










ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
ліцензіата до інвестиційної програми 

на __2019___ 
(рік)

«Акціонерне товариство «Криворізька теплоцентраль»
 (найменування ліцензіата)

1. Загальна інформація про ліцензіата

Найменування ліцензіата АТ «Криворізька теплоцентраль»

Рік заснування
   1929

Форма власності
державна

Місце знаходження
50014, м.Кривий Ріг, вул. Електрична, 1.

Код за ЄДРПОУ
00130850

Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи 
ліцензіата, посада

Виконуючий обов’язки голови правління
Тарасенко Микола Миколайович

Тел., факс, е-mail
(056) 409 01 73, kanc  @  tec  .  dp  .  ua  

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

Постанова НКРЕКП  №789 від 19.06.2017 р. ;  
безстрокова

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

Постанова НКРЕКП  №789 від 19.06.2017 р. ;  
безстрокова

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

Постанова НКРЕКП  №789 від 19.06.2017 р. ;  
безстрокова

Статутний капітал ліцензіата, тис. грн
315 651

Балансова вартість активів, тис. грн
3 694 816

Амортизаційні відрахування за останній 
звітний період, тис. грн

110 854

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

122 440

mailto:kanc@tec.dp.ua


2. Загальна інформація про інвестиційну программу

Цілі інвестиційної програми
 Зниження  собівартості  теплової  енергії,
поліпшення  технічного  стану  теплових  мереж,
що  дозволить  забезпечити  надійність
теплопостачання.

Строк реалізації інвестиційної програми
Після  погодження  інвестиційної   програми
протягом 4 кварталу 2019 року

На якому етапі реалізації заходів, зазначених 
в інвестиційній програмі, знаходиться 
ліцензіат 

В  роботі  АТ  «Криворізька  теплоцентраль»
керується  законодавчими  актами  України,
галузевими  НД.  Розроблено  проектно-
кошторисну документацію, проведено експертизу
кошторисної  частини  проекту.  В  штаті
підприємства є тендерний відділ,  який здійснює
закупівлю  матеріалів  згідно  чинному
законодавству.

Головні етапи реалізації інвестиційної 
програми

Розроблення  проектно-кошторисної
документації,  проведення  експертизи
кошторисної  частини  проекту,  погодження
Інвестиційної  програми  органами  місцевого
самоврядування,  проведення закупівлі матеріалів
згідно  вимогам  чинного  законодавства,
виконання  робіт  відповідно  до  проекту,
прийняття об’єктів в експлуатацію.

3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою

Загальний обсяг інвестицій, тис.грн
14 744,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

власні кошти 14 744,27

позичкові кошти -

залучені кошти -

бюджетні кошти -

Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів 93,9

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку 
ресурсів

-

Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби -

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого 
водопостачання та водовідведення

-



Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій -

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів 
спеціального та спеціалізованого призначення

6,1

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього
середовища

-

Інші заходи -

4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми

Чиста приведена вартість 20739

Внутрішня норма дохідності 12%

Дисконтований період окупності 9,97

Індекс прибутковості 1,00

В.о. голови правління __________ 
(підпис)

Т  арасенко М.М.  
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.



Пояснювальна записка до інвестиційної програми 
АТ «Криворізька теплоцентраль» на 2019 рік.

Загальна інформація про теплопостачальне підприємство  
АТ «Криворізька теплоцентраль»

Акціонерне товариство  «Криворізька теплоцентраль» підпорядковане Фонду державного
майна  України  і  здійснює  централізоване  теплопостачання  об’єктів  соцкультпобуту,
промисловості  та  населення   Покровського,  Саксаганського,  частково  Довгинцівського  та
Інгулецького районів м.Кривого Рогу.
         Підприємство має ліцензії на виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва
теплової  енергії  на теплоелектроцентралях,  теплоелектростанціях,  атомних електростанціях і
когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних
джерел  енергії),  транспортування  теплової  енергії  магістральними  та  місцевими
(розподільчими)  тепловими  мережами,  постачання  теплової  енергії  відповідно  до  рішення
Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних
послуг України від 19.06.2017 року №789.

АТ "Криворізька теплоцентраль" отримало ліцензію на право провадження господарської
діяльності з виробництва електричної енергії  згідно постанови №775 від 27.07.2018 р. 

Криворізька   електростанція  ім.  Ілліча  була  збудована  по  плану  ДЕЕЛРО  (по  рос.
ГОЕЛРО)  з  метою  забезпечення  електроенергією  шахт  і  підприємств  Криворізького
гірничорудного басейну. Відкриття електростанції було здійснено 8 листопада 1929 року.

У 1946 році після Великої Вітчизняної війни електростанція була відновлена і введена в
експлуатацію у складі 3-х турбогенераторів загальною встановленою електричною потужністю
57,5 МВт.

 У 1961-1963 роках проводились роботи з переведення електростанції в теплофікаційний
режим, по завершенні яких встановлена електрична потужність становила 36 МВт.

У  1989  році  у  зв’язку  з  відсутністю  дефіциту  електричних  потужностей   в  регіоні,
Міненерго  УРСР  прийняло  рішення  про  демонтаж  турбогенераторів.  Підприємство  було
перейменовано  –  нова  назва  «Криворізька  теплоцентраль»  (наказ  по  підприємству  №27 від
27.01.1989 р.), а котлотурбінний цех перейменовано в котельню №1.

У  1999  році  на  базі  майна  відокремленого  структурного  підрозділу  «Криворізька
теплоцентраль» було створено Державне підприємство «Криворізька теплоцентраль» з правом
юридичної особи (наказ Міністерства енергетики України №236 від 05.06.1999 р.).

У 1999 році згідно з рішенням міськвиконкому проведено:
з  01.08.1999р.  прийнято на  баланс ДП «Криворізька  теплоцентраль» теплові  мережі,  мережі
гарячого водопостачання , ТРП (68шт.)  від КП «Криворіжтепломережа» з отриманням функції
по реалізації теплової енергії,
з  01.11.1999р.  передано  від  ДП  «Криворізька  теплоцентраль»  на  баланс  КП
«Криворіжтепломережа» теплові мережі, мережі гарячого водопостачання , ТРП Центрального
експлуатаційного району.

З 01.08.2008 року передано  на баланс КПТМ "Криворіжтепломережа" теплові  мережі,
мережі гарячого водопостачання, ТРП (69шт.)  і функції щодо забезпечення тепловою енергією
об'єктів теплопостачання згідно рішенню виконавчого комітету Криворізької міської ради від
14.05.2008р.  № 385 "Про  повернення  функцій  обслуговування  частини  споживачів  теплової
енергії від ДП "Криворізька теплоцентраль" до КПТМ "Криворіжтепломережа". 

З 01.10.2013 року прийнято на  балансовий облік ДП «Криворізька теплоцентраль» та в
господарське відання без  передачі права власності теплові мережі (151,6 км), траси гарячого
водопостачання ( 89,3 км), теплорозподільчі пункти (70шт.), насосні станції (4шт.) відповідно
до  рішення  Криворізької  міської  ради  від  12.10.2011  року   № 343  «Про  надання  згоди  на
передачу окремих об’єктів  теплопостачання від комунального підприємства теплових мереж
«Криворіжтепломережа» до державного підприємства  «Криворізька теплоцентраль»,   Закону
України від 03.03.1998 № 147/98-ВР «Про передачу об’єктів права державної та комунальної
власності»,  постанови  КМУ  від  21.09.1998  року    №  1482  «Про  передачу  об’єктів  права



державної  та  комунальної  власності»  та  за  згодою з  Міністерством енергетики та  вугільної
промисловості України на закріплення майна. 

Відповідно  до  наказу  по  підприємству  №402  від  20.07.2015  р.  котельню  №1
перейменовано  в котлотурбінний цех.

З 18.02.2016 року Державне підприємство «Криворізька теплоцентраль» підпорядковане
Фонду державного майна України.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року №579-р
«Деякі  питання  приватизації  об’єктів  паливно-енергетичного  комплексу»,  наказу  Фонду
державного  майна  України  від  08  грудня  2015  року  №1869  «Про  прийняття  рішення  про
приватизацію державного підприємства «Криворізька теплоцентраль», розпорядження Кабінету
Міністрів України від 30 листопада 2016 року №911-р «Про затвердження плану приватизації
єдиного майнового комплексу державного підприємства «Криворізька теплоцентраль», наказів
Фонду державного майна України  від 12 грудня 2016 р. №2226 «Про припинення державного
підприємства  «Криворізька  теплоцентраль»  та  №2230  «Про  перетворення  державного
підприємства  «Криворізька  теплоцентраль»  у  публічне  акціонерне  товариство  «Криворізька
теплоцентраль»   16  березня  2017  року  припинено  державне  підприємства  «Криворізька
теплоцентраль» шляхом його перетворення у публічне акціонерне товариство. 

Всі  активи,  майно,  зобов’язання,  права  та  обов’язки  державного  підприємства
«Криворізька  теплоцентраль»  що  припиняється  перейшли  до  правонаступника  -  публічного
акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль», що створене.

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. № 514-VI
відбулась  зміна  типу  товариства  ПАТ  «Криворізька  теплоцентраль»  на   АТ  «Криворізька
теплоцентраль».  14.05.2018р.  відбулась  державна реєстрацiя  вiдповiдних  змiн до вiдомостей
про юридичну особу,  про що внесено дані до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
           Станом на 01.01.2019 року на балансовому обліку АТ «Криворізька теплоцентраль»  
перебувають:
-   6 опалювальних котелень, обладнаних 31 паровими та водогрійними котлами  загальною 
потужністю 1406 Гкал/год,  
-  292,9 км трубопроводів теплових мереж,  89,3 км мереж гарячого водопостачання ( у 2-х 
трубному обчисленні).
1. теплові пункти - 70 шт., індивідуальний тепловий пункт – 1шт.
2. насосні станції – 6 шт.

Схема теплопостачання закрита.
      Паливом для котелень є природний газ, на котельнях №№ 2,5  та в котлотурбінному цеху 
проектом передбачено резервне паливо – мазут. Мазутне господарство непрацездатне.

Теплоджерела підприємства:
1. Котлотурбінний  цех  (далі  КТЦ  ):   енергетичні  котли  фірми  Мітчелл

паропродуктивністю  75  т/год.  (6  шт.),  водогрійні  котли  ПТВМ-100  (2  шт.),  насосне
обладнання,  водопідготовча  установка  продуктивністю  240  т/год.,  газове  обладнання,
газорозподільний  пункт,  мазутне  господарство,  трубопроводи  і  запірна  арматура,
електричні  розподільчі  пристрої  ,  електрообладнання  власних  потреб,  контрольно-
вимірювальні прилади і автоматика, пристрої релейного захисту.
       14.05.2018  р.   АТ «Криворізька  теплоцентраль»  прийняла  на  баланс  від  ТОВ
«СП»СТАН-КОМПЛЕКТ» комплекс  обладнання  турбоагрегата  Р-12-35/5М  на  базі
парової  турбіни  Р-12-35/5М  та  турбогенератора  Т12-2-У3  (потужність  12  МВт),
встановлений в котлотурбінному цеху підприємства та введений в експлуатацію з 2011
року.

2. Котельня №2: парові котли ДКВР 4-13 (3 шт.), ДЕ-16-14ГМ (1 шт.), водогрійні котли
ПТВМ-30М-4  (2  шт.),  ПТВМ-100  (1  шт.),  КВ-ГМ-100  (3  шт.),  насосне  обладнання,
водопідготовча установка продуктивністю 130 т/год., газове обладнання, газорозподільні
пункти  ГРП-1  і  ГРП-2,  мазутне  господарство,  трубопроводи  і  запірна  арматура,



електричні  розподільчі  пристрої,  електрообладнання  власних  потреб,  контрольно-
вимірювальні прилади і автоматика, пристрої релейного захисту.

3. Котельня  №3:  водогрійні  котли  ПТВМ-50-2  (3  шт.),  КВГМ-50  (1  шт.),  насосне
обладнання,  водопідготовча  установка  продуктивністю  50  т/год.,  газове  обладнання,
газорозподільний  пункт,  трубопроводи  і  запірна  арматура,  електричний  розподільчий
пристрій,  електрообладнання  власних  потреб,  контрольно-вимірювальні  прилади  і
автоматика, пристрої релейного захисту.

4. Котельня  №4:  водогрійні  котли  ПТВМ-30М-2  (2  шт.),  КВГМ-30  (1  шт.),  насосне
обладнання,  водопідготовча  установка  продуктивністю  25  т/год.,  газове  обладнання,
газорозподільна установка, трубопроводи і запірна арматура, електричний розподільчий
пристрій,  електрообладнання  власних  потреб,  контрольно-вимірювальні  прилади  і
автоматика, пристрої релейного захисту.

5. Котельня №5: парові котли ДЕ-10-14ГМ-0 (2 шт.), водогрійні котли КВГМ-100-150М (2
шт.),  насосне  обладнання,  водопідготовча  установка  продуктивністю  80  т/год.,  газове
обладнання,  газорозподільний  пункт,  мазутне  господарство,  трубопроводи  і  запірна
арматура,  електричні  розподільчі  пристрої,  електрообладнання  власних  потреб,
контрольно-вимірювальні прилади і автоматика, пристрої релейного захисту.

6. Котельня  №6:  водогрійні  котли  ПТВМ-50-І  (2  шт.),  насосне  обладнання,  газове
обладнання,  газорозподільний  пункт,  трубопроводи  і  запірна  арматура,  електричний
розподільчий  пристрій,  електрообладнання  власних  потреб,  контрольно-вимірювальні
прилади і автоматика, пристрої релейного захисту.

На котельні  №6 відсутня  хімводоочистка,  підживлення тепломереж Південного району
здійснювалося з  тепломереж  ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»  згідно договору і  мав три
складові  вартості  підживлюючої  води:  теплова  енергія,  хімочищена  вода,  технічна  вода.  У
грудні  2017  року  ПАТ «АрселорМіттал  Кривий  Ріг»  запропонував  змінити  умови  договору
(Додаткова угода № 9 від 29.11.2017р. до договору № 389Н від 21.05.2004р.), а саме  замінити
«три  складові  вартості  підживлюючої  води»  на  одну  «підживлююча  вода»  із  значним
підвищенням тарифу -  69,50 грн./м.куб. без ПДВ. 

У зв’язку із зростанням зазначеного тарифу суттєво зростають  річні витрати на закупівлю
підживлюючої води  і складають майже  5,5 млн.грн.

Водночас,  підживлююча  вода  від  ПАТ «АрселорМіттал  Кривий  Ріг»   з  температурою
40÷50 °С постачалася протягом багатьох років і не відповідала вимогам  до  якості води для
підживлення  закритих  систем  теплопостачання  згідно  «Правил  технічної  експлуатації
електричних станцій і мереж», тому у 2018-2019 роках заплановано терміново виконати проект
та  впровадити  технічне  переоснащення  ТРП  119   з  метою  встановлення  водопідготовчої
установки для підживлення теплових мереж Південного експлуатаційного району.

     Дані по  установленій  та наявній потужності котелень наведені в таблиці: 

                Найменування Загальна потужність
встановлених котлів,

Гкал/год

Установлена проектна
потужність,

Гкал/год

Наявна потужність,
Гкал/год

Котлотурбінний цех 509,48            341           271

у т.ч. пікові котли 200            200           130
           Р О У 309,48            141           141

Котельня № 2 475,81            460           290

Котельня № 3 200            200           185



Котельня № 4 110            105             95

Котельня № 5 211,26            200           158

Котельня № 6 100            100             82

Всього по підприємству: 1606,55          1406          1081

На підприємстві джерела теплопостачання стовідсотково забезпечені технологічними 
вузлами обліку теплової енергії.

Все основне обладнання підприємства відпрацювало відведений парковий ресурс. Знос
всіх основних фондів станції складає майже 80 %.

За всі роки експлуатації  на котельнях не проводилося жодної  суттєвої  реконструкції,
модернізації устаткування, за винятком переведення на спалювання природного газу.

Протяжність теплових мереж станом  на 01.01.2018р.:
Всього протяжність тепломереж 382,208 км (у двотрубному вимірі)

Магістральні теплові мережі   
Протяжність магістральних теплових мереж, у

тому числі:
км 105,338

 підземних канальних км 66,362
 підземних безканальних км 0
 надземних км 38,976

Загальна кількість теплових камер шт. 991
Місцеві (розподільчі) мережі   
Протяжність місцевих (розподільчих) 

теплових мереж, у тому числі:
км 187,538

підземних км 138,901
надземних км 48,637

Загальна кількість теплових камер шт. 1 121
Мережі ГВП   
Протяжність мереж ГВП, з них: км 89,332

підземних км 54,121
надземних км 35,211

Технологічно  відпуск  теплової  енергії  у  вигляді  гарячої  води  забезпечується  КТЦ та
котельнями №№2÷ 6, які знаходиться на великій відстані (5÷25км) від КТЦ. Котельні №№2÷5
та КТЦ працюються на об’єднану схему теплопостачання.

Відпуск теплової енергії від КТЦ і котелень здійснюється гарячою водою від бойлерних
установок і водогрійних котлів.

АТ “Криворізька  теплоцентраль”  здійснює виробництво,  транспортування,  постачання
теплової  енергії  для  потреб  населення,  бюджетних  організацій  та  інших  споживачів
Покровського,  Саксаганського,  частково  Довгинцівського,  Інгулецького  районів  м.  Кривого
Рогу.

      АТ  «Криворізька  теплоцентраль»  здійснює  опалення  понад  6  млн.м2 житлових
приміщень,  забезпечує теплоенергією підприємства та установи міста.

Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми

Розроблення  та  впровадження  Інвестиційної  програми  представляє  собою  комплекс
заходів відповідно до джерел фінансування планового періоду, затверджений в установленому
порядку,  для  підвищення  рівня  надійності  та  забезпечення  ефективної  роботи  систем
централізованого теплопостачання, який містить зобов’язання суб’єкта господарювання у сфері
централізованого  теплопостачання,  зокрема  щодо  будівництва  (реконструкції,  модернізації)



об’єктів у зазначеній сфері, поліпшення якості послуг, зниження витрат і втрат теплової енергії,
з  відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями та  розрахунками,  що підтверджують
доцільність  та  ефективність  передбачуваних  інвестицій,  а  також  із  зазначенням  джерел
фінансування.

Інвестиційна програма АТ «Криворізька теплоцентраль» на 2019 рік складена відповідно
до вимог  «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів
господарювання  у  сферах  теплопостачання,  централізованого  водопостачання  та
водовідведення»,  затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального  господарства  України  14.12.2012  №  630,  Постановою  Національної
комісії,  що здійснює державне регулювання у сфері  комунальних послуг  14.12.2012      № 381  
(далі – Порядок) із зазначенням обсягів та джерел фінансування заходів, які розраховані згідно
з плановими річними обсягами відпуску теплової енергії  (без урахування податку на додану
вартість).

Обладнання АТ «Криворізька теплоцентраль»,  як і більшість об’єктів теплової генерації
відпрацювало свій нормативний ресурс (знос основних фондів складає майже 80 %), значна
частина обладнання характеризується низьким коефіцієнтом корисної дії, що обумовлює значні
витрати  паливно-енергетичних  ресурсів.  Крім  того,  застаріле  обладнання  теплоджерел,
теплових мереж не відповідає потребам сьогодення у зменшенні споживання природного газу,
зменшенні  втрат  тепла  при  транспортуванні,  а  отже  і  зменшенні  негативного  впливу  на
навколишнє природне середовище. 

Мережі теплопостачання здебільшого характеризуються значним ступенем зношення, не
обладнані  сучасними  видами  теплоізоляції,  а  близько  35  відсотків  загальної  протяжності
теплових мереж перебувають в аварійному стані, що спричиняє значні втрати теплової енергії.
За 2016 рік фактичні втрати тепла в мережах склали  29,43 % при розрахункових – 19,66 %.
Аналогічна ситуація і за 2017 рік (фактичні втрати 28,84 % при розрахункових 17,33 %) та за
2018 рік (фактичні втрати 29,06 % при розрахункових 15,44 %). Понаднормативні втрати тепла
в мережах вкрай негативно впливають на фінансову діяльність підприємства. 

Протягом  2018 року було усунено 430 пошкоджень трубопроводів теплових мереж, проте
аварій  та відмов через  пошкодження  теплових мереж не було.  Всі  пошкодження  виникли з
причини зовнішньої корозії через підтоплення, дію блукаючих струмів та внутрішньої корозії,
що, в свою чергу, характеризує стан трубопроводів.

В 2018 році  для  покращення  стану  основних  засобів  та  з  метою економії  паливно-
енергетичних ресурсів виконані  такі заходи:
- заміна   6920  м  дефектних  трубопроводів  магістральних  і  місцевих  (розподільчих)

теплових мереж  умовним діаметром 50÷800мм ;
- ремонт та ревізія запірної арматури теплових мереж у кількості  6147   од. ; 
- ремонт та ревізія сальникових компенсаторів теплових мереж у кількості 1640 од. ; 
- відновлення пошкодженої ізоляції на тепломережах надземної прокладки (7392 м) ;
- капітальні ремонти водогрійних котлів ПТВМ-50 (2 шт.) на котельнях №3, №6. 

Витрати на ремонти склали 26,6 млн.грн. 
Відповідно  до  чинного  законодавства,  амортизаційні  відрахування  та  ремонтний  фонд,

включені до структури діючих тарифів на теплову енергію є єдиним джерелом підтримання в
робочому стані  технічної  бази,  адже це першочергове завдання діяльності  підприємства для
забезпечення надання якісної послуги. 

Обсяг фінансування Інвестиційної програми АТ «Криворізька теплоцентраль»  на 2019 рік
визначено  в  межах 14744,27 тис.  грн.   з  них 14187,60 тис.  грн.  амортизаційні  відрахування
відповідно  до  тарифів  на  теплову  енергію,   затверджених  Рішенням  №51  від  22.01.2019  р.
Криворізького  виконавчого  комітету  міської  ради,     556,67  тис.  грн.   -  власні  кошти
підприємства.

 Враховуючи  вищенаведене,  93,9  відсотки  (13844,94  тис.  грн.)  обсягу  фінансування
інвестиційної програми АТ «Криворізька теплоцентраль» на 2019 рік заплановано  направити
на  реконструкцію  квартальних  теплових  мереж  з  заміною  існуючих  стальних  труб  на
попередньоізольовані  високотемпературні  полімерні  труби.  Впровадження  даного  заходу
Інвестиційної  програми  дозволить  скоротити  втрати  теплової  енергії  в  мережах  під  час  її

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/za097-13/paran4#n4


транспортування  до  споживачів.  Програмою  передбачено  заміну   2702  м   трубопроводів
тепломереж,  що  складає  0,6  %  від  загальної  протяжності  (без  урахування  мереж  гарячого
водопостачання).  

6,1 відсотки (899,33 тис. грн.) обсягу фінансування  інвестиційної програми заплановано
направити   на  закупівлю  нового  самоскиду  на  шасі  ГАЗ-3309  у зв’язку  з  моральною  та
технічною  застарілістю,  а  також  зношеністю  наявного  самоскиду  ММЗ  45021  (1985  року
виробництва), що призводить до значних витрат на паливо та його технічне обслуговування та
ремонт.

Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими
Джерела  фінансування  інвестиційної  програми  -  кошти,  отримані  ліцензіатом  від

провадження  ліцензованої  діяльності,  за  рахунок  яких  здійснюється  фінансування  заходів
інвестиційної програми, зокрема амортизаційні відрахування, виробничі інвестиції з прибутку,
кошти в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм,
та  інші  надходження,  отримані  від  здійснення  господарської  діяльності,  пов’язаної  і  не
пов’язаної  з  ліцензованим  видом  діяльності  (далі  -  власні  кошти),  та  позичкові  кошти
(облігаційні позики, банківські кредити), залучені кошти (кошти, одержані від продажу акцій,
залучені за договорами фінансового лізингу, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб,
інвесторів, гранти), бюджетні кошти.

Обсяг фінансування Інвестиційної програми АТ «Криворізька теплоцентраль»  на 2019
рік складає 14744,27 тис. грн. без ПДВ,

з них 14187,60 тис. грн.  - в межах амортизаційних відрахувань у встановлених тарифах,
          556,67 тис.  грн.   -  власні  кошти підприємства  (  надходження,  отримані від

здійснення  господарської  діяльності,  пов’язаної  і  не  пов’язаної  з  ліцензованим  видом
діяльності).

Виконання  заходів  інвестиційної  програми  щодо  реконструкції  теплових  мереж
здійснюється  підрядним  способом,  закупівля  матеріалів  та  обладнання  виконується  згідно
положень діючого законодавства.

 Відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  09.10.2013р.  №750  «Про
затвердження  порядку  зарахування  коштів  на  поточні  рахунки  зі  спеціальним  режимом
використання  для  проведення  розрахунків  за  інвестиційними  програми,  використання
зазначених  коштів  і  здійснення  контролю  за  їх  витрачанням  у  сферах  теплопостачання,
централізованого водопостачання та водовідведення»    АТ «Криворізька теплоцентраль»  в
Ощадбанку  відкрило  рахунок  зі  спеціальним  режимом  використання  для  проведення
розрахунків за інвестиційною програмою .

Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу у плановому періоді.

            Ефект від впровадження реконструкції квартальних теплових мереж з заміною існуючих
стальних труб на попередньоізольовані високотемпературні полімерні труби та модернізації та
закупівлі колісної техніки очікується за рахунок:

-   скорочення втрат теплової енергії в мережах під час її транспортування до споживачів за
рахунок зниження на вказаних ділянках втрат тепла  через теплоізоляцію та з витоками
(скорочення витрат палива),

-   відсутності витрат на ліквідацію аварій на ділянках, що підлягають заміні,  збільшення
міжремонтного періоду,

-    скорочення  витрат  на  пальне,  техобслуговування  (ремонти)  для  автотранспорту,
дозволить забезпечити якісне та вчасне виконання ремонтних робіт на тепломережах.

         Таким чином, в результаті впровадження у 2019 році заходів інвестиційної програми
товариство досягне наступних позитивних змін у виробничій  діяльності  та в економічному
становищі:

3. поліпшення  технічного  стану  теплових  мереж,  що  дозволить  забезпечити  надійність
теплопостачання споживачів,



4. зменшення собівартості теплової енергії за рахунок впровадження заходів, направлених
на  скорочення споживання природного газу.

5. зменшення  витрат  планової  собівартості  за  рахунок економії  тепла  від  впровадження
заходів у порівнянні з фактичними умовами роботи  1068,31 тис. грн/рік,

6. економічні  вигоди  від  зростання  капіталізації  основних  фондів  (збільшення
амортизаційних відрахувань) на 1474,427 тис.грн./рік.

Отже, впровадження заходів, направлених на  скорочення споживання природного газу та
паливо-мастильних матеріалів дозволить знизити собівартість виробництва, транспортування,
постачання теплової енергії,  закладеної до розрахункових тарифів (без врахування зростання
капіталізації  основних  фондів)  на  0,58  грн./Гкал,  або  0,04  %.  Тобто,  при  розрахунковому
сумарному  середньозваженому  показнику  повної  собівартості  теплової  енергії  1417,985
грн./Гкал  собівартість  виробництва,  транспортування,  постачання  теплової  енергії  без
урахування зростання капіталізації основних фондів складе 1417,405 грн./Гкал. 

Зростання  капіталізації  основних  фондів  в  результаті  втілення  інвестиційної  програми
призведе  до  збільшення  амортизаційних  відрахувань  у  складі  собівартості  теплової  енергії.
Таким чином, собівартість виробництва, транспортування та постачання теплової енергії зросте
на 0,07% та складе 1 418,975 грн/Гкал.

Заходи, приведені в Інвестиційній програмі АТ “Криворізька теплоцентраль” на 2019 рік»
не є  вичерпними для покращення  фінансового становища підприємства  і  виведення  його із
збитковості, але є важливим, дієвим кроком на  шляху до оздоровлення економіки підприємства
і  вкрай необхідним.



ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання.

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

1. «Реконструкція квартальних теплових мереж з заміною існуючих 
сталевих труб на попередньоізольовані труби з високотемпературних 
полімерів м. Кривий Ріг Дніпропетровська область»

Техніко-економічне обґрунтування необхідності  та доцільності  впровадження заходів
Станом  на  01.01.2019  року  на  балансі  АТ «Криворізька  теплоцентраль»  перебуває

382,208 км теплових мереж ( у 2-х трубному обчисленні)  з терміном вводу в експлуатацію — з
1948 по 1994 роки. 
Інформація щодо стану та способу прокладки теплових мереж наведена у таблиці  :  

№ 
з/п

                          Найменування Одиниця 
виміру

станом на
01.01.2019 р.

1. Довжина тепломереж ( у 2-х трубному обчисленні),  км
382,208

у тому числі:               - підземна прокладка км 259,384
                                     - надземна прокладка км 122,824

5. Період експлуатації тепломагістралі:

- до 5 років км 28,763
- від 5 до 10 років км 30,998
- від 10 до 15 років км 35,598
- від 15 до 20 років км 28,886
- від 20 до 25 років км 47,16
- понад 25 років км 210,803

6. Середній “вік” рік 23,73
7. Середній діаметр:

- теплових мереж мм 273
- мереж гарячого водопостачання мм 95    

Мережі теплопостачання АТ «Криворізька теплоцентраль» здебільшого характеризуються
значним  ступенем  зношення  (знос  основних  фондів  складає  майже  80  %),  не  обладнані
сучасними видами теплоізоляції, а близько 35 відсотків загальної протяжності теплових мереж
перебувають в аварійному стані, що спричиняє значні втрати теплової енергії.

За  2017  рік  фактичні  втрати  теплової  енергії  в  мережах  склали   28,84  %  при
розрахункових – 17,33 %. Аналогічна ситуація і  за 2018 рік -  фактичні  втрати 29,06 % при
розрахункових 15,44 %. 

Через відсутність протягом останніх десятиліть джерел фінансування  на підприємстві не
виконувалися в необхідних обсягах  заміна трубопроводів,  відновлення теплоізоляції  мереж
теплопостачання. 

Все це зумовило наявність понаднормативних втрат теплоенергії при транспортуванні в
мережах через ізоляцію та з витоками, що вкрай негативно впливає на фінансову діяльність
підприємства. 

Враховуючи  вищенаведене,  93,9  відсотки  (13844,94  тис.  грн.)  обсягу  фінансування
Інвестиційної програми АТ «Криворізька теплоцентраль» на 2019 рік заплановано  направити
на  реконструкцію  квартальних  теплових  мереж  з  заміною  існуючих  стальних  труб  на
попередньоізольовані високотемпературні полімерні труби.



Програмою передбачено заміну  2702 м  трубопроводів тепломереж, що складає 0,6 % від
загальної протяжності (без урахування мереж гарячого водопостачання).  

Ділянки для впровадження заходу вибрані відповідно до проведеного аналізу експлуатації
мереж за минулі опалювальні сезони та за результатами обстеження.

Згідно вимог чинного законодавства щорічно проводиться обстеження теплових мереж, за
результатами  якого  складається  перелік  ділянок,  що  потребують  ремонту.  Обсяги  заміни  в
межах виділеного фінансування включаються в графік ремонтів теплових мереж. 

Необхідність  реконструкції  теплових  мереж  обумовлена  корозійним  зносом
трубопроводів, викликаним тривалим терміном експлуатації, а також частковим руйнуванням
залізобетонних каналів.

Зазначені заходи Інвестиційної програми направлені на зменшення втрат теплової енергії
при транспортуванні через ізоляцію та з витоками, а отже на зменшення витрат природного
газу, питної води, що, в свою чергу, призведе до зменшення собівартості продукції.

Таким чином, впровадження заходів Інвестиційної програми дозволить забезпечити:
● реалізацію державної політики щодо розвитку підприємства,
● поступове виведення з експлуатації аварійних ділянок теплових мереж,
● надання споживачам послуг  з теплопостачання належної  якості  відповідно до вимог

національних стандартів.

Виконавцем  проектної  документації  «Реконструкція  квартальних  теплових  мереж  з
заміною  існуючих  сталевих  труб  на  попередньоізольовані  труби  з  високотемпературних
полімерів м. Кривий Ріг Дніпропетровська область» є ТОВ «Криворіжцивільпроект» на підставі
укладеного договору №26/04 від 25 квітня 2018 року.

Роботи по впровадженню даного проекту будуть проводиться підрядним способом.
Для  обґрунтування  вартості  робіт  надається  копія  експертної  оцінки  №08-006-18-П

від23.08.2018 р. щодо розгляду кошторисної частини проектної документації  по зазначеному
робочому  проекту  відповідно  до  вимог  Закону  України  «Про  регулювання  містобудівної
діяльності».

Перелік чотирьох об’єктів, які підлягають реконструкції відповідно до проекту:
1) Теплова мережа від ТК815-ТРП-95 до житлових будинків, за адресою:
вул.  Незалежності  України,  3,  6;  вул.  Сахарова,  1,  3,  9,  15,  Довгинцівський район,  м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська область.
2)  Теплова  мережа  від  ТК-28-ТК-32,  за  адресою 5-й  Зарічний,  Покровський район,  м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська область.
3) Теплова мережа від ТК-112 до комунального комбінованого дошкільного навчального 
закладу № 175, за адресою: вул. Яроша, 1а, Покровський район, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область.
Відповідно до проекту четвертий об’єкт « Теплова мережа від ТК-114 до КУ «Міська 
лікарня №9» за адресою: вул.Женевська, 6б, Покровський район, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область» .
4) Теплова мережа від ТК-114 до КУ «Міська лікарня №9» за адресою: вул.Женевська, 6б, 
Покровський район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область.
Загальна вартість проекту за експертною оцінкою становить 22 520,695 тис.грн. без ПДВ

(чотири об’єкти).
При формуванні інвестиційної  програми при виконанні будівельно-монтажних робіт не

враховується вартість експертизи проектної документації   6,608 тис.грн. та вартість проектних
робіт 261,364 тис.грн.

Кінцева загальна сума по проекту з реконструкції квартальних теплових мереж з заміною
існуючих  сталевих  труб  на  попередньоізольовані  труби  з  високотемпературних  полімерів
становить 22 252,72 тис.грн.

Перелік  об’єктів, які  підлягають реконструкції по проекту і  включені  до Інвестиційної
програми на 2019 рік в межах обсягів фінансування:

1) Теплова мережа від ТК815-ТРП-95 до житлових будинків, за адресою:



вул.  Незалежності  України,  3,  6;  вул.  Сахарова,  1,  3,  9,  15,  Довгинцівський район,  м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська область.
2)  Теплова  мережа  від  ТК-28-ТК-32,  за  адресою 5-й  Зарічний,  Покровський район,  м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська область.
3) Теплова мережа від ТК-112 до комунального комбінованого дошкільного навчального 
закладу № 175, за адресою: вул. Яроша, 1а, Покровський район, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область.
По четвертому об’єкту проекта  « Теплова мережа від ТК-114 до КУ «Міська лікарня №9»

за адресою: вул.Женевська, 6б, Покровський район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»
не  планується  виконувати  реконструкцію,  так  як  27.03.2019  року  на  пленарному  засіданні
міської ради ухвалено рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 року
№1209  «Про  затвердження  Програми  розвитку  та  утримання  житлово-комунального
господарства  міста  на  період  2017-2019  років»,  яким  заплановано  здійснення  заходів  щодо
проведення  реконструкції  котельні  КЗ  «Криворізька  міська  лікарня  №9»  КМР  з  її
переобладнанням для здійснення опалення будівлі.

Обсяг фінансування зазначеного заходу складає 13 844,94 тис.грн.,  де згідно Зведеного
кошторисного розрахунку вартості  об’єкта будівництва №0061-06-18, Об’єктного кошторису
№0061-06-18 визначені наступні витрати:

-на реконструкцію квартальних теплових мереж  на три об’єкти 
12459,18 тис.грн. = 9570,33 тис.грн. +1948,76 тис.грн. +940,09 тис.грн.,
-витрати  на  утримання  служб  замовника  проекту,  авторський  нагляд  та  інші  витрати

1385,76  тис.грн.  ((22252,72тис.грн.  -  20025,413тис.грн.)  *  12459,183  тис.грн.  /  20025,413
тис.грн.),

12459,18 тис.грн. + 1385,76 тис.грн. =13 844,94 тис.грн
Виконання  реконструкції  квартальних  теплових  мереж  по  четвертому  об’єкту  проекта

заплановано включити до інвестиційної програми на наступний рік.
Характеристики мереж, що підлягають реконструкції у 2019 році:
- Температурний графік: Т1 = 115 ° C; Т2 = 70 ° C.
- Схема теплопостачання – закрита, двотрубна. 

Існуючі теплові мережі прокладені підземно в непрохідних з/б каналах.
1) Теплова мережа від ТК815-ТРП-95 до житлових будинків, за адресою:
вул. Незалежності України, 3, 6; вул. Сахарова, 1, 3, 9, 15, Довгинцівський
район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область  - всього по об’єкту 983 м (у двотрубному 
вимірі):
- Ø70 –259 м
- Ø80– 154 м
- Ø100– 321 м
- Ø125– 30 м
- Ø150 – 219 м
2) Теплова мережа від ТК-28 до ТК-32, за адресою 5-й Зарічний, Покровський район, м. Кривий
Ріг, Дніпропетровська область- всього по об’єкту 96 м (у двотрубному вимірі):
- Ø150 – 96 м
3) Теплова мережа від ТК-112 до комунального комбінованого дошкільного
навчального закладу № 175, за адресою  вул. Яроша, 1а, Покровський район, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область - всього по об’єкту 230 м (у двотрубному вимірі):
- Ø50 – 227м
- Ø100– 7 м

Глибина закладення трубопроводів від 1,1 м до 2,0 м.
Сумарне теплонавантаження та витрата теплоносія по кожному об’єкту відповідно 

становить:
1) теплові мережі від ТК-815-ТРП-95 по вул. Сахарова
Q= 2,126 Гкал /год, G=57,42м3/год;
2) теплові мережі від ТК-28-ТК-32 на мкр. 5-й Зарічній
Q= 2,104 Гкал /год, G=45,22м3/год;



3) теплові мережі від ТК-112-Д/к №175 по вул. Яроша, 1а
Q= 0,198 Гкал /год, G=16,28м3/год;
Згідно  з робочим проектом запроектована  прокладка  теплових  мереж  із  зшитого

поліетилену з  пінополіуретанової  ізоляцією  в  поліетиленовій  оболонці  заводського
виготовлення в непрохідному засипному каналі.

Такі  труби  не  піддаються  корозії  та  не  потребують  електрохімзахисту.  Застосування
пластикових  труб  підвищує  експлуатаційні  характеристики  трубопроводів та  призводить  до
значного  скорочення  металоємності  трубопровідних  систем.  Перевага  перед  раніше
застосовуваними трубопроводами в заощадженні теплової енергії (більше 20%).

Теплова  ізоляція  захищена  від  потрапляння  вологи  водонепроникною  поліетиленовою
оболонкою.

Згідно  розробленого  проекту  об'єкт  відноситься  до  класу  наслідків  СС1  (незначні
наслідки) 

Споживачами теплової енергії є житлові будинки, дитячий садок, середня школа, міська
лікарня. Підключення споживачів відбувається в існуючих теплових камерах. 

Проектом передбачено демонтаж існуючих теплових мереж (труба сталева електрозварна
в тепловій ізоляції).

Теплова мережа запроектована з гнучких армованих труб Ізопрофлекс 115A зі зшитого
поліетилену  PE-Xa з  ізоляцією зі  спіненого  поліуретану,  виробник  "Radiuskelit infrastructure
Gesellschaft m/B/H/"  (Австрія)  діаметром  Ф50/110,  Ф63/110,  Ф75/125,  Ф90/145,  Ф110/160,
Ф125/180, Ф160/225, в поліетиленовій оболонці заводського виготовлення.

Протяжність  ділянок  теплових  мереж,   які  підлягають  реконструкції  складає  у
двотрубному вимірі 1351 м (в однотрубному вимірі 2702 м), з них:
1) Теплова мережа від ТК815-ТРП-95 до житлових будинків, за адресою:
вул. Незалежності України, 3, 6; вул. Сахарова, 1, 3, 9, 15, Довгинцівський
район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область  - всього по об’єкту 1009 м (у двотрубному 
вимірі):
- Ф63/110 – 94м, 153м, 181м
- Ф75/125 – 52м
- Ф90/145 – 107м
- Ф110/160 – 110м
- Ф125/180 – 90м
- Ф160/225 – 36м, 62м, 124м
2) Теплова мережа від ТК-28 до ТК-32, за адресою 5-й Зарічний, Покровський район, м. Кривий
Ріг, Дніпропетровська область- всього по об’єкту 112 м (у двотрубному вимірі):
- Ф160/225 – 50м, 62м
3) Теплова мережа від ТК-112 до комунального комбінованого дошкільного
навчального закладу № 175, за адресою  вул. Яроша, 1а, Покровський район, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область - всього по об’єкту 230 м (у двотрубному вимірі):
- Ф50/100 – 230м

Діаметри трубопроводів тепломагістралі прийняті в залежності від теплового 
навантаження .

Глибина закладення трубопроводів від 1,1 м до 2,0 м.
При  перетині  теплових  мереж  з  існуючими  інженерними  мережами  передбачене

встановлення захисних поліетиленових футлярів.
Прокладка трубопроводів передбачається підземна в непрохідному каналі з підсипанням

та засипанням піском, підземна в поліетиленових футлярах під автодорогами.
При проектуванні теплової мережі з високотемпературних полімерів, армованих ниткою із

високомодульного волокна, теплоізоляційного шару із пінополіуретану та  захисної гофрованої
оболонки із поліетилену використані матеріали альбому фірми ТОВ «Полімертепло».

Даним проектом передбачається закладення стиків гнучких трубопроводів зі сталевими за
допомогою деталі для приєднання к трубам Ізопрофлекс 115А з стальною трубою на базі Прес-
фітінга  з  ПВ під  зварювання КТ3 Белтрубпласт ф50 (  в  комплекті  з  відповідним фланцем),
технологія яких розроблена виробником "Radius-kelit infrastructure Gesellschaft m/B/H/".



Розрахунковий термін служби трубопроводів - 50 років, розрахунковий термін служби і
ресурс арматури - відповідно до технічних умов заводу-виробника.

Труби FibreFlex  Pro   і  ІЗОПРОФЛЕКС® 115А  (виробник ООО  БелПолимерТепло   с.
Пекалин,  Беларусь) _   гнучкі  теплоізольовані  труби  для  підземної  безканальної  прокладки
трубопроводів вторинного та первинного контуру мереж теплопостачання (від ЦТП та ІТП)
(робоча температура  до 115 оС, робочий тиск 1,0 МПа; при робочій температурі  95 оС, робочий
тиск 1,25 МПа).

Зазначені  труби  представляють  собою  багатошарову  конструкцію,  що  складається  із
напірної   труби   із  високотемпературних  полімерів, армованих  ниткою із  високомодульного
волокна,  теплоізоляційного  шару  із  пінополіуретану  та   захисної  гофрованої  оболонки  із
поліетилену. 

Труби  не  схильні  до  корозії  (хімічна,  біологічна),  тому  їх  пропускна  здатність
зберігається  протягом  усього  терміну  експлуатації. Труби  не  потребують  катодного
захисту.    Поставляються довгомірними відрізками - до 250 метрів в бухті, що істотно скорочує
термін виконання та вартість монтажних робіт (в порівнянні з прокладкою сталевих труб)

Маса  труб  FibreFlex  Pro  і  ІЗОПРОФЛЕКС®  115А  в  3-4  рази  менше  сталевих
теплоізольованих  труб.  При  прокладанні  труб  ІЗОПРОФЛЕКС®  115А  не  потрібні
компенсатори,  відводи,  нерухомі  опори.    Труби  FibreFlex  Pro  і  ІЗОПРОФЛЕКС®  115А
розраховані для безканальної прокладки, також можуть монтуватися в прохідних і непрохідних
каналах.    Згідно ДБН В.2.5-39: 2008 (п. 18.4) «Теплові мережі» допускається прокладка труб
FibreFlex  Pro  і  ІЗОПРОФЛЕКС® 115А в  районах  з  сейсмічністю 8  і  9  балів,   у  районах  з
просадними грунтами II типу, засоленими, заторфованими грунтами - за умови прокладання їх
«змійкою», без використання бетонних подушок і залізобетонних лотків.

Низька  шорсткість  внутрішньої  поверхні  труби  в  деяких  випадках  дозволяє
використовувати діаметр труби на порядок нижче при збереженні гідравлічних характеристик
трубопроводу. Витрати  на  обслуговування  і  ремонт  труби  на  весь  термін  її  експлуатації  -
мінімальні. Немає необхідності у відключенні мереж в літній період для проведення ремонтно-
профілактичних  робіт.   Розрахунковий  термін  експлуатації  труб  FibreFlex  Pro  і
ІЗОПРОФЛЕКС® 115А - не менше 49 років.

В  процесі  проектування  також  розглядалися  наступні  виробники  гнучких  труб  з
термостійкого поліетилену та попередньоізольовані.

СМИТФЛЕКС-П  - гнучкі теплоізольовані труби для підземної безканальної прокладки
трубопроводів мереж теплопостачання  (робоча температура  до 95 оС, робочий тиск 1,0 МПа,
допускається  короткочасне підвищення  температури до 115 оС).  Дані  труби з  термостійкого
поліетилену з зовнішнім антидифузійним шаром, теплоізоляційного шару із пінополіуретану та
захисної гофрованої оболонки із поліетилену.

Виробник гнучких теплоізольованих труб типу «СМІТФЛЕКС-П» - ЗАТ «ПОЛІМЕРНІ
ТРУБИ»  Білорусь  м.Могилів.  Дане  виробництво  засноване  на  технологіях  компанії
«ГЕРОДУР»  Німеччина.  Новий  тип  поліетилену  підвищеної  термостійкості,  з  якого
виробляються гнучкі попередньоізольовані труби, розроблено американською компанією «Dow
Chemical Corporate», якому присвоєно найменування DOWLEX ™ 2388 PE-RT тип II. За своєю
структурою  представлений  матеріал  володіє  такими  ж  характеристиками  міцності  при
температурних  навантаженнях  як  і  зшитий  поліетилен  PEX-A,  але  з  можливістю  зварного
з'єднання  в  стик  між  собою,  що  дозволяє  виключити  сталеві  з'єднувальні  деталі  при
прокладанні трубопроводу.

Також,  переваги  поліетиленових  труб  «СМІТФЛЕКС-П»  полягають  в  їх  гнучкості,
самокомпенсації  і  стійкості  до  зовнішньої  і  внутрішньої  корозії:
- гнучкість дозволяє безперешкодно прокладати трубопровід в житлових районах з щільною
забудовою  будівель,  де  існують  дитячі  та  спортивні  майданчики,  автомобільні  парковки,
архітектурні  будови  і  безліч  підземних  комунікацій,
-  система  труб  «СМІТФЛЕКС-П»  має  здатність  компенсувати  теплові  переміщення
трубопроводів, отже, відпадає необхідність застосування компенсаторів і нерухомих опор.
- полімерні труби «СМІТФЛЕКС-П» стійкі як до зовнішньої, так і до внутрішньої корозії, не
пошкоджуються  блукаючими  струмами  і  можуть  прокладатися  в  безпосередній  близькості



залізничного  полотна  з  силовими  кабелями.  Такі  трубопроводи  здатні  зберігати  свою
пропускну здатність протягом усього терміну експлуатації понад 50 років. Зазначені труби є
оптимальним  рішенням  під  час  будівництва  та  реконструкції міських мереж  опалення, для
підключення  котелень  на  промислових  підприємствах,  об’єктах  соціального  призначення
(лікарні, школи, дитячі садочки тощо). 

ТзОВ  «Ельпласт-Тепло»  виготовляє  труби  неізольовані  та  попередньо  ізольовані  в
захисній оболонці з  поліетилену типу  PE-RT, які   застосовуються при будівництві  нових та
реконструкції існуючих теплових мережах розподільних систем трубопроводів гарячого водо та
теплопостачання  (зворотній цикл)  з  максимальним робочим тиском води не  більше 1МПа і
температурою  95ºC при  постійному  режимі  експлуатації  і  температурою  115  ºC при
короткочасних пікових підвищеннях температури.  Труби  PE-RT зварюються врозтруб, встик
або  за  допомогою терморезисторних  муфт,  як  звичайні  поліетиленові  труби.  Труби можуть
мати довжини 6 м та 12 м.  PE-RT має характеристики співрозмірні зі зшитим поліетиленом, але
на відміну від  РЕХ, поліетилен  підвищеної  термостійкості  не  потребує  зшивання  і  дорогих
з’єднань.

Теплопровідність теплової ізоляції з пінополіуретану при середній температурі     50  оС –
не більше 0,033 Вт/м*К.

Враховуючи, що АТ «Криворізька теплоцентраль» здійснює відпуск теплової енергії по
температурному  графіку  115/70 ºC прийнято  технічне  рішення  стосовно  розроблення
проектної  документації  реконструкції  квартальних  теплових  мереж  з  заміною  існуючих
сталевих  труб  на  попередньоізольовані  труби  з  високотемпературних  полімерів  з
використанням  полімерної  труби    FibreFlex  Pro  ІЗОПРОФЛЕКС  115А  (виробник ООО
БелПолимерТепло   с. Пекалин, Беларусь) робоча температура  до 115 оС,  робочий тиск 1,0
МПа.

Надається  з  проекту  копія  зведеного кошторисного розрахунку вартості  будівництва
об’єктів, спорудження яких передбачено інвестиційною програмою на плановий період, та копії
відомостей ресурсів до них, розроблені в одному програмному комплексі.

Визначення  строку  окупності та  економічного  ефекту  від  упровадження  заходів
інвестиційної програми наведені у додатках.

        Ефект від впровадження інвестиційної програми очікується за рахунок:
-скорочення втрат теплової енергії в мережах під час її транспортування до споживачів

за  рахунок  зниження  на  вказаних  ділянках  втрат тепла   через  теплоізоляцію та  з  витоками
(скорочення витрат палива),

- відсутності витрат на ліквідацію аварій на ділянках, що підлягають заміні, збільшення
міжремонтного періоду,

-зростання капіталізації основних  фондів (збільшення амортизаційних відрахувань),
-зменшення собівартості теплової енергії.

2. Модернізація та закупівля колісної техніки. 
    Придбання самоскиду на базі автомобіля ГАЗ 3309.

У  зв’язку  з  моральною  та  технічною  застарілістю,  а  також  зношеністю  наявного
самоскиду  ММЗ 45021  1985 року виробництва,  що призводить  до значних  витрат на  його
технічне обслуговування та ремонт, проблем у наявності запасних частин, частих простоїв у
експлуатації, у 2019 році планується вивести з експлуатації вказаний самоскид.

На  АТ  «Криворізька  теплоцентраль»  в  службі  ремонтів  діє  дві  ремонтні  дільниці  та
чотири аварійні бригади, які ремонтують теплові мережі у чотирьох районах міста. Враховуючи
велику протяжність  тепломереж (майже 293 км) для перевезення матеріалів  до ділянок мереж,
де  виконуються  ремонтні  роботи,  необхідна  спецтехніка  -  самоскид.  Впровадження  даного
заходу  дозволить забезпечити якісне та вчасне виконання ремонтних робіт на тепломережах.

Планується закупівля нового самоскиду на шасі ГАЗ-3309 з колісною формулою 4х2, який
дозволить  найбільш  ефективно  проводити  ремонтні  роботи,  в  першу  чергу,  на  теплових
мережах.  Самоскид  також  можливо  використовувати  для  виконання  різноманітних
господарських робіт, направлених на підтримку санітарного та екологічного стану внутрішньої
та прилеглої  територій підрозділів АТ «Криворізька теплоцентраль».



ГАЗ  3309  самоскид  зарекомендував  себе  в  якості  надійного  средньотоннажного
автомобіля, простого в експлуатації і обслуговуванні. 
Самоскид  ГАЗ  3309  1200  мм  працює  на  базі  дизельного  двигуна  ЯМЗ-5344  (Євро-5)
потужністю 134 кінських сил, який функціонує відповідно до екологічних вимог норм євро-5 і є
спадкоємцем моделі самоскида ГАЗ 53. Повна маса автомобіля складає з трохи більше восьми
тонн.  У  кабіні  можуть  комфортно  розміститися  дві  людини.  Максимальна  швидкість,  яку
розвиває самоскид, становить 90 кілометрів на годину. 

ГАЗ 3309 самоскид - вантажний автомобіль із заднім приводом, оснащений механічною
п'ятиступінчастою коробкою передач. Максимальна маса вантажу, що перевозиться становить
п'ять тонн. При покупці ГАЗ 3309 в Україні в комплекті з моделлю може поставлятися тент.
Гальмівна  система  самоскида  оснащена  двома  контурами  з  гідровакуумним підсилювачем  і
гідравлічним  приводом.  Завдяки  потужній  рамі  автомобіль  показує  відмінні  результати  за
вантажопідйомністю.  Самоскид  ГАЗ  3309  1200  мм  має  високі  технічні  та  експлуатаційні
характеристики. Самоскид створений спеціально для їзди по дорогах з твердим покриттям або
грунтових дорогах.

ГАЗ 3309 самоскид має висоту бортів  1200 міліметрів.  Задній і  бічні  борти складають
прямобортний  металевий  кузов.  Розвантаження  проводиться  з  трьох  сторін.  Це  дозволяє
використовувати  техніку  в  будь-якому  із  зручних  положень,  у  тому  числі  важкодоступних
місць. Невеликі розміри самоскида дозволяють експлуатувати його в місцях, де маневрування
обмежене. Самоскид на базі шасі ГАЗ 3309 володіє найбільшим обсягом кузова серед аналогів
спецтехніки.

Характеристика самоскиду на шасі ГАЗ 3309 1200 мм:
Дизель потужність:
ЯМЗ-534 - 134 к.с.
Колісна формула тип 4х2
Кут підйому кузова назад град. 50
Кут підйому кузова убік (при тристоронньої розвантаження) град. 45
Полная масса, кг    8180       
Внутрішні разміри платформи, мм         3545х2090х665 (1200)    
Швидкість максимальна км / год 90
Середнє споживання палива л / 100 км 14,5-19,3

Техніко-економічне обґрунтування
Розрахунок очікуваного економічного ефекту:
Середній річний пробіг автомобіля складає 4 807 км.
Витрати пального на 100 км пробігу складають:
ММЗ 45021 - 46,41,0 л. (А-92)
ГАЗ 3309 - 19,3 л (Дп)
Економія витрат на паливі складає:
Пн = (46,41 – 19,3)*4807/100 = 1303,2 л
Пкг = 1303,2 л * 0,74 = 964 кг
Птуп = 964 кг * 1,45 / 1000 = 1,4 т.у.п.
Дп= (46,41*23,71 – 19,3*22,46)*4807км/100км = 32,00 тис. грн.(без ПДВ).

де вартість бензину складає 23,71 грн./л.(без ПДВ), 
вартість дизельного палива Дп – 22,46 грн/л (без ПДВ),
46,41 л/100км -  витрати палива самоскиду ММЗ 45021,  
19,3 л/100км -  витрати палива самоскиду на шасі ГАЗ-3309,
4807км/рік – фактичний пробіг самоскиду ММЗ 45021.

Економія за рахунок зменшення витрат на ТО і ремонт:
Дто=30,2 – 7,2=23 тис. грн. (без ПДВ). 
Економія за рахунок зменшення витрат на закупівлю автомобільних шин і інших витрат:
Дші = 10,0 тис.грн. (без ПДВ).
Економічні вигоди від зростання капіталізації основних    фондів (збільшення амортизаційних 
відрахувань)                     



                                                 Да=899,33 тис. грн. / 10 р. = 89,93 (тис.грн./рік)
Загальний очікуваний економічний ефект від заміни автомобіля:
Езаг = Дп +Дто + Да +Дші = 32+23+89,93+10=154,93 тис. грн. (без ПДВ).
Термін окупності 69,66 місяців (5,8 років).
В 2019 році планується придбати самоскид на шасі ГАЗ 3309 вартістю  1079,200 тис. грн. з 
ПДВ/1 шт., вартість без ПДВ – 899,33 тис. грн. 

В И С Н О В О К:

Ліцензіат АТ «Криворізька теплоцентраль»  розробив та затвердив  інвестиційну програму
на  2019  рік  з  метою  зменшення  фактичних  втрат  теплової  енергії  при  транспортуванні  в
теплових мережах та надав обґрунтування необхідності, доцільності та ефективності залучення
коштів на здійснення зазначених заходів.

Інвестиційна програма АТ «Криворізька теплоцентраль» на 2019 рік складена відповідно
до вимог  «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів
господарювання  у  сферах  теплопостачання,  централізованого  водопостачання  та
водовідведення»,  затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального  господарства  України  14.12.2012  №  630,  Постановою  Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг  14.12.2012      № 381   із
зазначенням  обсягів  та  джерел  фінансування  заходів,  які  розраховані  згідно  з  плановими
річними обсягами відпуску теплової енергії (без урахування податку на додану вартість).

Обсяг фінансування Інвестиційної програми на 2019 рік    складає 14744,27 тис. грн. без
ПДВ, з них 14187,60 тис. грн. амортизаційні відрахування  відповідно до тарифів на теплову
енергію,  затверджених Рішенням №51 від 22.01.2019 р. Криворізького виконавчого комітету
міської ради,    556,67 тис. кошти грн.  - власні підприємства.

 93,9 відсотки (13844,94 тис. грн.) обсягу  фінансування     Інвестиційної     програми АТ
«Криворізька  теплоцентраль»  на  2019  рік  заплановано   направити   на  реконструкцію
квартальних  теплових  мереж  із  заміною  існуючих  стальних  труб  на  попередньоізольовані
високотемпературні полімерні труби. Впровадження заходів Інвестиційної програми дозволить
скоротити  втрати  теплової  енергії  в  мережах  під  час  її  транспортування  до  споживачів.
Програмою передбачено  заміну   2702 м  трубопроводів  тепломереж,  що складає  0,6  % від
загальної протяжності (без урахування мереж гарячого водопостачання).  

Виконання  даного  заходу  інвестиційної  програми  планується  здійснювати  підрядним
способом,  закупівля  матеріалів  та  обладнання  виконується  згідно  положень  діючого
законодавства.

 Ефект від впровадження інвестиційної програми очікується за рахунок:
-скорочення втрат теплової енергії в мережах під час її транспортування до споживачів

за рахунок зниження на вказаних ділянках втрат тепла  через теплоізоляцію та з витоками, а
отже і скорочення витрат палива,

- відсутності витрат на ліквідацію аварій на ділянках, що підлягають заміні, збільшення
міжремонтного періоду,

-зростання капіталізації основних  фондів (збільшення амортизаційних відрахувань).
Таким чином, проведення реконструкції квартальних теплових мереж із заміною існуючих

стальних труб (1309м у двотрубному обчисленні) на попередньоізольовані високотемпературні
полімерні  труби    з  урахуванням  можливих  змін  діаметрів  трубопроводів,  типу  ізоляції,
довжини  ділянки  (довжина  тепломережі  після  реконструкціїї  1351  м)  очікуються  наступні
показники економічного ефекту:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/za097-13/paran4#n4


 Економія палива від впровадження заходів у порівнянні з фактичними умовами роботи
існуючої теплової мережі  -  86,581 т.у.п.  при економії     

        теплової енергії 555,36 Гкал/рік,
 Зменшення  витрат  планової  собівартості  за  рахунок  економії  тепла  від  впровадження

заходів у порівнянні з фактичними умовами роботи  -1068,31 тис. грн/рік
 Економічні  вигоди  від  зростання  капіталізації  основних  фондів  (збільшення

амортизаційних відрахувань) – на 1 384,49 тис.грн./рік.
 Сумарний економічний ефект від впровадження заходів відповідно до проекту відносно

фактичних умов роботи існуючої тепломережі  -   2452,805   тис.грн.
Термін окупності  заходів  -   67,73 місяці (5,64 роки).

6,1 відсотки  (899,33 тис. грн.) обсягу фінансування  інвестиційної програми заплановано
направити   на  закупівлю  нового  самоскиду  на  шасі  ГАЗ-3309  у зв’язку  з  моральною  та
технічною  застарілістю,  а  також  зношеністю  наявного  самоскиду  ММЗ  45021(1985  року
виробництва), що призводить до значних витрат на його технічне обслуговування та ремонт.

Очікуваний економічний ефект від заміни автомобіля  складе 154,93 тис. грн. за рахунок
економії  палива  (1,4  т.у.п.  вартістю  32  тис.грн.),  витрат  на  ремонт  (33  тис.грн.),  зростання
капіталізації основних фондів (89,93 тис. грн.) Термін окупності 69,66 місяців (5,8 років).

Враховуючи  вищезазначене,  від  впровадження  інвестиційної  програми  очікуються
наступні загальні показники економічного ефекту:
 Економія палива від впровадження заходів  -  87,98 т.у.п.,
 Економічні  вигоди  від  зростання  капіталізації  основних  фондів  (збільшення

амортизаційних відрахувань) – на 1 474,43 тис.грн./рік.
 Сумарний економічний ефект від впровадження заходів -  

 2607,74   тис.грн.
Термін окупності  заходів  -   67,85 місяці (7,33 роки).
Отже, впровадження заходів, направлених на  скорочення споживання природного газу та

паливо-мастильних матеріалів дозволить знизити собівартість виробництва, транспортування,
постачання теплової енергії,  закладеної до розрахункових тарифів (без врахування зростання
капіталізації  основних  фондів)  на  0,58  грн./Гкал,  або  0,04  %.  Тобто,  при  розрахунковому
сумарному  середньозваженому  показнику  повної  собівартості  теплової  енергії  1417,985
грн./Гкал  собівартість  виробництва,  транспортування,  постачання  теплової  енергії  без
урахування зростання капіталізації основних фондів складе 1417,405 грн./Гкал. 

Зростання  капіталізації  основних  фондів  в  результаті  втілення  інвестиційної  програми
призведе  до  збільшення  амортизаційних  відрахувань  у  складі  собівартості  теплової  енергії.
Таким чином, собівартість виробництва, транспортування та постачання теплової енергії зросте
на 0,07% та складе 1 418,975 грн/Гкал.

Враховуючи вищенаведене, ліцензіат АТ «Криворізька теплоцентраль»  зобов’язується
досягти очікуваних результатів реалізації всіх заходів інвестиційної програми, зокрема щодо: 

скорочення втрат ресурсів, а  саме теплової енергії у кількості 
555,36 Гкал/рік, у тому числі економії палива 86581 кг.у.п.  
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