного та/вбо технологічного) на 
всіх етапах її в г ^ ш п п ^  та рошшці^» таїшж 

вузлів обліку еоожившня шйргоріхрсів

0,00 ом ом 0,00 0,®

3.2.3
Вп^іпшжеиия-та рскївіпш; Інформ^йних 

технологій 0,00 от ом 0,00 0,®

3.2.4 Модернізамі» тш закупай* іранеш ^тш хмш бш  
спстаальшнч> та спещалшааного прюшченнв

0,00 0,00 0.00 0,00 0.®

3.2.5 Ішдізахади 0,00 0.00 0,00 0,00 0.®
Усьогота роздішм 3.2 0,00 0,00 о.сю о,сю 0,00
Усього та рвтаілоіи 3 о ж 0,00 0,00 о,ш 0,®
Уеьі^б та прогітавгшо тгш з о і в 0,00 6.00 0.00

Директор технічний

В.М. Довбанюк

Л. В. Барі̂

О.В, ІСорчуиов



Аналіз впливу результатів реалізації програми 
на структуру тарифу.

Інвестиційна програма на 2020 рік розроблена на загальну суму 4204 тис
грн.

Дана програма передбачає виконання інвестиційних заходів у 2020 році за 
ра^дпіок амортизаційних відрахувань та виробничих інвестицій з прибутку 
підприємства.

Очікувані результати реалізації інвестиційної програми у сфері
ліцензованої діяльності.

Виконання заходів передбачених Інвестиційною програмою 
КП «Вінницяоблтеплоенерго» на 2020 рік дозволить отримати:

1.1. Забезпечення реалізації програми підвищення 
енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у 
Вінницькій області на 2017-2022 роки.

1.2. Забезпечення реалізації державної політики щодо регіонального 
розвитку, насамперед у сфері житлово-комунального господарства.

1.3. Забезпечення сталого функціонування об’єктів 
теплопостачання, що забезпечують тепловою енергією житловий фонд 
міста та соціальну сферу.

1.4. Проведення модернізацію теплових мереж з метою зменшення 
витрат енергоносіїв і дотримання санітарних норм та норм охорони 
праці.

1.5. Довести стан теплових мереж до рівня експлуатаційної безпеки.
1.6. Забезпечення поступового виведення з експлуатації аварійних 

теплових мереж.
1.7. Забезпечення надання населенню теплопостачання належної 

якості відповідно до вимог національних стандартів,
1.8. Підвищення якості послуг споживачів підприємства з гарячого 

водопостачання та опалення.
2. Впровадження заходів інвестиційної програми призведе:
Економічний ефект (з урахуванням вартості паливно-енергетичних ресурсів 

(ПЕР)) на 2020 рік) в цілому за інвестиційною програмою:
Д = 1477,17 тис грн./рік

Загальні капітальні вкладення на впровадження заходів інвестиційної 
програми:

К = 4204,0 тис грн.
Строк окупності в цілому за інвестиційною програмою:

П = К/Д = 2,8 роки = 34 місяці
Таким чином, витрати пов’язані з упровадженням передбачених програмою



заходів, окупаються за ра?^ок  економії витрат ПЕР впродовж 34 місяців. 
Ураховуючи постійно зростаючу вартість ПЕР, можливо прогнозувати 
скорочення строку окзшності.



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ВІННИЦЯОБЛТЕПЛОЕНЕРГО”

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

КП «Вінницяоблтеплоенерго” 

на 2020 рік



Розділ 1. ВСТУП 

Розділ 1.1 Мета розробки інвестиційної програми

Головною метою програми є розроблення та впровадження заходів зі 
зниження питомих витрат енергоресурсів, у першу чергу палива - природного 
газу (який імпортується в Україну), за рахунок модернізації системи 
теплопостачання об'єктів міста Вінниця та Вінницької області.

Інвестиційна програма КП «Вінницяоблтеплоенерго» на 2020 рік 
розроблена на підставі Законів України «Про теплопостачання» від 02 червня 
2005 року за № 2633-УІ; «Про загальнодержавну програму реформування і 
розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки» від 11 
червня 2009 року за № 1511-УІ; наказу Міністерства регіонального розвитку 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 грудня 
2012 року за № 630 та постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері комунальних послуг від 14 грудня 2012 року за № 381 
«Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження 
інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сферах теплопостачання, 
централізованого водопостачання та водовідведення»; інших законодавчих 
актів України у сфері теплопостачання та енергозбереження.

В основу Інвестиційної програми покладені:
Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання 

енергоресурсів у Вінницькій області на 2017 -2022 роки.
Рішення Вінницької обласної Ради від 20 грудня 2017 року № 521 «Про 

внесення змін та доповнень до Програми підвищення енергоефективності та 
зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій області на 2017 -2022 
рр. Затвердженої рішенням 17 сесії обласної Ради 7 скликання від 24 березня 
2017 року № 310».

Основним напрямком модернізації є технічне переоснащення котелень з 
дооснащенням котлами на альтернативному виді палива, заміна 
теплообмінника на більш ефективний, заміна зношених мереж та оснащення 
житлового фонду вузлами комерційного обліку гарячої води. Це дозволить 
скоротити втрати при виробництві, транспортуванні та розподілі теплової 
енергії, а також скоротити поточні експлуатаційні витрати. У результаті 
реалізації заходів інвестиційної програми буде досягнуто суттєве підвищення 
ефективності використання палива, яке, у свою чергу, призведе до зменшення 
рівня викидів парникових газів.

Впровадження інвестиційної програми створить значні економічні, 
екологічні та соціальні переваги для м. Вінниця та Вінницької області.



Розділ 1.2 Загальна інформація про теплопостачальне підприємство

Повна назва підприємства - Комунальне підприємство 
«Вінницяоблтеплоенерго». Скорочена - КП «Вінницяоблтеплоенерго»,

Юридична адреса підприємства: вул. Вишнева, 24, м. Вінниця, Україна.

Основним видом діяльності підприємства є виробництво, 
транспортування та постачання теплової енергії для потреб опалення та 
гарячого водопостачання бюджетних установ — 68,8 %, населення - 28,5 % 
та інших споживачів - 2,77 %.

Ліцензія на право провадження господарської діяльності з виробництва 
теплової енергії, крім виробництва теплової енергії за нерегульованим 
тарифом відповідно рішення Вінницької обласної державної адміністрації 
№ 596 від 22 серпня 2017 року.

Ліцензія на право провадження господарської діяльності з 
транспортування теплової енергії магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами, крім транспортування теплової енергії 
за нерегульованим тарифом відповідно рішення Вінницької обласної 
державної адміністрації № 596 від 22 серпня 2017 року;

Ліцензія на право провадження господарської діяльності з постачання 
теплової енергії, крім постачання теплової енергії за нерегульованим 
тарифом відповідно рішення Вінницької обласної державної адміністрації 
№ 596 від 22 серпня 2017 роки.

Виробництва підприємства дислоковані у 20-ти населених пунктах 
області.
Форма власності підприємства — комзшальна.
Організаційно-правова форма — унітарне комунальне підприємство. 
Виробничі потужності підприємства станом на 01 січня 2020 року: 

котелень в цілому - 54 кот.;
з них встановленою потужністю:
- до 3.0 Гкал/год - 45 кот,;
- від 3,0 Гкал/год до 20 Гкал/год - 8 кот.;
-понад20 Гкал/год -1 кот.;
теплових мереж у двотрубному вимірі - 44,009 км; 
централізована ремонтно-технічна база (ремонтно-механічні майстерні,

спеціальний автотранспорт, будівельні машини та механізми);
централізована база технологічного забезпечення (дільниця засобів 

автоматизації та електрозв’язку, дільниця електроустаткування, метрологічна 
лабораторія, лабораторія балансових випробувань та режимної наладки 
теплогенеруючого обладнання, дільниця хімводопідготовки, оперативно- 
технічна бригада, диспетчерський пункт).

Тарифи на теплову енергію розраховуються відповідно до постанови 
КМУ від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до



формування тарифів на житлово-комунальні послуги» та затверджуються 
обласною Радою.

Показники та періодичність аналізу, за якими власник здійснює 
контроль за ефективністю використання комунального майна та діяльністю 
підприємства обумовлені виконанням фінансового плану. Це виконується 
щоквартально. Підрозділи звітують керівнику підприємства щомісячно.

Висновки:
1. Організаційно-правова форма підприємства та правовий режим 

майна, яким воно оперує, відповідає цілям його створення та предмету 
діяльності, а також вимогам чинного законодавства.

2. Процес формування і встановлення тарифів на теплову енергію та 
послуги централізованого теплопостачання, що надаються підприємством, не 
є ефективними через довгу тривалість в процедурі затвердження .

3. Структура та розподіл функціональних обов’язків відповідають меті 
та характеру діяльності підприємства.

Джерела теплової енергії (котельні)

На сьогодніпшій день ЮТ «Вінницяоблтеплоенерго» експлуатує 53 
джерела теплопостачання та 44,009 км теплових мереж у двохтрубному 
вимірі.

Загальна встановлена потужність-116,417 Гкал.
Температурний графік найбільш потужних котелень -  110/70“С, решти 

котелень -  95/70**С.

Системи транспортування і розподілу теплової енергії

Теплові мережі міста мають типову структуру. Магістральні та 
розподільчі мережі (до ЦГ11) -  це двотрубні теплопроводи діаметром від 108 
до 426 мм, розподільчі мережі від ЦТП, в основній своїй більшості -  це 
чотиритрубні теплопроводи діаметром від зо до 133мм, а відгалуження до 
систем опалення окремих будинків, централізована система гарячого 
водопостачання -  це двотрубні теплові мережі діаметром від 50 до 108 мм. 
Більшість теплових мереж підприємства -  підземної прокладки. Термін 
експлуатації більшості теплових мереж перевищує 20-25 років.

Теплова ізоляція більшості теплопроводів виконана із мінераловати. За 
час експлуатації ізоляція за рахунок пошкоджень в інженерних мережах міста 
(теплові мережі, водопровід та каналізація), а також за рахунок природних 
умов неодноразово затоплювалась і зволожувалась. У деяких місцях канали 
теплових мереж замулені, деякі ділянки теплопроводів постійно затоплені. В 
таких умовах теплова ізоляція втратила свої теплоізолюючі якості. 
Експлуатація теплових мереж за таких умов призводить до інтенсивної 
корозії металу, порушення герметичності теплопроводів і, як наслідок, до 
значних втрат мережної води. На деяких котельнях витрати підживлювальної 
води теплових мереж значно перевищзчоть нормативне значення. Наслідком



такого режиму експлуатації теплових мереж є достатньо високий рівень 
реальних втрат теплової енергії через ізоляцію теплопроводів та з витоками, 
особливо в системі постачання гарячої води.

Кожен рік підприємство проводить роботу по заміні теплових мереж із 
застосуванням сталевих попередньоізольованих та РЕ-КТ труб. Також, по 
закінченню опалювального сезону та перед початком ремонтного періоду 
проводяться гідравлічні та теплові випробування, а також гідравлічна наладка 
теплових мереж.

Найбільша проблема при експлуатації теплових мереж - це аварійний 
стан та зношеність трубопроводів, а також підтоплення каналізаційнїши та 
стічними водами.

Розділ 2. ВИСНОВКИ 

Розділ 2.1 Загальна оцінка існуючого стану системи 
теплопостачання

Основною діяльністю підприємства КП «Вінницяоблтеплоенерго» є 
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

Іншими сферами підприємства є:
- проведення експертних робіт щодо обладнання котелень;
- налагоджувальні роботи;
- виконання будівельно-монтажних робіт.

Розділ 2.2 Висновок щодо необхідності впровадження інвестиційної 
програми

Централізоване теплопостачання здійснюється через трз^опроводи з 
недостатньою теплоізоляцією. Втрати у теплорозподільчих мережах сягають 
до 15,67 %. Довжина теплових мереж, терміном експлуатації понад 25 років 
складає близько ЗО %.

У обсязі заходів щодо проблем енергозбереження та енергоефективності 
в теплопостачанні, на сучасному етапі потребують реалізації такі питання:

-заміна та реконструкція теплових мереж із застосуванням нових 
технологій безканального прокладання труб з попередньою термоізоляцією;

- технічне переоснащення котелень з дооснащенням котлами на 
альтернативному виді палива.

- заміна морально-застарілого обладнання на більш енергоефективне;
У обсязі невідкладних заходів у сфері теплопостачання на підприємстві 

теплозабезпечення м. Вінниця та Вінницької області необхідно розглянути 
таке:

- проведення модернізації теплових мереж фізично зношеного та 
аварійного стану зі строком експлуатації (визначено межами «Зони ризику» 
(16-25 років) і «Аварійний стан» (більше 25 років);

- зменшення споживання природного газу та збільшення виробництва



теплової енергії на альтернативних видах палива, для чого заплановано 
технічне переоснащення котельні.

- заміни морально-застарілого обладнання, що не ефективно споживає 
енергоресурси, на більш енергоефективне;

- Впровадження 100% обліку енергоносіїв (теплової енергії, гарячої води 
тощо).

Розділ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ШВЕСТИЦШНИХ ВИТРАТ 

Розділ 3.1 Мета програми

Станом на даний час в технологічному циклі підприємства задіяно 54 
джерела теплопостачання, 8 ЦТП, та 44,009 км мереж теплопостачання та 
гарячого водопостачання в двотрубному обчисленні.

Інвестиційна програма розвитку системи теплопостачання, котелень, 
ЦТП та теплових мереж включає у себе;

- реконструкцію аварійних та зношених теплових мереж із 
застосуванням попередньо-ізольованих труб та сучасних технологій їх 
прокладання,

технічне переоснащення котелень з дооснащенням котлами на 
альтернативному виді палива,

- заміна теплообмінника на більш ефективний,
- оснащення житлових будинків загальнобудинковими вузлами 

комерційного обліку гарячої води.

Розділ 3.2 Опис інвестиційної програми

У результаті оцінки технічного стану котельного обладнання, системи 
централізованого теплопостачання на підставі аналізу були визначені заходи 
технічного характеру по модернізації найбільш аварійних теплових мереж, 
заміні не енергоефективного обладнання.

Модернізація теплових мереж як реалізація енергозберігаючої технології 
з використанням високоефективних теплоізолюючих матеріалів -
попередньоізольованих труб (ШТ) у системах міського теплопостачання 
міста.

Технічне переоснащення котелень з дооснащенням котлами на
альтернативному виді палива та використання попередньо-ізольованих труб 
дає змогу заощаджувати паливно-енергетичні ресурси.

Заміна теплообмінника на більш ефективний дає змогу заощаджувати 
паливно-енергетичні ресурси та надавати послуги з гарячого водопостачання 
споживачам належної якості.

Оснащення житлових будинків, що отримують послуги з
централізованого гарячого водопостачання загальнобудинковими



комерційними вузлами обліку гарячої води дасть змогу виконати вимоги 
Закону України «Про комерційний облік», більш ефективно проводити 
енергомоніторинг споживання споживачами гарячої води, за результатами 
якого виявляти факти неналежного утримання внутрішньобудинкових мереж 
та унеможливлення безоблікового використання гарячої води.

Більш детальний опис проектів з техніко-економічним обґрунтуванням 
необхідності та доцільності впровадження, визначенням строку окзчіності та 
економічного ефекту від впровадження заходів, обґрунтуванням вартості 
запланованих заходів, зведені кошториси робіт наведенням розрахунків 
обсягів економії енергоресурсів та терміном окупності надані у розділі 
“Опис заходів інвестиційної програми на плановий та прогнозований 
період”.
Заходи інвестиційної програми не суперечать схемам теплопостачання міста 
та районних центрів.

Таким чином загальна сума капіталовкладень зазначених у програмі 
буде складати 4204,0 тис грн., а розрахункова економія від впровадження 
вказаних заходів буде у межах 1477,17 тис грн./рік.

Таким чином, інвестиційна програма направлена на комплексне 
вирішення технічних, економічних, енергетичних та екологічних проблем як 
підприємства так і міста, і області в цілому

Розділ 3.3 Організаційний план інвестиційної програми

Етапи підготовки та реалізації проекту:
1. Проведення необхідних процедур закупівель на матеріали.
2. Виконання будівельно-монтажних робіт господарським способом.
3. Здача та введення об ’ екту в експлуатацію з проведенням 

пусконалагоджувальних робіт.
4. Виведення обладнання на проектну потужність та параметри.

Опис основних робіт у рамках іфоектів:
Модернізація та будівництво теплових мереж, оптимізація системи 

теплозабезпечення та гарячого постачання споживачів.

ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ НА ПЛАНОВИЙ ТА
ПРОГНОЗОВАНИЙ ПЕРІОД

ТЕО, обґрунтування вартості, визначення строку окупності та
економічного ефекту від впровадження заходів інвестиційної програми.

Технічне переоснащення котельні КП «Вінницяоблтеплоенерго» по 
вул. Сонячна, З м. Вінниця з дооснащенням котельні теплоегератором 
модульним транспортабельним на платформі, що працює на 
альтернативному виді палива

З метою економії споживання газу та енергоносіїв вживаються заходи по 
дооснащенню газових котелень котлами на альтернативних видах палива. 
Інвестиційний захід передбачає заміну двох котлів, які працюють на



природному газу на котли, які працюють на альтернативному виді палива
потужністю 1200 кВт кожен в м. Вінниця по вул. Сонячна,З.
Планується замінити котел КВГ-6,5, який працює на природньому газу на два 

котли BRS 1200 Comfort ВМ на альтернативному виді палива (дрова). Експлуатація 
котлів має бути в режимі ручного завантаження палива. Оператор вручну 
завантажує паливо, веде розпалювання котла з виходом на його режим роботи.

Кошторисна вартість матеріалів склала за зведеним кошторисним розрахунком 
- 1844 тис грн. без ПДВ.

Впровадження даного заходу, дасть змогу замістити використання природного 
газу на 605, 879 тис. м̂  на рік.

Загальний економічний ефект буде складати 248,63 тис грн.
Термін окупності капіталовкладень —89 місяців.

Заміна теплових мереж

Інвестиційний захід передбачає заміну теплових мереж із застосуванням 
попередньоізольованих труб (0,8 км) від котелень по вул. Амосова, 1 та 
вул.Пирогова, 109.

Кошторисна вартість склала за зведеним кошторисним розрахунком - 1400 тис 
грн без ПДВ.

Економічний ефект складає 442,11 тис грн.
Термін окупності капіталовкладень — 38 місяців.

Заміна пластинчастого теплообмінника
Інвестиційний захід передбачає заміну пластинчастого теплообмінника в ЦІ Н 

по вул. Д. Галицького, 50А.
Кошторисна вартість склала за зведеним кошторисним розрахунком - 60 тис 

грн, без ПДВ.
Загальний економічний ефект буде складати 15 тис грн.
Термін окупності капіталовкладень - 48 місяців.

Оснащення будинків загальнобудинковими засобами обліку гарячої води
Інвестиційний захід передбачає оснащення будинків дев’ятнадцятьма 

одиницями загальнобудинкових засобів обліку гарячої води.
Кошторисна вартість склала за зведеним кошторисним розрахзшком - 900 тис 

грн, без ПДВ.
Загальний економічний ефект буде складати 771,43 тис грн.
Термін окупності капіталовкладень —14 місяців.
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