
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

Від 30.12.2021 р. № 3293 
м. Вінниця 

 

Про погодження інвестиційної програми 

комунального підприємства Вінницької 

міської ради «Вінницяміськтеплоенерго»  

на 2022 рік 

 

 

 Відповідно до Порядку розроблення, погодження та затвердження 

інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, 

централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності 

яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська 

та Севастопольська міські державні адміністрації затвердженого наказом 

Міністерства розвитку громад та територій України від 19.08.2020 р. №191, 

керуючись  пунктом 1 частини 2 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити інвестиційну програму комунального підприємства Вінницької 

міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» на 2022 рік, згідно з додатком до 

рішення. 

2. Комунальному підприємству «Вінницяміськтеплоенерго» щоквартально 

інформувати департамент енергетики, транспорту та зв'язку,  департамент 

економіки і інвестицій міської ради щодо виконання інвестиційної програми. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови М. Форманюка. 
 

 

 

Секретар міської ради     П. Яблонський 

 

 

 



rozborskuy
Додаток до рішення			виконавчого комітету міської ради 

від 30.12.2021 р. №3293












Ao:aron 2

:o llopurc' po:po6-renna-
noro-ptieHHrl Ta 3aTBep-trr(eHEJr

innecruuifrmr rporpa\r c1-6' errin
rocloJaproBagr{rr 1' cQepi
TenJorrocraqarrHrr, riqenslramrr
.qi-snrHocri mclnr slifi crnororr Pa.ua

ruinicrpin AsronoMuoi Pecrry6rir<u
Kpuu, o6nacui, Kui'scrxa ra
CesacrouoJrbcbKa uicrri 4epNanni
4ryrinicrparlii
(ni4n1ur<r 3 nynxry 2 po:airy II)

IuQopnraqifi ua KaprKa cy6' ercra rocrroAaproBaHHq Ao iHBecruqifi noi rporpaMu
na 2022 pirc

Kouynamne ni4upzerracreo BiHHVrIrnoi rraicrxoi pa4u <BinnuqrruicrrrelnoeHepro))

HafiMenvsaHHs cv6'erra roc KII BMP <Binnausuicrxren

A BJIACHOCTI

Micue 3Hixo,4xeHHt 2II00, u. Binsuqs, nyn. 600-piv.rx, 13

Ko.q sa €,UP|IOY
flpisnuqe, iM'r, no 6arrroni nocarosoi oco6u

' eKTa foc[oAaploBaHHt, flocaAa

Ter., Qarc, e-mail ren. (0432)5 5 1 555, $arcc (0432)55 1 65 5,

office@vmte.vn.ua
Jliqensis na nrapo6uzrlTBo re[Jronoi eneprii
(rpiu Aismnocri s ezpo6nzqrna renlonoi
eueprii Ha rerrJroeJreKTporleHTpanrx,
TerrJroeJreKTpocrau ui sx. aroMH HX

eneKrpocraHrliqx i KofeHeparlifinux
ycTaHoBKax Ta ycTaHoBKax 3 BrzKopr,rcTaHHrM

uerpaazqifi uux a6 o rroHoBJrroBaJrbHr4x gNepel)
(Ns, Aara nu4a.ri, crpox gii
Jliqensis Ha rpaHcrropryBaHHr tennosoi
eneprii ltaricrpamHrzMr4 ra uicqenzrr,rrr
(posno4inrulrrr,ru) TenJroBrrMr.r MepexaMr.r

J\!, Aara u[,{aqi, crpox lii

cepir AB5 97 5 1 5, Aura Blr4arri 26.06.2012p.,
repuin aii - 6escrpoKoBa, sriAuo s cr..2l
3arouy YrpainN dlpo niqeHsyeauHs er,rAie

rocnoAapcbxoi Ai.f,mHocri> siA 28.06.201 5
Jliqensis Ha [ocrarraHHr rerrJroBoi eHeprri
(J\b, 4ara nra4avi, crpox gii)

cepix AB 5 97 5 | 6, lara Bkrraqi 26.06.20 I2p.,
repuiu 4ii - 6e:crpoKoBa, sriAHo s cr..27
3arouy Yrcpaiuz <llpo niqeneynanns sr.rAin

focnoAapcbxoi AisruHocri> sil 28.06.201 5
Craryrnufi raniral cy6'exra

782 581

Barancosa napricrr aKurnin, Tr4c. rpH
Aruoprz:aqifi ni ni4pax yBaHHs, sa ocraHnifi
3B1THI4I4 NEDIO.II. TI{C. TDH

3a6opronanicrr si cnruwr no4arrin, s6opin
o6os'.f,groszx nnarexis

1. 3AIAJIbHA IH<DOPMA

(nafiuenynanua cy6'exra rocnoAaproeaHna)

TIPO JII ATA

33126849
fenepartrurafi 4raperrop
Einnr Maxcnu

cepix AB5 97 5 | 4, rura Bvraqi 26.06.20 12p.,
reprvrin 4ii - 6escrpoKoBa, griAuo z cr..27
3arouy Yrpainu dlpo riqeHaynanHs ezAie
rocrroAapcbroi AiqruHocri> niA 28.06.201 5p.

I 810 91s

rlt 2t7



2. 3ATAJIbHA IHOOPMA TIPO IHBECI'I4UTT4HY

I-{ini innecruqifi noi rporpaMlr 3nuxenn.s BI4KoplIcraHHs rIaJII4Ba, B rlepruy qepry

npr{poAHoro ra3y, 3a paxyHoK peltoHcrpynqii
cllcreMl4 TerIJIoIIocrarIaHHt o6' exrie uicra Binnuqi

Cmor peanisauii ineecruqifiuoi nporpauu 2022 pix

Ha.mouy erani peanigaqii gaxoAie,

3a3HarreHLIX e iHnecrlrrlifinoi nporpaMl4,

3rrtxoAr,ITbcx cy6' exr rocrloAaproBaHHt

Ha uo.rarry BrIpoBaAXeHHt

foroeHi eranu peanisaqii insecrrqifiHoT
rrpofpaMI,I

l.flepepaxyBaHHs t<ourrin rnfl BuKoHaHHs

ineecruqiftuoi nporpaMu Ha noroqni paxymra si

cneqiamur.IM pexI,IMoM BIrKopI4craHHt.

2.3axyniux uarepialis surrloqHo Ha BrrKoHaHHt

saxoAis ineecruqifiuoi [porpaM]I sriAHo 3

rpa$ixorra Ha nJIaHoBLIfi uepio4.
3.YrraAauHt yroA na ni4prgui po6orn.

oi

TI TIPOIPAMY

VTIJ

fruoi MI,I

TersHa Eann6rox

(Bna+re iu'r IIPI3BI,I[-{E)

3. BTIOMOCTI IIPO IHBECTI,IUII 34 IHBECTIIqIIIHOIO IPOIPAMOIO
3aranrnufi o6csr innecruqifi' Tr{c. rpH 35 396.05

BJIACHI KOIIITI4 34528.99

IIO3I{IIKOBI KOIIITI,I 0,00

3UUyr{eHr KOIITTI4 867,06

Orc/IXCTHI KOIIITI4 0.00

HaupqMlsr BllKoplrcranns iHnecruuifi (y tZ. 

"ia.--""o.o 
o0.t

3axoAu gi sHI4NeHHr ITLIToMI,IX BI'ITpar, a raKox BTpaT!99yp918 57)

3axolr,r uoAo sa6egne.IeHHt rexHoJloriqnoro o6niry pecypcin 42,8

3axoAu IIIoAo 3MeHIII9HHS II9HaAHopMaTI4BHLIX BTpaT y TeIInoBI,Ix Mepexax 0,00

3axo4n rqoAo BIIpoBa,UxeHHfl. Taposeurry in(bopuaqiftuzx texnonorift 0,00

3axoApr rrloAo MoAep isallii Ta :axyninni rpaHcnoprHllx saco6is

cneqiamHoro ra cueqiarisoeauoro [pu3HarreHHt

0,00

3axoAu rrlo4o niAekl eHHt exoloriqnoi 6esnexu Ta oxopoHt4

HaBKOJII,IITIHbOTO CepeAoBI,Iqa

0,00

IHuri saxo.ru 0,00

4. EKOHOMIqH EOEKTI,IBHOCTI IHB TIPOIPA
9ucra npI{BeAeHa Baprlcrb
Bnyrpiuurs HopMa AoxiAnocri
.IlucKonrosasIEft nepioA oryrlHocrl
InAercc npu6yrronocri

Kepinnux
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.{ogarox 5

go flopr4ry po:po6neuur, nofoAxeHrut ra 3arBepAxeHnt

iHgecrfiuiiHrx nporpaM cy6'exrio rocnoAaprceauur y crpepi

TenronocrarraHHrr, riqeusyaaHur girnsnocri rxrx :Aiftcnrcrcrs
Pa4a nriHicrpie ABroHoMHoi Pecrry6niru Kpuu, o6:racni,

KlriecsKa ra Cegacronorrcrra uicsxi gepxauHi a4rrainicrpaqii
(nianysrr 4 rryHxry 2 posairy II)

fl.nau ellrpar 3a AXepeJraMlr QiHaucyaauHn Ha BuKoHaHHq innecruqiiisoi nporpaMu Anq BpaxyBaHHr y crpyrffypi rapurlie
ua 12 rvricqUis (ri :ruiuamlr)

€na focno.n

J\! :/n HafiveuyaaHul saxoaia

Koulru, rqo BpaxoBylorbce y crpyrrypi raprzQia 3a AxepenaMr4 r[iHaHcyeanH-n,

rHc. fpH. (6e: tl.IIB)

3ararbHa

cyMa

3 VDAXVBAHH'M:

aMoprr-r3auriH

BlqpaxyBaHlul

onpo6Hnr i

rHBecrHuri 3

npn6yrxy

cyMa no3{r{KoB[{x

KOr.lrTlB Ta BTACOTKTB 3a

IX BHXOPT.ICTAHHJI, UIO

nlqJufae [oBepHeHHrc y
ruraHoBaHoMy neploAl

cyMa rHur}{x

3aJryqeHI4x KorxrlB,

IlO nlanrfa€
ooBepHeHHrc y

nnaHoBaHoMy neproAr

.,
J 4 5 6 1

I Buno6xuurso ren.noaoi eHeorii

ll 6ygiaxnqrao, pexoncrpyxuir ra uo,qepHieaqir o6'exria reuonocraqaHHr, 3 vpaxvBaHtrM :

Il I 3axoAtr 3i 3HtxeHHr flhroMHX Bsrpar, a raKox BTpar 5663,l I 5663, l I 0,00 0,00 0.00

112 3axoar uloro :a6e3neqeHHr rexuororivHoro o6lit<y
necvncrR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 3 Iuui saxorn 344-25 llL)5 0,00 0,00 0.00

Ycsoro :a nvsmou 1 I 6007.36 6007.36 0,00 0,00 0,00

12 IHui raxoAN, 3 ypaxJBaHHrM:

1.2 |
5axoail 31 3HffieHHq nHToMilx BXlpaT, a TaKOX BTpaT

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

t22 Jaxoln uo,qo 3abe3ne{eHHt rexHononcHoro Ta./aoo

xovepuiiHoro o6riry oecvocr g 0,00 0,00 000 0,00 000

123
JaxoJIfl ulojlo BnpoBa.qxeHHt Ta po3Bl..lTKy

iHrlopuaui iiHux rexsororii 0,00 0,00 0,00 000 0,00

124
Jaxoafi ulo,lo MoAepHr3auil Ta 3aKyntBJtl

TpaHcnoprHKX 3aco6i a cneqialraoro ra
cnel Ilil |ioaaHoro nDuiHaqeHHq

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

125 lsuri raxoar 0,00 0,00 000 0.00 0,00

Vcroro sa nvHKrou 1 2 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Ycsoro sa oo:rilou I 6007.36 6007,36 0.00 0.00 0.00

II TpaHcnoprysaHHs ren,rosoi eHeprii

2l
EyliaHuqrao, perouc pyxuir ra voaepsi:auis o6'errie rennoflocraqaHH.{ . 3 yDaxvBatsts

2 t.l Jaxoats 31 3HaxeHHt ntiToMHX 8ilTpaT, a TaKox BTpaT

DecvDctB
,;;l 11444,59 0,00 0,00 000

212 Jaxo.qN uro.qo la6e:necesur rexHonorivaoro o6lix1
oecvmrB

0,00 000 0.00 0.00 0,00

z.l.J
5ilO4fl TTIOAO 3MeHUeHHr fl OHaAHOpMaTABHHX BTpaT

v TennoBux MeDexax
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

21 Iuui gaxola 000 0.00 0.00 0,00 0.00
Ycroro :a nvnrrolr 2. I 11444.59 1444 59 0.00 0.00 0.00

22 lsui raxoar, 3 ypaxyBaHHrM:

221 JaxoaH 31 3HUXeHH' nHTOMHX BHTpaT, a TaKOX BTpaT

DecvDctB
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

222 laxo,qr uo,ao :a6e3treceHHr rexHo,rori,{Horo o6riry
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

2.2 3
Jaxo,qH uloao BnpoBaa)KeHHr Ta po3EhTKy

iHdoovauifi sux rexuororifi 0,00 000 0,00 0,00 0,00

2 2.4

3axoau uroao uoaepni:auii ra :arynia,ri
'rpaHcnoprHux 3aco6is cnerlianrHoro ra

ctreuzlrr30BaHofo nou3HaqeHHt

0,00 000 0,00 0,00 000

2.2 5 lxuri:axo.ur 0,00 0,00 0.00 000 0,00

Ycuoro sa nynmou 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vcuoro la po3airoM Il 17444,s9 11444,59 0,00 0,00 0,00



)

III IlocraqauHs renroeoi exeprii
il Ey.uisHHurso. oeKoHcmvruifl Ta Mo.aeDHi3auir o6'exria remonocragaHHr- 3 vDaxvBaHH,{M:

3ll 3axoau :i 3HLDKeHHT nuroMilx Blrrpar, a raKox BTpar
rccvnctR

2308,64 2308,64 0,00 0,00 0,00

312 JaxoaH uo,Ilo 3ao$neceHHt TexHoJtoflqHoro Ta./aoo

rovenrri*soro o6 nirv necvncin
0.00 0.00 0,00 0,00 000

313 Ixui gaxola 0.00 )0 )0 0-00 0-00

Ycsoro ga nvamov 3 I 2308,64 2308.64 000 0.00 0.00

JZ ItsUr 3aXOAA, 3 ypaXyBaHHrM:

321 3axo,ul:i 3HrxeHHr nilToMtrx Brrpar, a raKox BTpar
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

322
Saxo,qx u-toAo 3abgtre{eHHfl TexHoron'tHoro OOJIKy

14768,40 0,00 14768,40 0,00 0,00

3 2.3
Jaxo.[H utoao BnpoBaaxeaHq ra po3B6rKy

iurhnnvqrri;uuv rewqnnnri; 000 0,00 0,00 0.00 0,00

324 'rpaHctroprHHx 3aco6iB cneuiaJlbHofo ra
cneolul30BaHoro noH3HaqeHH9

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

325 Isuri saxoaN 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

Ycsoro sa rryxmou 3.2 14768,40 0,00 14768.40 0.00 0.00
Ycuoro sa nouirou III 17077.04 2308.64 14768.40 0.00 0.00

ry [oc'raqaHus rapqcoT eoau
4l y,IllEHnuTBo. DeKoHcTpYKUlr Ta I,tolleDHl3aulr oo cffirB TenJ|onocTaqaHHt- 3 vDaxvBaHHrM:

4tl 3axoaH :i 3HHXeHHT ffhroMrlx BflTpar, a raKox BTpar

oecvoclB
000 0,00 0.00 0,00 0,00

412
Jaxoax rlo,qo 3aoe3treceHHr TexHoJlol-lqHofo Ta./aoo

KOMeDUIXHOfO OOnIW DeCVmlB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

413 lmui saxoau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ycsoro :a nvsmou 4 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

42 tHut 3axonH- 3 vDaxvBaHHrM

421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

422
Jaxoax uloao 3ao93treceH Ht TexHonort {Hofo oont Ky

DecvDclB
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

423
saxoah uloao BnpoBaaxeHHr Ta po3BHTKy

irrboovauilrnx rexsororiI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.4
3axo,qa uto.u,o r\.ro,aepHi3auii ra 3aKytriBn i

TDaHcnopTHttx 3aco6is cneuiansxoro ra
000 0,00 000 0,00 000

hui :axo.u.l 0.00 )0 0_00 0.00 000
croro sa wsmou 4 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0-00

Ycboro ra DorniJroM IV 0.00 o.00 0.00 0.00 )0
Ycuoro ra iHeecruuifi Horc nporpaMoK) 34528.99 19760.59 t4768.40 0.00 0.00

f eHepa,rrnufi ar.rDexrop

(nocaaoaa oco6a cy6'ema rocnoaaposaHHs)

foloeHrafi 6vxranrep

HaqamHr.rx BCPT a In
(noca4a ailnoai4anBHoro BHKoHaBur)

(nirntrc)

M.C.Ei:rrar

(BracHe iv'r flPI3Bl,lUlE)

C.[O.6nqxap.rvx
(Bnacue iu'r flPl3BhIlIE)

fLB.llacronelrrvft

(B:racHe iu'r IIPI3BIIIUE)



загальний
з них 

аварійні

1 Джерела теплової енергії
1.1 Загальна кількість котелень, з них: шт. 40

потужністю до 3 Гкал/год шт. 24
потужністю від 3 до 20 Гкал/год шт. 9
потужністю від 20 до 100 Гкал/год шт. 4
потужністю 100 Гкал/год і більше шт. 3
дахових шт. 3

1.2 Загальна установлена потужність котелень, з них: Гкал/год 560,455
потужністю до 3 Гкал/год Гкал/год 23,506
потужністю від 3 до 20 Гкал/год Гкал/год 106,449
потужністю від 20 до 100 Гкал/год Гкал/год 74,700
потужністю 100 Гкал/год і більше Гкал/год 355,800
дахових Гкал/год 3,059

1.3 Середнє навантаження котелень:
у неопалювальний період Гкал/год 18,5
у зимовий період Гкал/год 101,0

1.4 Річний обсяг відпуску теплової енергії Гкал 484 164,0

2 Котли та хвостові поверхні нагріву
119 Загальна кількість котлів: шт. 123

2.1.1 за видом теплоносія, з них: шт. 123
водогрійних з ККД менше 86 % шт. 10
водогрійних з ККД більше 86 % шт. 111
парових з ККД менше 89 % шт. 0
парових з ККД більше 89 % шт. 2

2.1.2 за видом палива, з них: шт. 123
на газоподібному паливі шт. 123
на твердому паливі шт. 0
на рідкому паливі шт. 0

2.2 Використання установлених виробничих потужностей котлів:
 у неопалювальний період % 10,65
 у зимовий період % 1,80

2.3 Загальна кількість економайзерів шт. 8
3 Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів

3.1 Загальна кількість тягодуттєвих установок,з них: шт. 61
димососів шт. 34
дуттєвих вентиляторів (установлених окремо) шт. 41

3.2 Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок кВт 2 913
3.3 Загальна кількість золошлакоуловлювачів шт. 0
3.4 Загальна кількість димових труб, з них: шт. 37

сталевих шт. 24
цегляних та/або залізобетонних шт. 13

Додаток 6                                                   
до Порядку розроблення, погодження 
та затвердження інвестиційних 
програм суб’єктів господарювання у 
сфері теплопостачання, ліцензування 
діяльності яких здійснюють Рада 
міністрів Автономної Республіки 
Крим, обласні, Київська та 
Севастопольська міські державні 
адміністрації  
(підпункт 5 пункту 2 розділу ІІ)

КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"
(найменування суб’єкта господарювання)

станом на  1 жовтня 2021 року

Узагальнена характеристика об’єктів теплопостачання 

Найменування та характеристика об'єктів теплопостачання
Показник

Одиниця 
виміру

№ 
з/п

І. Виробництво теплової енергії



4 Допоміжне обладнання
4.1 Загальна кількість деаераторних установок шт. 9
4.2 Загальна кількість водопідігрівальних установок шт. 27
4.3 Загальна кількість баків збору конденсату шт. 1
4.4 Загальна кількість насосів, з них: шт. 356

живильних шт. 0
мережних шт. 126
підживлювальних шт. 68
конденсаційних шт. 2
рециркуляційних шт. 123
насосів гарячого водопостачання (ГВП) шт. 13
циркуляційних (ГВП) шт. 24

4.5 Загальна установлена потужність насосів кВт 8 607
5 Водопідготовка і водно-хімічний режим

5.1 Загальна кількість водопідготовчих установок шт. 59
5.2 Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок шт. 38
5.3 Загальна установлена потужність насосів кВт 171
6 Електропостачання та електротехнічні пристрої

6.1 Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: шт. 543
прямого включення шт. 489
трансформаторного включення шт. 44

6.2
Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у 
ЛУЗОД (АСКОЕ)

шт. 24

6.3 Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ: шт. 11
потужністю до 630 кВА шт. 2
потужністю понад 630 кВА шт. 9

6.4
Використання установлених виробничих потужностей 
електротехнічного обладнання:

 у неопалювальний період % -
 у зимовий період % -

7 Автоматизація
7.1 Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі шт. 22

з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального 
персоналу)

шт. 20

з частковою автоматизацією шт. 2

7.2
Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів 
робочого процесу

шт. -

8 Прилади обліку теплової енергії
8.1 Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них: шт. 44

на джерелах теплопостачання шт. 44
комерційного (у споживача) шт. 0

8.2 Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання % 100
8.3 Забезпеченість приладами комерційного обліку % 94

8.4
 Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100 
% оснащеності, у тому числі:

шт. 69

 на джерелах теплопостачання шт. 0
 комерційного обліку шт. 35

9 Транспортні засоби

9.1
Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних 
засобів, у тому числі:

шт. 21

спецтехніки шт. 2
 вантажних автомобілів шт. 17
 легкових автомобілів шт. 2

10 Будівлі та споруди виробничого призначення
Загальна кількість шт. 39

11 Магістральні теплові мережі
11.1 Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі: км 71,6761 0,83

 підземних канальних км 19,1574 0,827
 підземних безканальних км 43,5500
надземних км 8,9687

11.2 Загальна кількість теплових камер шт. 1 499
12 Місцеві (розподільчі) мережі

2                                           Продовження додатка 6

ІІ. Транспортування та постачання теплової енергії







KOMyHAJTbHE TIIATIPU€MCTBO
BrHHrrubKoi MICbKoi pMra

(BIHHI4 Ufl MICbKTEIIJIOEHEPIO>

rrofl cHroBArbHA 3Arrr4cKA Ao
rHBE C Tr4UrrzHOi frPOrPAMr{

Ha2022 pirc

KfI BMP <<BiHHurlqMicrrc errJroeHepro)>



Posair 1. BCTYII

PosAir 1.1. Mera pospo6rcu innecruqifisoi rporpaMu (si srvrinarvru)

lorosHoro MeroK) rrporpaMlr e 3MeHIrIeHH.f, crlo)KLIBaHHt rIzurI4BHo-

eHeprerr4rrHlrx pecypcin, B nepury .repry rprpoAHoro rasy (rrcuir ilanopryerbcfl B

Vxpainy), 3a paxyHoK peKoHcrpyr<qii crrcreMr{ rerrJrorrocraqaHH.fl o6'erris vr.BiHnzq.s.

OurosHraM Harp.f,MKoM peKoncrpyr<qii e gavriHa ra MoAepni:aqix o6raAHaHas

KoreJrbHr4x ra rerrJroBrrx Mepex. I{e Ao3BoJIrITb niAsllrqzru eQeruznnicrr
nupo6nraqrna reuroeoi eneprii, 3MeHrrrr rlr BTparLr renrtosoi eueprii ra BI4ToKZ

rerrJroHocis, sa erani rpaHcnoprynaHni ra sa6esne-r.Lrrr4 na4iil:auir o6nir nocnyr 3

rrocrarraHHr, a raKox{ 3MeHrrrrzTra noro.rHi eKcunyaraqifini Burrputr4. B pesynrrari
peanisaqii saxo4in ineecruqifinoi nporpaMkr si gNaiHalau 6y4e Aoc.srHyro cyrreBe
niAsraqeHnr e$eruusHocri Br4KoprrcraHnfl, rarvrBa, sKe B cBolo qepry, npI43BeAe Ao
3MeHrrreHnr pieHr el,IrzAie napHLIKoBux ragis.

Bnpona4xeHH.rr insecrzqifinoi rporpaMu si sMiuaNan crBoprlrb sHa.IHi

eroHorvri.rrri, eronori.rHi ra coqiamni nuroAvr ilnfl,Ira. Binuzqs.
3axo4z, xrci e e iHsecrzqifinifi uporpavri si sruriHaldv He cyrepeqarr cxeui

rerrJrorocraqaHHr vr. Binnuq.rr Ha nepio4 lo 2030 poKy, .rrKa 3arBepruKeHa piurennrvt
BLrKoHaBqoro rouirery BiHnuqrroi uicrxoi pa1u Ns203 eia 28.01 .202I p.

Poslir 1.2. 3araJrbHa inQopuaqin upo rerrJrorocrarraJrbHe uigupueMcrBo

llosHa HzBBa ni4npuelacrBa - KoMyHaJrbne ni4upLreMcrBo BiHnzqrrcoi uicrxoi
pap'v "BiunzqxuicrrreunoeHepro". Cropouene nafiivreHyBaHHr ui4upnenrcrsa - KII
BMP (BMTE).

3Ha.rHa g.acrv:c.a vr. Binnnqi oxoureHa Mepex{erc cucreMll qeHrpani3oBaHoro

TerrJrolocrarraHHr. Ocnonna qacrKa rliei cracreMr4 Hzlrre)Kr4Tb ui4upHelucrny KII Bl*4P

"BiuHraq.auicrxreuroeHepro", qKe € sracHicuo rvricrr<oi rpoMaAr4 M. BiHruaqi,
ni4uopx4KoBaHe BrlKoHaBrroMy rovrirery BiHnraqxoi uicmoT pa4n. KII BMP
"BinnzqxuicrmennoeHepro" 6yno crBopeHe 4 r<nirHq 1970p. y BI4rrIf,Ai [raperqii
o6'e4nanux KoreJrbHvrx ra renJroBtrx Mepe)K npu BinnLrrlbKoMy rvricrronry yupanninni
xLrrJroBoro rocnoAapcrBa. lli4cranorc AJrr crBopeHHx ,{upercqii 6ynu HaKa3 Minicrpa
KoMyHarrbHoro rocrroAapcrna Yrcpaihn nia 2 rcr;irlax 1970 p.Ta HaKa3 uo Binnul{bKoMy
o6lacuorvry yrpaBniHnro xkrrJroBoro rocnoAapcrsa eiA 3 rceirHs 1970p. ,{o cnna.4y

[zperqii ynifirunz r'rrb rrapo6Hzvprx Aimsuub 3 o6cnyronyBaHHrM KoreJrbHrrx ra
TerrJroBlrx MepelK y vr.Binuuqi ra qex rleHTpalisonaHoro peMoHTy. Ha.IanrHzxoN4

[zpexqii 6yno rpLr3Haqeno [sro6y B.A., roJroBHHM inxeneporu - Eapr<a E.JI.
Haxa:ou MXK| yPCP nil 13.03. 1985p. ui4npzeucrno uepefiuenoBaHo y

"BinnraqxrerrJroKoMyHeHepro". lupercropoM ui4upzerr,rcrBa rrpr43HaqeHo Bapra B.JL

3 2001p. AlrpeKropoM BOAKITM "BiunzqxrerrrroKoMyHeHepro" rpIa3uarleHo
Xepleurroro B.@.3 21.08.2004p. piruenHsu Binsuqrrcoi uicrroi pa4n J\b1818 sia
I2.08.2006p. crnopeno KfI BMP "BiunuqrvicrrrennoeHepro", flKe Ha Aanuilrac
orroJrro e reHep €urb uufi aup eKrop B inur Marcul,r C ep rifi o nuu.

Kn BMP "BinnzqxuicrrreunoeHepro" e upupoAHr{M MoHonoJricrou n ranysi



rerrJrorrocraqaHHr rvr.Binnuqq. OcnosHLIM [poAyKToM (tonapou) ni4uplteMcrBa e

rerJroBa eueprir. Punor uiei npolyrqii e cra6inrHl4M rlportrou 6ararrox poxin.

Bupo6nene rerrJro uonnicrro peanieyerrcr uicqenzu crolKLIBaqaM, a caMe, Ha

norpe6z xrr4rJroBoro ceKTopy, uignpueucrB ra oprauisaqifi 4epxannoi ra inruzx Sopt
BJracHocri. Tpznanicrr oualroB€urbHoro ce3oHy 6rrasxo 6 Naicsqin, saenrauafi s 15

x(oBTHr uo 15 rnirnx, perura qacy nzpo6reua rerIJIoBa enepria BuKopLIcroByerbcfl

rinrru na uorpe6y 3 rap.aqoro BoAorlocraqaHHf,.

OpraHisaqifina Sopvra ra yrlpaB.rrinnq nigupuervrcrBoM

KII BMP (( innzq.suicbKrerrJroeHepro) 6yno crBopeHe, flK KoMyHzuIbHe

yHirapHe li4upneucrBo y 2002p. :a pirueHns BiHnnqrroi vricmoi pa/rkr 
^rs68 

eia

09.08.2002p. <llpo npuir:nrrrrt o6'erris rerrJlorlocraqaHH.f, y KoMyHanbHy nrlacricrr
repuropianrHoi rpoMaAlr ru.Binuur{i ra crBopeHHt KoMyHaJIbHoro ui4upueucrna
Binnzqrroi rr,ricrroi pa4u <<B innIErl.f, rraicrrcrenJloeHepro>).

Craryr ui,4npzeucrna o 3arBepA)KeHo pirueunxvr Binnuqrroi rraicrroi Pal.vr
Ns381 sir 30.04.2021p.

Mafino ni4upzevrcrBa e KoMyHiurbHoro sracHicuo repuropiantuoi rpoMaAu

rraicra ra [epeAaerbc.f, ni4upzevrcrBy Ha rlpaBax rocnoAapcbKoro.
flp anon acryrIHLIIITBo Ha MoMeHT crB op eHH{ He nep eA 6 a\aersc s..

IOpu4uuna a1peca: 21100, Binnuqrra o6n., vt.Binnzqr, Byn. 600-piuur,
6ya.13.

KoA sa 3ararrbHznu xracra$ircaropor,t ui4npuervrcrB ra opranisaqifi (eAP[Oy) -
33126849.

(Doprr,ra BnacHocri - r<orr,ryuilIbHa.

OprauiaaqifiHo rlpaBoBa Sopua sa KOIIO| e 150 (KoMyH€uIbHe

ri4upzeucrBo>).
Micrra lpoMaAa s4ifiu*oe cnoi npaBa IrIoAo ynpanninnx ui4upzeucrBoM

6esuocepeAHbo qepe3 repinnura ui4upuervrcrBa, srcuir ui.{ssirHufi vricrxifi pa[i,
BuKoHaBr{oMy rouirery, ui4uopxgrosaHzfi uicrroruy rolosi Ta AenapraMeHTy
eHepreruKu, rpaHcnopry ra sn'rlry Biuuuqrxoi uicrxoi pa4tr (oprau ynpanninnr).

folonuuvr opraHoM, rrlo KoopAlrHye po6ory TerIJIo[ocrarIaHH{ Iuicra 3

BnpoBaA)KeHHfl eSercrunnoro ynpanniunr y c$epi lna4aHles, siAuoniAHzx

KoMyHaJrbHLrx nocJry, crrpr4fl, n.s rexHi.rHoMy rlepeocHalrleHHro ranysi (nnpona4xeHHlo

eneproa6epirarouux rexnolorifi i o6nalHaunx) e AerlapraMeHr eHeprerLIKIr,

rpaHcrropry ra sn'xsry Binnzqrxoi ruicrxoi pa4v.
KoruuereHIlis sacHoBHI4 Ka :

- 3arBepAxye Crary sHeceHi Ao Hboro sN,IiHIa ra AorIoBHeHH.f,;

- uupiruye rpo peoprauisaqiro, nircei.qallirc i uepetpo$inronannr
nignpuerracrBa.

Kouuerenqix opranin yupanninn.s :

- gAificHroe KoHTponb sa paqiouanbHr4M Br4KopLIcraHH-xM eHepropecypcie,

Br{KOHaHHf,M 3aXOAlB 3 eHepfo3oepexeHH.f, ;

- rroroAxye rrrrarHufi poanzc ra opraHisonye crpyKrypy ui4upzeMcrBa;
- rroroAxye piuni Qinanconi nnanu.
fli4upraevrcrBo orronroe renepamnnfi AnpeKTop, l'rcuit [pl43Haqaerbc.a Ha



rrocaAy MicbKLtM roJIoBoK) 3 yKJIaAaHHTIM KOHTpaKTy.

KII BMP <BiHnraqsuicrrrennoeHepro) crBopeHe 3 Meroro ezpo6Huqrna i
peanisaqii renrosoi ra elexrpzuHoi eHeprii, iHruzx nra4ie 4i.uurocri, qri He

cyleperraTb TIIIHHOMy 3aKOHOAaBCTBy.

fIiAupLTeMcrBo Koplrcryetscs. tvrairrroM 6es rpaBa fioro ni4uyxeHHfl, BrrI4Hf,IorILI

rrloAo 
""o.b 

6yar-mi 4ii, rrci He cyrepeqarb vI,IHHoMy 3aKoHoAaBcrBy ra Craryry

ui4upzenrcrBa. Ha qe uafino He Moxte 6yru 3BepHeHo crsrHeHH-fl Ha BLrMory

KpeAr4ToplB rllAnpv eMcTBa.- IIp" upnfiHari Ha 6alanc uafina rouyHalrnoi BJlacHocri repzropianrnoi

rpoMaAH uicra ra fioro noliuureHul, ixttx napricrr siAHoc[rbcfl. Ha rIorIoBHeHHrI

Craryrnoro xauirany ui,4npzeMcrBa sa pirueunxl,r Binnvqrroi laicrroi pa4Il.

lpouroni rcorurz 3 paxyHKir ui4npueMcrBa Moxyrb 6yru sHsri rilrr<u sa fioro

3roAoro. Eescuipne cr1ucaHn.fl nourriB Ao3BoJlfler:t,cfl. rilrra y BI{rIaAKy, Iqo IIp-flMo

uepe46a.reni saroHoAaBqLIMI4 aKTaMH.

Arr,roprusarlifiHi ni4paxynanux ni4npraevrcrBo 3€LIIuuae B cBoeMy

po3ropsAxenni Anr rroKpvrrrfl. BLrrpar Ha ui4rplrMr(y n po6ouolay crani ocHoBHt4x

raco6in, ra ix uoninruenns.
Bucnosru:
1. Bu1roru qlrHHoro 3aKoHoAaBcrBa y upoqeci crBopeHH.fl KII BMP

<BinHzqruicrrcrennoeHepro) ra AepxaeHoi peecrpallii 4orpurvrani nonnicrro.

2. Opranisaqifino-upaBoBa Qopvra ui4upzervrcrBa ra upanonufi pexuM ttairua,

-rrKLrM BoHo orepye, eiArosiAae qin.sld fioro crBopeHHfl. Ta rlpeAMery 4ialrnocri, a
TaKOr{ BLIMOTaM qLIHHO|O 3aKOHOAaBCTBa.

3. Bi4nocuuu uiN ui4upneucrBoM Ta BJIacHIIKoM rloBHicrro perJlaMeHronaHi e

Craryri ni4uplaeucrBa.
4. llpoqec QopuynanHa i ecraHoBrreHHf, rapzQin Ha rennoBy enepriro ra

locnyttr qenrpani3oBaHoro rerrJrolocrarlaHrul, ulo HaAarorrc.g niAnpLI€McrBoM, He e

eQerrunnuMu is-ga Aosroi rpl4Buulocri e npoqeAypl 3arBepAxeHHf,.

5. llopx4or< npr43HaqeHHr repinuura ui4upzeucrBa, rcpruiHu ra nopIIAoK

Snirynanng e iAUOstAaIOTb BI4 MOraM III{HHOTO 3 aKOHOAaBCTBa.

6. Crpyrcrypa ra po3rro4in SyuxrlioHalrnux o6os'sgrcie siAuosiAalotr ueri ta
xapaKrepy 4irnuro cri ni4upl,IeMcrBa.

Oqinra rexniqHoro craHy crrcreM lleHTpaJrisoeaHoro rerlJro[ocraqaHHfl

Ha croroaHiurgifi AeHb na 6anauci KII BMP "Binnuq.suicrrrenloeuepto"
3Haxo.rllrrscs.39 Airoq14x r€1.3oBr,rx KoreJIbHI{x. 3 nux, 33 rcorenbHl4x noryNnicrro Ao

Z0 fral/roA, 4 rorelrHi uoryxnicrro si4 20 Ao 100 fxal/roA, 2 rorelrni
uoryxnicrro 6inuue I00 fxan/roA.

Kinrric6 r<ornin, qo 3HaxoAflTbcfl. Ha KoTeJIIHLIX B eKcrlnyaraqii KII BMP

"BinnuqsuicgrennoeHepro" 1 19 rur. fli4uplreMcrBo eKcrlnyarye 209,5 KM TeTIJIoBLIX

Mepex( y ABoxrpy6novry nuvripi. Binuuicrb rerrJroBrrx Mepex eKcnnyaryforbc-fi rIoHaA

25 porin.



.{ncepena reurosoi eueprii (rcore.nrui)

3aralrsa BcraHoBJreHa uory)Knicm KoreilbHLtx craHoBl{rs 459,7 f ran.
KII BMP "BinHuqxuicrrrenJroeHepro" eKcrJryary€ xotellui, qo

BLrKoptrcroByrorb upupo4niit raz,6araro 3 f,KLrx BnacniAoK Mop€ulbHoro ra QiszuHoro
crapiHH.r Marorb ni4nocHo Husrrufi rcoetfiqienr KopLIcHoi aii.

Tevrneparypnuit rpaQir Hafi6inrur nory)KHkTX KoTeJIrHLIX - II0|70"C, perxrz
KoreJrbHkrx - 95170"C.

Teunose rocrroAapcrBo ni4npzeucrna [peAcraBneHo raKuMrI KoTJIaMLI tK
Viessmann - 25 w., TBf - 9 urr., KBIM - 2 mr. OcnosHuMkt KorJraMvr Ha AaxoBkIX
KoreJrbHrx rBrt.f,rorbcf, MoAyni MH - 18 urr. Tarox, [poAoB)Kylorb eKcrlnyaryBarucfl.
KorJrr{ rLrny HAICTy - 5 y rinrrocri 5 un

AeroNrarrara 6esueKr,r HarBHa Ha scix KoreJrbHlrx. AnrouarllqHe perynroBaHHt
cninsiAHorueHH.rr r€B - uonirpr HatBHe y Kornax rll[y Viessmann.

Hacocuy rpyly nafi6inrur rrory)KHlrx KoreJrbHLrx [peAcraBJr.f,rorb Hacocz rkrny
K, A, C3, repvrinorr,r eKcrrnyaraqii uona4 20 porin, sri ssrsrorbcf, eHeproeMHI4MI{,

3HOrUeHHMrir Ta MOp€rJrbHO SaCrapinZUU.
Einrruicrb KoreJrbHzx KII BMP "BinnzqruicrrcreuroeHepto"burb[rlcrb KoreJrbHr4x Kl l IJMP "lJlHHlTrlrMlcbKTerrnoeHepfo " [poeKTyBaJrLrcb l,

eiAuosiAHo, 6y4ynaJrr4cb 6inrrue 30 - 40 porin lr'a3a4. Torvry, n sn'xsry si sNaeHIxeHH.lM

I,

[pI,IeAHaHofo HaBaHTa)KeHHt, Iqo nos's3aHe 3 siArrIo.reHH.rIM crloxlrBaqie, nacocna
rpyla ne rosHicrro 3aBaHTaxeHa.

Cncrenru rpaHcrropryBaHHfl Ta rrocraqaHHfl reu.uonoi eneprii

Teunosi ruepeNi uicra Marorb rr4rroBy crpyKrypy. Maricrpamni Ta po3rloAirr.rt
uepexi ao UTII - qe 4norpy6ni rennonpoBoAkr 4iarvrerpovr siA 150vru Ao 530rr,rvr,

poauo4inrui vrepexi sia IITII B ocrosHifi ceoifi 6imurocri - qe uorupurpy6ui
TelnonpoBoAr4 4ianaerpou niA 50vrrr,r lo 200rr,ru, a ni4raryx(eHHt Ao cLIcreM olaleHHs
oKpeMr.rx 6y4unrin, rleHTpzuigosaHa clrcreMa fapsr{ofo BoAorrocrarraHHs rle
4norpy6ni renrosi vrepeNi 4iauerporra ni4 50rravr 4o 125vru. Einruricrb rerIJIoBI4x

Mepex uicra - niAseN,ruoi uporcnaAKLt. TeprvriH eKcrlnyarallii 6imurocri TeTIJIoBLIX

Mepe)K rrepeBr,rqye 25 - 35 poxin. 3na.rHa rracrLrHa rerrJroBrrx Mepex{ uepe6ynae y
3HorrreHoMy cTaHl.

3aralrHa nporr)KHicrr reunoBlrx Mepe)K craHoBrlTr 209,5 KM, 3 snx 101, 6 r<rr,r

no[epeAHroisonronani vrepexi.
Tennona isor.rqis 6inrurocri renrtosux Mepex Br4KoHaHa i: laineparonarz. 3a

qac eKcrrnyaraqii isorsrli.s 3a paxyHoK noruKolxeHb s iHNeHepHpIX Mepexax ruicra
(reunoni uepexi, BoAorrpoBiA ra Kananisarlix), a raKox( 3a paxyHoK npupoAHHX yMoB

HeoAHopa3oBo 3arorrnrcBuuracb i snonoxyB€Lrracb. Y Ae.sKrax uicqxx KaHaJIII TeTIJIoBLIX

Mepex sanayreHi, 4exri AirqHKr,r rerrnorposoAis nocriftuo saroureui. y TaKLIX

yMoBax, TerrJroBa isortqrliq BTparLrJra cnoi reuloisolroroqi .srocri. Erccunyaraqix
TerrJroBrax Mepe)K sa raKLrx yMoB npu3BoAprrb Ao inrenczsHoi roposii MeraJIy,

[opy[reHHr repMerkrrtrocri TerrJro[ponoAin i, f,K nacniAorc, Ao 3HavHLIX BTpar

MepexHoi soAr,r. Ha Aesrux KoreJrbHrrx Bt4Tparz uiAxI4BJIIoB€rJIrHoi soAI4 TeITJIoBHX

Mepex 3HaqHo rrepeBzuryrorb HopMarr4BHe 3HaqeHHr. HacnilKoM TaKoro pexLIMy
eKcrrJryararlii renroBr4x Mepex e AocrarHbo BLrcoKLrfi pinenr peanbHl4x BTpar reuonoi



eHepdi qepe3 i:onrqiro rennonpono4in ra 3 BI,IToKaMI4, oco6rzso B cncreui
rro craqaHH-s raptqoi eoAI,I.

3aramna cxeMa rerrJl rlocrarlaHH.f, N,ticra HaBeAeHa HI4)I(qe na puc.l

Puc.l - Cxeua meruonocmaqaHHt u. Biuuuui

Koxen pix ui4upr{eMcrBo rrpoBo.qr,rrr po6ory uo gauini rennosux trtepex is
3acrocyBaHHrM craJr Br,rx rorepeAHroisomonanux ra PE-RT rpy6. Pinenr sa\aiHz no
ui4npuenacrny Ha norepeAHroisomonaHi rpy6u craHoBI4rb 6rusrro 48,49yo. llo
saKiH.{eHHro orraJrroBzlJrbHoro ce3oHy ra rrepeA roqarKoM peMoHTHoro nepio4y
npoBoA-srrcr ri4paui.rni Ta rerrJroni nznpo6yvartut, a raKoxt ri4panniuHa HaJIaAKa

TerrJroBr4x Mepex(.
Hafi6inrura npo6neMa npu eKcnnyararlii rennoBrrx Mepexr - qe aBapiiruufi crau

ra 3Horrreuicu rpy6oupoeo4in, a raKox ni4ronreHH.a KaHanisaqifiHI,IMI4 Ta cri.rHzN4z

BO,IIAMI4.

Cucrevru rapfl rrofo BoAorrocrarraHHq

y cucrerui qenrpani3oBaHoro rerrJrorrocrarraHHq Iuicra 3acrocoByrorbcfl
cxeMI,I ni4rrrcueHHr clro)KI,IBaqrB.

llepruufi run niArrroqeHHq, rrepe3 rleHTp€urbni rennosi nynr<rra (IlTn), 3 .sKI4x

TerrJro g.nfl orr€LlroBaHHr nprauirqeur i rapxua BoAa Anfl uo6yronux uorpe6
rrocraBJrf,erbc.rr oKpeMo qepe3 posuo4inruy trorlrpboxrpy6ny Mepexy Anfl rpynu
6y.uinenr.

ABi

[pyrnia rLrr\ qepe3 iH4r.rnigyanrui reunoni rryHKrI4 B 6ytinrrrrx (ITII), sxi



niArcnro.reni Ao rrepBLtHHoi rvrepeNi qeurpaniaoBaHoro rerlJlorrocra'tanlr.fl, i roryrorr
rapf,rry soAy Arrfl. cvrcreM rapflqoro BoAolocravaHnx i orcpeMo Ant o[€t[IoBaHH.a qepe3

' TeIUIoo6uinnuKLI, BcraHoereHi e IT[.
Mafixe 40% UTII uepe6ynarorr y KpLrrLrqHoMy craqi qepe3 3acraplrle

o6laAnanH-q, ulo [ppI3BoALITb Ao g6ois y raptqoMy BoAorlocra'raHHi.

Posair 2.BVICHOBKII

KII BMP "BinnuqruicrrreuJroeHepro" eKcllyaryrorb r<orenrni, qo
Br{KoplrcroByrorb npupoAHuitraz,6araro 3 TKLIX nHacriAoK MopanbHoro ra $i:uvnoro
crapinHx Marorb siAHocHo Hzsrrzfi xoe$iqienr KopLIcHoi lii, qo rptl3BoArlrb Ao

Ayxe sucoroi co6inaprocri renlonoi eneprii. .{o cKnaAy ocHoBHI4x TpLIqLIH 3HarlHoro

3HuxreHH-f, er<onovti.IHo cri KoreJI bHoro o6l aAH ar.Hfl, siAHo c.f, ruc.f, :

nesa4onins:auit craH re ronoi ison.aqii ycrarKyBaHHfl fi rpy6onporo4in;
po6ora Kornoarperaris [pI{ He oIITIIMULIIrHzx pexnMax;
neni4uoniruricu BcraHoBJlenoi uoryxHocri parruvnurra norpe6arvr;

. ni4cyrnicrr npzcrpoin perynroBaHHr qacroru o6eprin enerrpoupuno4in na

Tf, roAyrreBlrx tr4exanisM ax r a HacocHoMy o 6na4naHHt.

I{eHrpani3oBaHe rerrJrorocravraHlns. sAificHroeruc.fl qepe3 rpy6oupoBoAll 3

HeAocrarHboro reunoisorsqiero. Brparz y rennoposuoAirr.rl{x Mepex(ax ctralorb Ao

23,82 %. ,{onNllHa rerrJroBLrx Mepex sri ni4npaqroBalrvr nopuarunuufi repvrin
eKcrrrryarallii cxnaA ae 7 0 6,3 3 t<rvr (5 0,7 Yo) .

3acrapila i HeeQeKTr{BHa cr.rcreMa relrJlorrocraqaHHt ra IleHTpanbHoro

or€ureHH.rr rvr.Binnuqi uorpe6ye paAuK€rJlrnoi perconcrpyrqii. Binrruictr ocHoBHLIX

$on4in ra o6laAHaHHs, KII BMP "BinnzqauicrrrerrloeHepro" 4aryIotscs 1960-1970
pp., i BoHr,r B)Ke AaBHo BLIqepratu cr;iir HopMaruBnufi pecypc.

B o6csgi saxo4ie rrloAo upo6neu eHepros6epelreHHf, B rerlJlorocraqaHHi, na
cfracHoMy eraui uorpe6yrom peanisaqii rari fivrralaufl:

- ourI'Itrlis aIli.s cucreMl{ TerIJIos a6e gue'I eHH.f, nri cra;
- saN{iua rcouie 3 Hrd3bKr4M KKA ua 6inrn cyuacri KoTJILI s KKI He MeHIue 92o/o;

- ganaina ra peKoHcrpyxqix rerrJroBrix Mepe)K is 3acrocyBaHH.f,M HoBtIX

rexHoJrorifi 6esxaH€urbHoro npoKnaAanna rpy6 3 nonepeAHboro reprr,roi:onxqiero;
- BnarxryBanHfl. MoAyJrbHLrx KoreJrbHnx (e roMy .rucni AaxoBrIX KoreJIbHtIx) 4nr

JIoK€uIbHr{x cl4creM TerlJlortocrarraHHr o6'errin, BnpoBaAXeHHf, cfracHofo
TerrJrorexHi.rHoro o6ra4naHHr Anfl BLtKopLIcraHHa y crlcreMax noKBaprvpHoro

orraJreHH.rr 6araroKsaprl4pHl4x 6ylIaHrie ;

- BrrpoBaAXeHHr Ha Kor JrbHr{x upzra.4ir aBroMarl43oBaHoro o6nircy eHeprouocii'n

niAeraqeHoro Knacy ro.rHocri, saco6ir o6ni4y ra peryJlroBaHHt croxl{BaHHt rerIJIa Ha

6a"si rolau'rorepuoro sa6esueqeHHt;
- BrrpoBaAx(eHHr saco6in o6niry ra peryJIIoBaHH.t{ crro}s,IBaHH-l rerlJlonoi eHeprii

y xrr{rJroBovry Qon4i;
- vro4epnisaqir IITII ra nepeocHauleHHt cncreM relrJlorocraqaHH{.
B o6c.ssi nesiArsraAHrlx 3axo4ie n cQepi rellJlorocrarlaHHf, na ni4upzeiucrsi

reulos a6e3neqeHHs Na. B iHHuqi neo 6xi4tto posrn flHyrv HacrynHe :

- siAHosJreHHr ra 6yAinnuqrno qrpKynrqifiHux ronrypin crcreM rapqqoro

a

a

a

BOAOTTOCTalI.AHIIfl;



KOTJIiB;

- peMoHT Ta 3aMiHa rerrnoo6MiHnuxin 3 BcraHoBJIeHHtM perynmopin
TeMrrep aTyprl B cllcreMax f aptqoro BoAoIro cT aIIaIIIIfl;

- rrpoBeAenns rauir€urbHoro peMoHry TeTIJIoBLIX Mepex Berxoro ra ariaplitHoro

craHy si crporoM eKcrrrryaraqii (ezuraveno MentaMv "3ouu puszry" (16-25 porie) i
"ArapifiHufi ctau" (6ilrrue 25 porcin);

- s4ificneHHr peKoncrpyrqii rorenrHux qepe3 sauiny KoreJIbHI{x ycraHoBoK 3

repuinou eKcrrnyararlii 6iJrrure 30 poxir i KKA MeHrrrIlM za 90Yo, AJIx onrrlrr,rigaqii

po6orz rorenrni B peNzrrai HeAoBaHTaxeHHt, rvro4epnisaqir i peNzrvrHa HaJIaAKa

Ar{cnerqepzs aqix ra aBToMar usarlifl, cucreMla Te rIJIo IIo crarlaHH.l KoreJIbHI,IX.

Posair 3. OBf PyHTyBAIII{fl IHBE CTI4IIII4HI4X BIITPAT

Posrir 3.1 OcnonHi no.rror(eHHq

OcHosHuN{Lr Harrpf,MKaMu Insecruqifinoi rporpaMu gi sN,IiHaN{z e:

peKoHcrpyrqix czcreMkr reurosa6e3rrerreHH.fl, a raKox{ anapiftuux ra 3HoIITeHLIX

vraricrpalbHzx rerrJroBtrx Mepex( ia sacrocyBaHH.f,M [onepeAHro-igonroBaHLIx rpy6 ra
cyqacHlrx TexHoJIorlI4 lx IrpoKJIaAaHH{.

BuropzcraHH.rr norepeAHroisolroeaHurx rpy6 Aae 3Mory 3aolqaAxyBurLr

riurLrBHo-eHeprerr4uni pecypcr4,3aBAflKLr 3MeHIueHHIo reIrJIoBI4x BTpar qepe3 isort.flqirc

rpy6ouponoAie ra 3MeHIIreHHrc sl,Irorin.

llporua4ra rpy6onpono4ie

rorepeAHroisoruonaHvrx rpy6

vrixrpy6noi isorsqii Malorb nafirpauly reryricrr, Alxe Ao6py aAresirc .flK Ao
..-

cTaJreBol Tpy0lt, ra norierurenosoi o6oloHr<r,r, uairuu>ruuit roeQiqienr

srcufi. AocLrrb uonimuo, n uopinHruui s iHIILINII4 cI{creMaMLI

Bcboro uepio4y eKcnnyarallii reunoBLIX Mepex.

Posqir 3.2 Orr^uc iHnecruqifinoi rporpaMu si slvliHaMrl:

B pe3ynbrari orlinru rexniqsoro craHy czcreMLI qenrpaniaoBaHoro

TeuJrolocrarraHHr Ha niAcrani ananisy 6ynu BI{3HarIeHi saxoAz rexHi.IHoro
xapaKrepy:

1. V cQepi nnpo6HIrIITBa ren.nonoi eneprii:

- Peroncrpyrcqix ra^soBoi rcoremni s saNaiHoro rornis no ByrI. Kocrs Il{upoqrrcoro, 10

y l,r. Binnuqx;

- 3arcyuinnx IuaQ yupauinHrr 3 qacrorHnMlr rreperBoploBarlaMu Ha KoreJlbHro tro

eyn. B. IHrepnaqion atficrin, 2e;

- rrpoeKrni po6orz ro PeroHcrpyxqii cLrcreMLI r€t3orlocra'rraHufl. rorelrni dITBM-
30>> uo nyr. 600-pivux,13 n u. Binnuqr BiHHuurxoi o6nacri.

IILIKJIOIICHTAHOBOfO BCIIIHEHH.f,.

6esraHanrHa. llnaHyerrcs 3acrocyBaHH{

s niHouoniyperanoBolo isorslliero Ha ocnoni

I{uxnouenranosi cLIcreMLI ninonoliyperanonoi

TennolpoBlAHocrl,

3pocTae rlpoT.'IfoM

2. Y cQepi TpaHcrropryBaHHfl TerlJroBoi eneprii:



Peroucrpyrqix TeTIJIoBLIX Mepex sia VT-8 ao TK-154 no nyr. KenerlbKa B
rvr.Binnuqs;

3. V cQepi uocraqaHHfl TerrJronoi eneprii:
- Kauiransunfi peMoHr IT|I e rimrcocri 2 rui.

Kauiralrnzfi peMoHT culcreM raptqoro BoAorrocr 
'"aHHfl 

3 BcraHoBJreHH.rrM
3 arEurbHo6y4uuron vx np%narin o6nixy B xLr rJroB ux 6y rum(ax M. B inHzu.s.

Cytura rolrris Ha BI4KoHaHHt Innecrzqifinoi npolpaMkr sa 2022 pir< cranoBLtrb
35396,05 rl4c'rpH' (6es lI{B). lxeperlaMrl Qiuancyn aHHn innecrzqifinoi nporpaMr4
na 2022 pirc e:
- aMoprzsallifiHi ni4paxyaaHH.f, 3aruurbHula o6c.{rou 19 760,59 rr4c. rpH. 6es llAR;- nnpo6nz'ri iHsecrzqii s npz6yrKy 3ararrbHzM o6csrovr 1476g,4 ruc. .p". 6",rrAB;

ra sil

107,46

3€LIIT4IIIKOB1 KOIIITLI STiAHO IIOCTAHOB HKPEKII EiA 28.04.2021 NS74O
28.04.2021 J\b741 3ar€urEHr.ru o6csrov759,6rLrc. rpH. 6es lI!B;
inrui saly'reHi rourlr, IrIo ne ni4nxrarorb noBepHeHHro 3ar€urbHLrM o6c.f,rora
rr4c. rpH. 6es lI[B.

Binrru reratorruit olrnc upoercrin : rexnixo-eroHorrai.{Hzla o6rpynryBaHHrM
Heo6xiAnocri ra Aoqinurocri BrIpoBaAxeHHrr, Br43HaqeHH.f,M crpor(y oKyrrHocri raexonoNai'IHoro e0erry sil BrIpoBaAx{eHH.f, :axo4in, ooryy"tyBaHH-f,M aaprocri

:u po6ir HaBeAeHH_f,M po3paxynrin o6c.sris
nocri ua4aHi y [oaarrq 7.
rrpaBneHa Ha KoMrrJreKcHe eupiureHnx
a eKonori'rHzx npo6nela xr ni4npLreMcrBa

TaKlMlCTaBrllnoMy.

Poslir 3'3. OpranisaqifiHuit n'rran iHnecruqiftnoi rporpaMu si r1{iHaprH:

ra po6ir.
2.
aJ.

uycronalarolxynalrHzx po6ir.
A

/1-^_- - HO6H

Peroncrpyr<qir KoreJIeHb, TeIrJIoBLrx Mepex, sauina uop bHo 3acrapiroro ra
Qiszvno 3HorrreHoro o6ra4HaHHr Ha crracHe eHepro36epirarove.

Posair 3.4. 3o6os'q3auHq ni4npuerucrBa rrloAo AocflrHeHHn o.rircyBagrrx
pe3yJrbrarin pea"ui:aqii' innecruqifiuoi uporpavrr si srvriHaprv y ceepi

"rriqeu:onanoi AiqruH ocri



BrzrconanHs aaxo4in uepe46aueHqx Innecrzqifinoro rporpaMolo KII BMP

<B inHrarpui c rrrenn o eH ep ro >> rra 2022 p ix 4osnoJlllrb orpl4MarI4 :

1. Coqianrnufi eQer<r:

1.1. 3a6esuequru peaniaaqiro Aepx{aBHoi noliruru
po3BLITKy, HacaMrlepea y cQepi xzuoso-KoMyHuulbHoro rocrloAapcrBa'

l.Z. 3a6egne.rzru craJre QynrqionyBaHH-f, o6'elcris rerrJlonocrarraHHfl, ulo

sa6esueuylorb oIIzUIeHHf,M xlIrJIoBLIfi QonA vricra ra coqialrHy c$epy.

1.3. flponecrlr rvro4epnisaqiro rerrJroBl{x Mepex 3 Merolo 3MeHIrIeHHt Burpar

eHeploHociis i AorpI4MaHHa canirapHllx HopM Ta HopM oxopoHl4 upaqi.

I. .,{onecru craH rerrJroBr{x Mepex,qo pinnx eKcnnyaraqifinoi 6esuern.

1.5. 3a6e3rreqlrrg rrocryrroBe BrrBeAeHH.l 3 eKcrlnyaraqii anapifiHux TeIJIOBLIX

Mep elc ra 3 acrap iloro re rlJlorexHi'rHoro o6laAnanns.
I.6. 3a6esuequru HaAaHHr HaceJreHHrc TeIrJIorIocraiIaHHs nalexsoi srocri

niluoniAno Ao BLIMoT naqionaJlbHl{x crau4aprie.
7 .7 . lIilswrleHH.f, sro cri ro c Jryf crr ox{r{Barri e ui4npzeM crBa.

1.8 BuponaAx{eHH.rr gaxoAin iHsecruqifinoi rporpaMu sa2022 pir upusne4e:

rpv nrapo6nraqrei renrrosoi eneprii - Ao 3MeHIrIeHHs croxl4BaHH.s IIEP

(uannnno-eHeprernrrHLTx pecypcin) - na 3,1 r.y.r;

- npv rpaHcnoprynaHni renroeoi eneprii - Ao 3HLIxeHH.a Brpar renrosoi eHeprii

Ta 3MeHrrIeHHf, crlo>lslBaHHs IIEP - ua 1'9,6 T'y.[.;

- npLT rrocrarraHHi rennonoi eneprii - .qo 3HI4xerIHfl, BTput reulonoi eneprii ra

3MeHIrIeHHt crox<rlBaHH.a IIEP -ta22,3 r.y.n.
EroHovri.{nufi e0err (s ypaxyBaHHrM naprocri ITaJII4BHo-eHeprerkItIHI4x pecypclB

(IEP)) ua202I pix) n qinouy sa iHeecruqifinoro uporpaMolo:

A = 1603,0 ruc. rpH./Pin

Kauiranrni srraAeHHf, Ha BlpoBaAx(eHHt saxoAis ineecruqifinoi lporparrala si

sNaiHaN,Iz:

K = 35396,05 ruc. rpH.,

- AxepenoM SiHaucyeaHHfl flK:ax e aMoprl{3allifiHi ni4paxynarHfl, inuri sanyueni

KorIrrI4, ra upu6yrolc.
Crpor oKyrlHocri s IIiroN,Iy sa inrecrnqifinoro nporpaMorc:

II : K/A =35396,05 /L603,0= 22,1porcin

Tarzu qvHoM, BurputtT [oe'.f,3aHi s nnponaAxeHH.aM uepe46aueHulx nporpaMolo

saxo4in, oKynarorbcfl, 3a paxyHoK er<onouii BkITpar IIEP nupo4oex 265 tr'ticsqie.

Bpaxoeyrouz nocriftso 3pocraroqy napricrr [IEP, Mor{JII4Bo nporHo3yBaru

cKopoqeHHf, crpoKy orcyuHocri.

HaqanrHl,Ir ni44iny crparerivHoro po3BrlrKy

ra insecrzuifinoi lislrHocri

rrloAo pefloHanbHoro

fI.B.JlacroeeqrKuft
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ДОДАТОК – 7.1 
"Реконструкція газової котельні з заміною котлів по вул. Костя 

Широцького, 10 у м.Вінниця" 
 
Котельня по вул. Костя Широцького, 10 знаходиться в південній частині 

міста і є відокремленим джерелом, мережі якого не сполучені з іншими 
котельнями.  

На котельні встановлено два водогрійні котли загальною потужністю 2,4 
Гкал/год. В таблиці 1 наведена характеристика основного теплоенергетичного 
обладнання котельні по вул. Костя Широцького, 10. 

 
Таблиця 1 - Характеристика основного теплоенергетичного обладнання котельні по 
вул. Костя Широцького, 10 

Марка 
котла 

Потужність, 
Гкал/год  

Реєстраційни
й номер 

Паспортний 
ККД 

Рік вводу в 
експлуата-цію 

Вид палива 
(резервне 
паливо) 

Vitoplex 300 TX3 1,2 711 0,91 2008 газ 
Vitoplex 300 TX3 1,2 712 0,91 2008 газ 

 
В процесі експлуатації встановлене обладнання на котельні знаходиться в 

незадовільному стані та потребує заміни, а саме з 2015 по 2020 рр., було виявлено 
систематичні витоки, через наявні тріщини в передніх та задніх трубних решітках, 
що призвело до їх значних деформацій та порушення цілісності передніх 
фронтальних плит котлоагрегатів (дефектні акти та заключні висновки УЗД на 
кожен котел додаються).  

Основна проблематика по неналежній експлуатації даних котлоагрегатів, 
обумовлена тим, що підключене навантаження споживачів під час 
міжопалювального періоду на гаряче водопостачання становить 0,1 МВт, тоді як 
встановлена потужність кожного котлоагрегату становить 1,4 МВт. Як наслідок, це 
спричиняє постійні включення та виключення котлоагрегату під час 
міжопалювальних періодів. Температурний графік – 95/70 0С. При цьому 
відбувається інтенсивне зношування поверхонь нагріву та трубної решітки.  

 
Метою реалізації заходу є підвищення енергоефективності та якості 

обслуговування централізованого теплопостачання та постачання гарячої води для 
кінцевих споживачів мікрорайонів від котельні по вул. Костя Широцького, 10 в м. 
Вінниця, а також зменшення обсягу викидів CO2. 

Метою впровадження даного заходу є реконструкція котельні з 
забезпеченням умов: 

• необхідних навантажень з відпуску теплової енергії; 
• безаварійної та безпечної експлуатації обладнання, нормальних умов 

праці персоналу; 
• впровадження енергозберігаючих заходів; 



• захисту навколишнього середовища від шкідливих впливів 
технологічних процесів. 

Впровадження заходу Реконструкція котельні по вул. К.Широцького, 10 
заплановано відповідно до завдання на проектування №29/20 від 09.09.2020р. та 
розробленої проектно кошторисної документації. Даним Проектом передбачається 
заміна основного обладнання та оптимізації всієї теплотехнологічної схеми 
котельні з заміною допоміжного обладнання. 

В 2021 році виконані роботи з заміна існуючих котлів на два сучасних 
енергоефективних жаротрубних котла 1,25МВт (1,075 Гкал/год) і 0,62 МВт (0,533 
Гкал/год), з допоміжним обладнанням, хімводоочистки, насосами рециркуляції, 
пальниками та автоматикою.  

Температурний графік первинного контуру – 110/70 0С. 
Температурний графік вторинного контуру – 95/70 0С. 
Навантаження по опаленню напрямок вул. К.Широцького – 0,959 МВт (0,825 

Гкал/год). 
Навантаження по опаленню напрямок вул. Д. Нечая – 0,608 МВт (0,707 

Гкал/год). 
Навантаження по ГВП (коеф. нерівномірності =2) – 0,29 МВт (0,25 Гкал/год). 
Проектом прийнята незалежна схема приєднання котлів, до кожної гілки 

системи теплопостачання та гарячого водопостачання, через розбірні пластинчаті 
теплообмінники. 

Гідравлічний та тепловий режими гілки теплопостачання в напрямку вулиці 
Костя Широцького: 

- підключене теплове навантаження – 959 кВт; 
- температурний «погодозалежний» графік 95-70 0С; 
- тиск води в подавальному трубопроводі – 4,3 кгс/см2; 
- тиск води в зворотньому трубопроводі – 3,9 кгс/см2. 

Регулювання температури теплоносія у вторинному «погодозалежному» 
контурі – якісне, в автоматичному режимі за допомогою трьохходового 
змішувального клапану з електроприводом, який встановлено перед 
циркуляційними насосами гріючого котлового контуру. 

Заданий перепад тиску передбачається підтримувати в автоматичному 
режимі за допомогою автоматики котельні, для чого проектом передбачені два 
високоефективні мережеві насоси типу IL-E 65/150-5,5/2 з частотним керуванням, 
клас ефективності насосів ІЕ-4. 

Гідравлічний та тепловий режими гілки теплопостачання в напрямку вулиці 
Д. Нечая: 

- підключене теплове навантаження – 608 кВт; 
- температурний «погодозалежний» графік 95-70 0С; 
- тиск води в подавальному трубопроводі – 5,7 кгс/см2; 
- тиск води в зворотньому трубопроводі – 3,6 кгс/см2. 



Perylronaunx reMrreparypr4 TerrJroHoclt y BTopI{HHoMy ([oroAo3aJlexHoMy)

ronrypi .aricHe, B aBToMarLrqHoMy pexzui 3a AorloMororc TpboxxoAoBoro

srr,riuryeanbHoro KnarraHy 3 eJIeKTponpuBoAoM, srcufi. BcraHoBJIeHo rlepeA

rlkrpKynsqifi nzun HacocaMLI rpirouoro KorJloBoro KoHrypy.

Azcranqifise aBToMarLrqHe yupaerinnx KoreJlbHero 6es nocriftnoro

o6cryronyroqoro uepcoH€rrry ra inrerpaqis iT s icHyrouy cllcreMy ALlcnerqepuraqii

sa6esueuyerbc-rr 3a AorroMororo auaparyp , qo po3Mirqyerrcx a ula$i aBToMarLIKIz.

Ha eraui Bt4KoHaHHx po6ir s 2021 poqi nznLIKJIa neo6xiAnicrr uloAo 3€InfreHHt

AoAarKoBzx po6ir rlo BJIaIITTyBaHHTo ra3oBoro o6liry, AzMoBLIX rpy6 i r.l.

3aralrsa nap:ricrr 3axoAy <<Per<oncrpyrqir rasosoi rorelrni g sal\diHorc lcorrlie uo

Byn.Kocr.s TTTupoqrroro, 10 y vr.BinHuqx>> sriAHo 3BeAeHoFo Korrrropl,IcHoro

po3paxyHKy craHoBlzrb pul3oM 3lIl[B 11,0 umr.fPH, xpina roro IIAB 20% - 1,8

MrrH.rpH., 6es II{B -9,2 MnH rl4c. I*pH.

B szuleHaBeAeHy napricrr BKrroqeHi rrurpa"ru IqoAo naprocri rpoeKrHllx po6ir n
posnripi 658,97 rzc. rpH. 6es fIl[B, Baprocri ercnepru3kl npoerrnoi AoKyMeHraqii -
0,017 MJrH. rpH. 6es lI,{B, xorurin na eAiftcHeHH.f, aBropcbKoro HauI-sAy - 0,1 unn. lPH.,
a raKoxr Korurr4 Ha noKpr4rrfl, pvr3vrry ncix yraururiB - 0,17 ivrnn. rpH. 6es lI[B.
3aramna aapricrr Aa:aux Br4rpar craHoBLIrb 0,95 MJIH. rpH. 6es lI[B. i BoHkI He

uorp e6ynarlzMyrb S inancynaHHt.

Orxe, uasstrui4 rrJraHoBaHuit o6'ett po6ir na 2021 pir< 3ar€ulbHl4u o6c.srov 3,4

MJrH. rpH. ra AoAarKoBi po6orz, ua2022 pir nnanyerbc.t{ 3anyv^r4Tu innecruqii Ha:auiHy

4ononaixnoro ycrarKyBaHHf, i o6raAnaHH.rl B o6csgi 4,6 wtn. rpn. 6es IIAB.

[anufi saxi4 sa6egue.rvrs :

1. flpzne4ennu rexniro-eronol,ri.rHzx xapaKTepLIcrHK po6orz rorelrHi Ao

HOpMaTI,IBHI4X Ta 3M eHIIILITb BIITp aTI4 naJII'IBa.

3 . Cra6inbHe [ocraqaHrul rennoeoi eueprii clo)KLIBarIaM.

4. 3ueurueHH.rr Btrrpuru rennosoi eHeprii 3a paxyHoK 3HuIlceHH.l cepe4nropiunux
Brrpar Ha rrpoBeAeHHq aeapifino-ni4nonmoBuulbHt4x po6ir upu ycyneHni anapifinux
cr4Tyarllu.

Taruu qLIHoM npu npone4enni rexnirco-exoHoNai'rHoro

neo6xiAnocri ra Aorlinrrrocri ruponaAlreHH.rr AaHoro 3axoAy repl,riH oKytlHocri crla4ae

- 689 uic., eroHorr,ri.{ [ur[LrBHo-eHeprerr{r{Hr4x pecypcin - 3,1 T.y.tr., a eKoHoMi'tuuit

e$exr craHoBlrrr - 80,1 rzc. rpH.

Haqamnurc siaaiJry crpareri.rHoro po3BLIrKy

ra iHsecruuifinoi .ui.smHocri

2.Hatifiny, 6esuepe6iftHy ra 6esanapifiny po6ory rornin ra KoreJlbni n qinovry.

o6rpynryBaHH-rI

@ lLB.JlacroseurrcLrfi



Техніко-економічне обґрунтування  
"Реконструкції газової котельні з заміною котлів по вул. Костя 

Широцького, 10 у м.Вінниця" (2022 рік) 
 

Таблиця 1 - Характеристика існуючого допоміжного теплоенергетичного 
обладнання котельні по вул. Костя Широцького, 10 

№ 
п\п Призначення насосу 

Існуюче обладнання 

Марка  потужність, 
кВт. 

Продук-
тивність, 

м3/год 

Напір, 
м. вод. 

ст. 

1 Мережний Nocchi NRM 2 80/65-
160C 10,000 160 35 

2 Мережний Calpeda NM 65/16 BE 11,000 90 28 
3 Мережний Calpeda NM 65/16 BE 11,000 90 28 
4 Підживлювальний HJ-6  0,75 4,5 50 
5 Циркуляційний ГВП Calpeda NM 25/20 BE 2,200 13 34 
6 Циркуляційний ГВП Calpeda NM 25/20 BE 2,200 13 34 
7 І контур ГВП Wilo TOP S 80/10 1,000 30 8 
8 І контур опал. Wilo TOP S 80/10 1,685 30 8 
9 І контур опал. Wilo TOP S 100/10 1,685 30 8 

 
Згідно проектно-кошторисної документації з метою стабільної експлуатації 

котельні по вул.Широцького, 10 та надання надійних та якісних послуг з 
теплопостачання передбачається заміна насосного обладнання, що дозволить 
забезпечити більш оптимальний та енергоефективний режим експлуатації. 

 
Таблиця 1.1 - Теплоенергетичне обладнання котельні по вул. Костя Широцького, 
10 згідно проекту. 

№ 
п\п Призначення насосу 

Згідно проекту 

Марка потужність, 
кВт. 

Продуктивність, 
м3/год 

Напір, 
м.вод.ст. 

1 Мережний Wilo IL-E 65/150 5,50 33,0 15,0 
2 Мережний Wilo IL-E 65/150 5,50 33,0 15,0 
3 Мережний Wilo IL-E 40/170 5,50 21,0 30,0 
4 Мережний Wilo IL-E 40/170 5,50 21,0 30,0 
5 

Підживлювальний  Wilo HMP 605 1,00 2,0 45,0 
6 Wilo HMP 605 1,00 2,0 45,0 
7 Циркуляційний 

ГВП  
Wilo EXСEL 405-1 1,10 4,0 30,0 

8 Wilo EXСEL 405-1 1,10 4,0 30,0 
9 Циркуляційний 

ГВП  
Wilo EXСEL 405-1 1,10 6,0 30,0 

10 Wilo EXСEL 405-1 1,10 6,0 30,0 



11 
І контур ГВП  Wilo TOP-S 65/13 1,59 11,5 8,0 

12 Wilo TOP-S 65/13 1,59 11,5 8,0 
13 

І контур опал.  Wilo TOP-S 65/13 1,59 9,5 8,0 
14 Wilo TOP-S 65/13 1,59 9,5 8,0 
15 

І контур опал.  Wilo TOP-S 100/10 1,59 19,3 8,0 
16 Wilo TOP-S 100/10 1,59 19,3 8,0 

 
 
Виконаємо техніко-економічний розрахунок по насосному обладнанню 

котельні по вул.К.Широцького, 10. 
 

Таблиця 1 – Завантаженість обладнання на котельні по вул.К.Широцького, 10. 
 

№ 
п/п 

Найме-
нування 

Марка 
насоса 

Потуж-
ність, 
кВт 

Час роботи 
обладнання 

в опалю-
вальний 

період, год 

Номінальний 
паспортний 
ККД насосу, 

% 

Спожи-
вання 
е/е в 
опал. 

період, 
кВт 

Час роботи 
обладнанн

я в 
міжопалю-

вальний 
період, год 

Спожива
ння е/е в 
міжопал
ювальни
й період, 

кВт 

1 2 3 4 5 6 4*5*6 7 4*6*7 

1 Мережний 
Nocchi NRM 

2 80/65-
160C 

10 4224 60 25344 0 0 

2 Мережний Calpeda NM 
65/16 BE 11 4224 72 33454 0 0 

3 Мережний Calpeda NM 
65/16 BE 11 0 72 0 0 0 

4 Підживлюв
альний HJ-6  0,75 4224 30 950 4200 945 

5 Циркуляці
йний ГВП 

Calpeda NM 
25/20 BE 2,2 4224 60 5576 4200 5544 

6 Циркуляці
йний ГВП 

Calpeda NM 
25/20 BE 2,2 0 60 0 0 0 

7 І контур 
ГВП 

Wilo TOP S 
80/10 1 4224 40 1690 4200 1680 

8 І контур 
опал. 

Wilo TOP S 
80/10 1,685 0 40 0 0 0 

9 І контур 
опал. 

Wilo TOP S 
100/10 1,685 176 80 237 175 236 

10 Всього:         67251   8405 
 
Потужність, що споживається насосами берегової насосної до реконструкції: 
 
∑N1 = Nміжопал. + Nопал. 
 
∑N1 =67251+8405=75656(кВт). 

 
 
 
 
 



Таблиця 2 – Завантаженість обладнання на котельні по вул.К.Широцького, 10 після 
реконструкції. 

№ 
п/п Найменування Марка 

насоса 

Потуж-
ність, 
кВт 

Час 
роботи 
облад-

нання в 
опалю-

вальний 
період, 

год 

Номі-
нальний  
ККД, % 

Спожи-
вання 
е/е в 
опал. 

період, 
кВт 

Час роботи 
облад-

нання в 
міжопа-

лювальний 
період, год 

Споживання 
е/е в 

міжопалюва
льний 

період, кВт 

1 2 3 4 5 6 4*5*6 7 4*6*7 

1 Мережний Wilo IL-E 
65/150 5,5 4224 80 18586 0 0 

2 Мережний Wilo IL-E 
65/150 5,5 0 80 0 0 0 

3 Мережний Wilo IL-E 
40/170 5,5 4224 80 18586 0 0 

4 Мережний Wilo IL-E 
40/170 5,5 0 80 0 0 0 

5 Підживлювальний Wilo HMP 
605 1 4224 60 2534 4200 2520 

6 Підживлювальний Wilo HMP 
605 1 0 60 0 0 0 

7 Циркуляційний 
ГВП 

Wilo 
EXСEL 
405-1 

1,1 4224 40 1859 4200 1848 

8 Циркуляційний 
ГВП 

Wilo 
EXСEL 
405-1 

1,1 0 40 0 0 0 

9 Циркуляційний 
ГВП 

Wilo 
EXСEL 
405-1 

1,1 4224 40 1859 4200 1848 

10 Циркуляційний 
ГВП 

Wilo 
EXСEL 
405-1 

1,1 0 40 0 0 0 

11 І контур ГВП Wilo TOP-
S 65/13 1,59 176 40 112 175 111 

12 І контур ГВП Wilo TOP-
S 65/13 1,59 0 40 0 0 0 

13 І контур опал.  Wilo TOP-
S 65/13 1,59 176 40 112 0 0 

14 І контур опал.  Wilo TOP-
S 65/13 1,59 0 40 0 0 0 

15 І контур опал.  Wilo TOP-
S 100/10 1,59 176 80 224 0 0 

16 І контур опал.  Wilo TOP-
S 100/10 1,59 0 80 0 0 0 

  Всього:         43870   6327 
 
∑N2 = Nміжопал. + Nопал. 

       ∑N2 = 50198 + 1848 = 52046 (кВт). 
 
 
 
 



Er<oHorvriq ereKTpoeHeprii e pin:
5:fN1 -INz : 7 5656 - 52046 : 25458 (xBr*ro4) a6o 25,5 (ruc. xBr*ro4) ;

E rco n o rvr ifl rI a Jr I{ B H o - e H e p rer Ir q H rrx p e cyp ci n :

E - Nr -25,5 /En1- /8,1,5- 
?v'v 

/g,1,5: 3,I (t Y.u.);

4e 8,15 - nepeeiAHufi roe$iqieHr griAno ruuonoi MeroAlIKpI <<3aranuri nuuoru Ao

opranisaqii ra uponeAeHHt eHeprerurlHoro ayALIry).

EroHorvrifl eJreKTpoeHeprii y po3paxyHrcy Ha pir:
I-{ina eJreKTpoeneprii B rpH. Ha BepeceHr n4ic.sqr 2021BpBHaqaerbc-fl:

[e Cel.eu - rapuQ na po:lo4in enerrpnvnoi eHeprii IIAT <<BinHzIl.ao6lenepro>>

(flocranosa HKPEKII J\b2362 sir,09.12.2020p) - 1,1504 rpu/rBr.roA 6eg II.@; rapzQ

Ha nocrryrrr 3 ilepeAarri enerrpu.rHoi eneprii (llocraHona HKPEKII Ns2353 eia

09.I2.2020p) - 0,293 rpn/rBr.roA 6es [IAB, ereKrpl4tlHa eHepns. - I,70 rpH/xBr.roA

6es ilnB
Cen.eH :1,15 + 0,29 +1,70:3,14 rpylxBrro4

- PeroHcrpyKrli.s AonoNaixHoro o6ra4nanH.r Ao3BoJrr{Tb 3MeHIrIrITrI cro)c4BaHH-s

eneKrprzqnoi eneprii sa25,5 r<Br/ro4 Ha cyMy 1259,26 rpu.

E1:Cel.eH . Wwilo :3,74.25,5:80,1 (rrac. ryH.)

3ara.rrrnnft enonorui.rHufi e0ercr rro 3axoAy "Perconcrpyrcqin rasonoi rcoreJruni s

saMiHorc rcouie rro ByJr. Kocrq lllnpoqrKoro, 10 y vt.BiHHnqfl" craHoBrrrb:
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Вих. № 67 від 25.05.2021р.  
ТОВ «ІННОВАЦІЙНЕ БУДІВНИЦТВО 

Бовтач О.О. 

 

Комерційна пропозиція №67  
 

Об’єкт - Реконструкція газової котельні з заміною котлів по вул. 

Костя Широцького, 10 у м. Вінниця      
 

 

№ 

п/п 
Найменування обладнання Од. виміру Кількість 

Вартість, 

без ПДВ, 

грн 

1.  Котел сталевий водогрійний трьохходовий 

теплопродуктивністю - 1300 кВт КОЛВИ 1300 

комплект 1 980375,00 

2.  Котел сталевий водогрійний трьохходовий 

теплопродуктивністю - 581 кВт КОЛВИ 500 

комплект 1 482895,00 

3.  ША Шафа пiдлогова IP55, 

2000х1200х400мм, з цоколем, двостворчатi 

дверi 

компл. 1 387557,20 

4.  Установка нетермічної деаерації 

робоча/максимальна продуктивність 0, 

5м3/год, загрузка77кг, електроживлення 

220В, 50Гц , електроспоживання 30Вт., тип 

RPF з заповнювачем Redox, ТОВ "Аква 

Форсайт " 

комплект 1 152669,17 

5.  Сталь оцинкована, товщина 0,55 мм т 6,47027 66902,63 

6.  Клапан зворотній міжфланцевий тип 805 

система 05, DN100, PN16, Тмах 100°С 

(Danfoss) 

шт 2 4948,00 

7.  Клапан зворотній міжфланцевий тип 805 

система 05, DN65, PN16, Тмах 100°С 

(Danfoss) 

шт 6 3551,00 

8.  Клапан зворотній міжфланцевий тип 805 

система 05, DN50, PN16, Тмах 100°С 

(Danfoss) 

шт 3 3384,00 



 

№ 

п/п 
Найменування обладнання Од. виміру Кількість 

Вартість, 

без ПДВ, 

грн 

9.  Клапан зворотній міжфланцевий тип 805 

система 05, DN40, PN16, Тмах 100°С 

(Danfoss) 

шт 2 3184,00 

10.  Клапан зворотній міжфланцевий тип 805 

система 05, DN80, PN16, Тмах 100°С 

(Danfoss) 

шт 3 3622,00 

11.  Клапан зворотній муфтовий DN15, PN16, 

Тмах 95°С 

шт 3 53,00 

12.  Клапан зворотній муфтовий DN25, PN16, 

Тмах 95°С 

шт 5 62,00 

13.  Клапан зворотній муфтовий DN40, PN16, 

Тмах 120°С 

шт 2 163,00 

14.  Клапан трьохходовий змішувальний VF3, 

DN80, PN16, Kvs-100, Тмах-130°С, з 

електроприводом AMV435, 24 В, 7,5 с/мм., 

керування трьохточкове (Danfoss) 

шт 1 24784,00 

15.  Клапан трьохходовий змішувальний VF3, 

DN40, PN16, Kvs-25, Тмах-130°С, з 

електроприводом AMV435, 24 В, 7,5 с/мм., 

керування трьохточкове (Danfoss) 

шт 2 10811,00 

16.  Клапан запобідно-скидний DN50 тиск 

спрацювання 6,6 бар, Armak SI 2501 

шт 1 15918,00 

17.  Клапан запобідно-скидний DN32 тиск 

спрацювання 6,6 бар, Armak SI 2501 

шт 1 10876,00 

18.  Клапан запобідно-скидний DN65 тиск 

спрацювання 5,5 бар, Armak SI 2501 

шт 2 20532,00 

19.  Клапан запобідно-скидний DN50 тиск 

спрацювання 5,5 бар, Armak SI 2501 

шт 2 15918,00 

20.  Дисковий затвор фланцевий - ручка з 

фіксацією VFY-WH (SYLAX), DN125, PN16, 

Тмах 120°С (Danfoss) 

шт 12 4140,00 

21.  Дисковий затвор фланцевий - ручка з 

фіксацією VFY-WH (SYLAX), DN100, PN16, 

Тмах 120°С (Danfoss) 

шт 12 3420,00 

22.  Дисковий затвор фланцевий - ручка з 

фіксацією VFY-WH (SYLAX), DN80, PN16, 

Тмах 120°С (Danfoss) 

шт 11 2940,00 

23.  шт 18 2600,00 



 

№ 

п/п 
Найменування обладнання Од. виміру Кількість 

Вартість, 

без ПДВ, 

грн 

Дисковий затвор фланцевий - ручка з 

фіксацією VFY-WH (SYLAX), DN65, PN16, 

Тмах 120°С (Danfoss) 

24.  Дисковий затвор фланцевий - ручка з 

фіксацією VFY-WH (SYLAX), DN50, PN16, 

Тмах 120°С (Danfoss) 

шт 13 2424,00 

25.  Дисковий затвор фланцевий - ручка з 

фіксацією VFY-WH (SYLAX), DN40, PN16, 

Тмах 120°С (Danfoss) 

шт 7 2280,00 

26.  Теплообмінник пластинчатий розбірний для 

системи опалення 959 кВт- температура 

гріючого теплоносія 110/70 ° С ( первинний  

контур  ),- температура нагріваємого 

теплоносія 95/70 ° С ( вторинний контур ),- 

пповерхня нагріву 23,32м2, робочий тиск 

води    до16бар,  -втрати тиску первинний 

контур 11,69 кПа, вторинний 24,88 кПа,  

Thermaks PTA (GX)-42-P-959-53-23,32-1K 

шт 1 86333,33 

27.  Теплообмінник пластинчатий розбірний для 

системи опалення 608 кВт- температура 

гріючого теплоносія 110/70 ° С ( первинний  

контур  ),- температура нагріваємого 

теплоносія 95/70 ° С ( вторинний контур ), - 

поверхня нагріву 13,68м2, робочий тиск 

води   до16бар,  -втрати тиску первинний 

контур11,52 кПа, вторинний 23,59кПа, 

Thermaks PTA (GC)-16-P-608-99-13.68-1K 

шт 1 52500,00 

28.  Теплообмінник пластинчатий розбірний для 

ГВП - 290 кВт- температура гріючого 

теплоносія 65/45 ° С ( первинний контур ),-  

температура гарячої води 55/5 ° С ( 

вторинний контур ),- поверхня нагріву 4,23 

м 2, робочий тиск води до 16 бар ,- втрати 

тиску  первинний контур 22,55 кПа , 

вторинний 6,74 кПа Thermaks PTA(GC)-16- 

P-290-32-4,23-1K 

шт 1 26000,00 

29.  компл. 1 401000,00 



 

№ 

п/п 
Найменування обладнання Од. виміру Кількість 

Вартість, 

без ПДВ, 

грн 

ША Шафа пiдлогова IP55, 

2000х1200х400мм, з цоколем, двостворчатi 

дверi 

30.  Витратомірна ділянка ультрозвукового 

лічильника тепла з обчислювачем типу 

Multical 603 та витратоміром ULTRAFLOW 

54 DN65,  PN16, ULTRAFLOW 54 DN65 

PN16KAMSTRUP 

шт 3 17090,00 

31.  Витратомірна ділянка ультрозвукового 

лічильника тепла з обчислювачем типу 

Multical 603 та витратоміром ULTRAFLOW 

54 DN80, PN16, ULTRAFLOW 54 DN80PN16 

KAMSTRUP 

шт 3 17090,00 

32.  Витратомірна ділянка ультрозвукового 

лічильника тепла з обчислювачем типу 

Multical 603 та витратоміром ULTRAFLOW 

54 DN40, PN16, ULTRAFLOW 54 DN40PN16 

KAMSTRUP 

шт 2 17090,00 

33.  Витратомір 655CJCD456 ULTRAFLOW54 gp 

10,0 DN40x300, 5,0 м кабель 

шт 2 24196,90 

34.  Витратомір 655CLCG456 ULTRAFLOW54 

gp 25,0 DN65x300, 5,0 м кабель 

шт 3 34500,00 

35.  Витратомір 655CMCH456 ULTRAFLOW54 

gp 40,0 DN80x300, 5,0 м кабель 

шт 3 34500,00 

36.  Насос циркуляційний гарячої води Helix 

EXCEL 405-1/16/E/KS, напор 30 м.вод.ст., 

подача 4 м3/год, Тмах=70 °С, N=1,1 кВт, 

n=500...3475 об/хв, клас IE4 (WILO) 

шт 2 46326,36 

37.  Насос підвищувальний холодної води Helix 

EXCEL 405-1/16/E/KS, напор 30 м.вод.ст., 

подача 6 м3/год, Тмах=40 °С, N=1,1 кВт, 

n=500...3475 об/хв, клас IE4 (WILO) 

шт 2 49547,86 

38.  Насосна станція підвищувальна холодної 

води для ВПУ HMP 305 3~, напор 25 

м.вод.ст., подача 3 м3/год, Тмах=40 °С, N=0, 

75 кВт, n=2900 об/хв, клас IE2 (WILO) 

шт 1 9315,32 

39.  шт 2 18920,00 



 

№ 

п/п 
Найменування обладнання Од. виміру Кількість 

Вартість, 

без ПДВ, 

грн 

Насосна станція підживлювальна системи 

теплопостачання HMP 605 3~, напор 45 

м.вод.ст., подача 2 м3/год, Тмах=40 °С, N=1, 

1 кВт, n=2900 об/хв, клас IE2 (WILO) 

40.  Насос підмішувальний котловий напор 3 м 

.вод .ст ., подача 8,3 м3/год, Тмах=120 

°СN=0,33 кВт , n=2600 об / хв , клас IE2 

TOP-S 50/4 EM PN6/10 3~ WILO 

шт 1 14187,86 

41.  Насос підмішувальний котловийнапор 3 м 

.вод .ст ., подача 19 м3/год, Тмах=120 

°СN=0,61 кВт , n=2800 об / хв , клас IE2 

TOP-S 50/7 DM PN6/10 3~WILO 

шт 1 22395,80 

42.  Насос гріючого контура №1 ситеми 

опалення напор 8 м .вод .ст ., подача 19,3 

м3/год, Тмах=110 °СN=1,59 кВт , n=2900 об 

/ хв , клас IE2 TOP-S-100/10 DM PN6 

3~WILO 

шт 2 27194,56 

43.  Насос гріючого контура №2 ситеми 

опалення напор 8 м .вод .ст ., подача 9,5 

м3/год, Тмах=110 °С N=1,59 кВт , n=2900 об 

/ хв , клас IE2 TOP-S 65/13 DM PN6/10 

3~WILO 

шт 2 22395,80 

44.  Насос гріючого контура ситеми ГВП напор 8 

м .вод .ст ., подача 11,5 м3/год, Тмах=110 

°С N=1,59 кВт , n=2900 об / хв , клас IE2 

TOP-S 65/13 DM PN6/10 3~WILO 

шт 2 22395,80 

45.  Насос мережевий системи 

теплопостачання - вул . К . Широцького 

напор 15 м .вод .ст ., подача 33 м3/год, 

Тмах=95 °С N=5,5 кВт , n=750...2900 об / хв , 

клас IE4 IL-E 65/150-5,5/2 WILO 

шт 2 84906,50 

46.  Насос мережевий системи 

теплопостачання - вул . Д . Нечуя напор 30 

м .вод .ст ., подача 21 м3/год, Тмах=95 °С 

N=5,5 кВт , n=750...2900 об / хв , клас IE4 

WILO IL-E 40/170-5,5/2 

шт 2 90213,22 

47.  Мембранний розширювальний бак для 

системи опалення об'ємом 1000 літрів N 

1000/6 Reflex 

шт 2 37429,00 

48.  Мембранний розширювальний бак для 

системи опалення об'ємом 250 літрів N 

250/6 Reflex 

шт 2 10456,00 

49.  шт 2 20755,00 



 

№ 

п/п 
Найменування обладнання Од. виміру Кількість 

Вартість, 

без ПДВ, 

грн 

Мембранний розширювальний бак для 

системи опалення об'ємом 500 літрів 500/6 

Reflex 

50.  Бак запасу пом'якшенної води V5000R, 

D1850 мм , Н = 2100 мм , емкістю 5 м3, 

V5000R ТУ 2296-001-00183555-2014 

Укрхімпласт 

шт 1 24300,00 

 
 

 



ДОДАТОК – 7.2 

Закупівля шаф управління з частотними перетворювачами на котельню по 

вул.В.Інтернаціоналістів, 2е 

 

На котельні за адресою вул. В.Інтернаціоналістів, 2е на котлі ст.№1 встановлений 

вентилятор з характеристиками, що наведені в таблиці: 

Таблиця 1  – Технічна характеристика пальників вентиляторів, димососів, рециркуляційних, 
живильних насосів котельні  

№ 
п/п 

Адреса 
котельні К

от
ел

 

Вентилятор котла (у т.ч. вентилятори 
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1 

м.Вінниця, 
вул. 

В.Інтернаціо-
налістів, 2-Е 

Ст. 
№1 

ВД-12,  
2 шт. - 55 Ні Д-

15,5х2 - 110 

 
 

Дані вентилятор встановлений на котлі марки ПТВМ-30М-4, технічні характеристики 
якого наведені в режимних картах котлів. 

За рахунок інвестиційної програми планується провести закупівлю шаф управління з 
частотними перетворювачами на два вентилятори ВД-11,2 потужністю по 55 кВт кожен 
котлоагрегату ст. №1 та на один димотяг Д-15,5х2 потужністю 110 кВт котлоагрегату ст. №1 
на котельні по вул. В.Інтернаціоналістів, 2е. 

Комплекс управління тягодуттєвим обладнанням призначений для підвищення 
ефективності роботи вентиляторів та димотягу і оптимізації енергоспоживання. Змінюючи 
частоту обертів електродвигуна можна регулювати напір та продуктивність. 

Функції частотних перетворювачів: 
– здійснює плавний пуск електродвигуна без негативного впливу на електромережу; 
– здійснює управління продуктивністю тягодуттєвого обладнання; 
– підтримує стабільне задане значення тиску в автоматичному режимі без участі 

оператора; 
– здійснює дистанційний режим управління електродвигуном, який забезпечує зміну 

продуктивності в діапазоні від мінімального до максимального значення при повністю 
відкритих напірних засувках; 

– здійснює моніторинг стану обладнання в режимі реального часу; 
– в аварійному режимі здійснює прямі пуски від мережі с наступним регулюванням 

величини витрати за допомогою наявних засувок при вимкненому частотному управлінні 
електродвигуна; 

Установка та експлуатація частотних перетворювачів може здійснюватися без зміни 
існуючих технологічних схем. 

Переваги впровадження частотних перетворювачів: 
– економія активної електричної енергії за рахунок оптимізації підтримання 





Додаток 1  
 

необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики шаф управління з частотними 
перетворювачами для котельні за адресою вул. В.Інтернаціоналістів, 2е. 

 
Вимоги  до частотних перетворювачів ПЧ  Danfoss VLT  HVAC Drive  FC-102 P55K або 
еквівалент  (2шт) – Вентилятор котла 
Вимоги Замовника:  

1 Напруга В 3*380-480 В ±10%  
2 Частота Гц 50(60)  

3 Вихідна  потужність на валу  кВт 55  

4 Вихідна потужність на валу, при 
напрузі 460 В 

Л с 75  

5 Вихідний струм, тривалий 
 ( 3х380-440 В ) 

А 106  

6 Вихідний струм, переривчастий 
 ( 3х380-440 В ) 

А 117  

7 Загальні теплові втрати Вт  1083  

8 
Максимальний вхідний струм, 
тривалий 
 ( 3х380-440 В ) 

А 96  

9 
Максимальний вхідний струм, 
переривчастий 
 ( 3х380-440 В ) 

А  98  

10 ККД      %  98  

11 Макс. короткочасна асиметрія фаз 
мережі живлення  

% 3 % від номінальної 
напруги живлення 

 

12 

Коефіцієнт активної потужності λ ≥ 0,9 номінального 
значення при 
номінальному на- 
вантаженні 

 

13 Коефіцієнт реактивної потужності  cos φ > 0.98  

14 Число включень вхідного 
живлення L1, L2, L3 

 Максимум один раз в 
хвилину. 

 

15 
Умови навколишнього середовища  
відповідно до вимог стандарту  
EN60664 - 1 

 Категорія по 
перенапруженню III / 
міра забруднення 2 

 

16 Вихідна напруга % 0 – 100  від напруги 
живлення 

 

17 Вихідна частота      Гц  0 - 1000  

18 Число комутацій на виході  Без обмеження  

19 Тривалість зміни швидкості с 1 - 3600  

20 Пусковий момент (постійний 
момент) 

 Не більше 110 % 
впродовж 1 хв 

 

21 Пусковий крутящий момент  Не більше 135 % не 
більш 0,5 сек 

 

22 Перевантаження по моменту 
(постійний момент) 

 Не більше 110 % 
впродовж 1 хв 

 



23 Максимальна довжина 
екранованого кабеля двигуна 

М 150  

24 Максимальна довжина 
неекранованого кабеля двигуна 

М 300  

25 Програмовані цифрові входи шт 4 (6)  

26 Рівень напруги  0-24 В =  

27 Вхідний опір  кОм Біля 4  

28 Аналогові входи шт 2  

29 Рівень  напруги В від 0 до +10 
(масштабований) 

 

30 Вхідний опір  кОм Біля 10  

31 Рівень струму мА від 0/4 до 20 
(масштабований) 

 

32 Вхідний опір Ом Біля 200  

33 Точність аналогових входів  Похибка  не більше 
0,5% від повної шкали 

 

34 Полоса частот Гц 200  

35 Програмуємий імпульсний вхід шт 2  

36 Програмуємий аналоговий вихід  шт 1  

37 Роздільна здатність вихідної 
частоти в інтервалі 0 - 1000 Гц 

Гц +/- 0,003   

38 Час реакції системи мс ≤ 2 мс  

39 Діапазон регулювання швидкості 
обертання (разомкнутий контур) 

 1: 100 синхронній 
швидкості обертання 

 

40 Точність регулювання швидкості 
обертання (розімкнений контур) 

 30 -4000 об/хв: похибка 
не больше  ±8 об/хв 

 

41 
Стандарти по ЭМС, захист від 
випромінювань 

 EN 61800-3, EN 61000-6-
3/4, EN 55011, IEC 
61800-3 

 

42 

Стандарти по ЭМС, 
завадостійкість  

 EN 61800-3, EN 61000-6-
1/2, 
EN 61000-4-2, EN 61000-
4-3, EN 61000-4-4, EN 
61000-4-5, EN 61000-4-6 

 

43 Клас захисту від пилу та вологи   ІР - 21  

44 Вмонтований інтерфейс передачі 
даних та управління 

 MоdBus  

 
Вимоги  до частотних перетворювачів ПЧ  Danfoss VLT  HVAC Drive  FC-102 P110 або 
еквівалент  (1шт) – димотяг котла 
Вимоги Замовника:  

1 Напруга В 3*380-480 В ±10%  
2 Частота Гц 50(60)  



3 Вихідна  потужність на валу  кВт 110  

4 Вихідна потужність на валу, при 
напрузі 460 В 

Л с 150  

5 Вихідний струм, тривалий 
 ( 3х380-440 В ) 

А 213  

6 Вихідний струм, переривчастий 
 ( 3х380-440 В ) 

А 233  

7 Загальні теплові втрати Вт  3234  

8 
Максимальний вхідний струм, 
тривалий 
 ( 3х380-440 В ) 

А 204  

9 
Максимальний вхідний струм, 
переривчастий 
 ( 3х380-440 В ) 

А 183  

10 ККД      %  98  

11 Макс. короткочасна асиметрія фаз 
мережі живлення  

% 3 % від номінальної 
напруги живлення 

 

12 

Коефіцієнт активної потужності λ ≥ 0,9 номінального 
значення при 
номінальному на- 
вантаженні 

 

13 Коефіцієнт реактивної потужності  cos φ > 0.98  

14 Число включень вхідного 
живлення L1, L2, L3 

 Максимум один раз в 
хвилину. 

 

15 
Умови навколишнього середовища  
відповідно до вимог стандарту  
EN60664 - 1 

 Категорія по 
перенапруженню III / 
міра забруднення 2 

 

16 Вихідна напруга % 0 – 100  від напруги 
живлення 

 

17 Вихідна частота      Гц  0 - 1000  

18 Число комутацій на виході  Без обмеження  

19 Тривалість зміни швидкості с 1 - 3600  

20 Пусковий момент (постійний 
момент) 

 Не більше 110 % 
впродовж 1 хв 

 

21 Пусковий крутящий момент  Не більше 135 % не 
більш 0,5 сек 

 

22 Перевантаження по моменту 
(постійний момент) 

 Не більше 110 % 
впродовж 1 хв 

 

23 Максимальна довжина 
екранованого кабеля двигуна 

М 150  

24 Максимальна довжина 
неекранованого кабеля двигуна 

М 300  

25 Програмовані цифрові входи шт 4 (6)  

26 Рівень напруги  0-24 В =  

27 Вхідний опір  кОм Біля 4  

28 Аналогові входи шт 2  



29 Рівень  напруги В від 0 до +10 
(масштабований) 

 

30 Вхідний опір  кОм Біля 10  

31 Рівень струму мА від 0/4 до 20 
(масштабований) 

 

32 Вхідний опір Ом Біля 200  

33 Точність аналогових входів  Похибка  не більше 
0,5% від повної шкали 

 

34 Полоса частот Гц 200  

35 Програмуємий імпульсний вхід шт 2  

36 Програмуємий аналоговий вихід  шт 2  

37 Роздільна здатність вихідної 
частоти в інтервалі 0 - 1000 Гц 

Гц +/- 0,003   

38 Час реакції системи мс ≤ 2 мс  

39 Діапазон регулювання швидкості 
обертання (разомкнутий контур) 

 1: 100 синхронній 
швидкості обертання 

 

40 Точність регулювання швидкості 
обертання (розімкнений контур) 

 30 -4000 об/хв: похибка 
не больше  ±8 об/хв 

 

41 
Стандарти по ЭМС, захист від 
випромінювань 

 EN 61800-3, EN 61000-6-
3/4, EN 55011, IEC 
61800-3 

 

42 

Стандарти по ЭМС, 
завадостійкість  

 EN 61800-3, EN 61000-6-
1/2, 
EN 61000-4-2, EN 61000-
4-3, EN 61000-4-4, EN 
61000-4-5, EN 61000-4-6 

 

43 Клас захисту від пилу та вологи   ІР - 21  

44 Вмонтований інтерфейс передачі 
даних та управління 

 MоdBus  

 
Згідно вимог до пристрою, ПЧ повинен відповідати наступним вимогам: 

- адаптацією до промислових мереж з вбудованим захистом від перенапруги; 
- Рік виготовлення - не раніше 2021. 
- В комплектацію мають входити блоки тормозних резисторів для кожного частотного 

перетворювача, далі  ЧП.  
- Шафи керування частотними перетворювачами для вентиляторів повинні комплектуватись 

датчиком тиску повітря 0-2000Па Aplisens різьбове під’єднання до вимірювального середовища 
М20\1,5  з уніфікованим вихідним сигналом 4-20мА, для двигуна димотягу комплектуватися 
датчиком розрідження Aplisens  в діапазоні -250  +250Па різьбове під’єднання до вимірювального 
середовища М20\1,5; 

- безвідмовно працювати при відхиленнях мережі живлення від 380 В, до мінус 15% плюс 15% 
від номінального значення; 

- постачається в комплекті з вхідним фільтром радіоперешкод (ЕМС-фільтр); 
- вбудований дросель ланки постійного струму; 
- можливість установки бічними стінками впритул один до одного і до стін приміщення; 
- можливість експлуатації в діапазоні температур від -20 до +40; 



- пульт управління дозволяє відображати кілька поточних параметрів одночасно. Текстова 
індикація повідомлень про помилку; 

- силова частина - IGBT модулі європейських виробників; 
- плати управління приводу повинні бути покриті шаром захисного компаунда; 
- ступінь захисту повинна відповідати IP 21; 
- безкоштовно повинні бути надані необхідні паролі для параметризації та програмування а 

також програмне забезпечення під час проведення пуско-налагоджувальних робіт; 
- програмні продукти для налаштування частотних перетворювачів та контроллерів, а також 

збережені параметри після проведення пуско-налагоджувальних робіт мають будити надані на 
флеш носію, в незашифорованому вигляді за необхідності ліцензії з відповідними ключами. 

- пуско-наладка згідно вимог ПТЕЕС проводиться сертифікованими спеціалістами 
підприємства.  

 
 
ПЧ повинен мати наступні захисти: 
- від коротких замикань і перевантаження; 
- від неприпустимих перевантажень по струму (з інтегрально-залежним захистом); 
- від перегріву перетворювача частоти; 
- від зовнішньої і внутрішньої комутаційної перенапруги; 
- від пробою силових модулів з IGBT транзисторами; 
- від порушення комутації і збоїв в ланцюгах управління перетворювача частоти; 
- від зникнення вентиляції (в системах з примусовим охолодженням); 
- від зникнення напруги мережі живлення; 
- від неприпустимого зниження напруги мережі живлення; 
- від неприпустимого підвищення напруги мережі живлення; 
- від зворотного фазування напруги мережі живлення; 
- від обриву фази мережі живлення; 
- від вібрацій електричних машин; 
- від перевантаження по струму з аварійним відключенням при перевищенні значення струму 

понад 220% номінального струму випрямляча; 
- від диференціальних витоків струму на землю; 

Частотний перетворювач має бути сертифікований.  
Вимоги до монтажної панелі з обладнанням: 

- Панель управління з частотними перетворювачами та комутаційним обладнанням для насосу 
в кількості  1х шт. виконуються по електричній схемі з повною комплектацією, з схемою релейного 
запуску. Тип та номінали силового обладнання підбираються у відповідності до потужності 
електроприводів. 

- Комплектація панелі у відповідності з типовими електричними схемами  та габаритними 
розмірами наведеними нижче, має включати необхідну кількість кабельної продукції, відповідну 
кількість автоматичних вимикачів, пускової релейної апаратури, блоку захисту двигуна 
електронного типу УЗД-305 «Новатек» (або аналог) та бути готовою до встановлення і запуску в 
роботу при прийманні товару. 

- Комплектуючі шафи (автоматичні вимикачі, магнітні пускачі, клемні з’єднання та інше.) 
мають бути європейського виробництва Etimat або аналогів ABB, Schneider Electric, Eaton (Moeller) 

 
 
 
 
 



Типова електрична схема панелі з повною комплектацією 

 
 

Комплектація шафи (відповідно до типової електричної схеми з повною комплектацією): 
На схемі Пояснення Вимоги до характеристик  

QF-1 Автоматичний вимикач У відповідності з приєднаним навантаженням 
QF-2 Автоматичний вимикач У відповідності з приєднаним навантаженням 
МП Прилад комутації  У відповідності з приєднаним навантаженням 
Блок захисту 
двигуна 

УБЗ-305 Діапазон регулювання струму спрацювання не 
менше 1,5 крат 

частотний 
перетворювач 

частотний перетворювач Згідно з технічними вимогами  

ТТ Трансформатори струму Згідно з характеристиками встановленого двигуна 
QS-1 Ручний роз’єднувач перекидний Згідно з характеристиками встановленого двигуна 
Блок тормозних 
резисторів 

Відповідно характеристик 
частотного перетворювачів 

 

 

Додаткова мінімальна комплектація панелі для схеми з повною комплектацією: 

- Вимикач роз’єднувач. 
- Захисний вимикач. 
- Контактор силовий. 
- Термінал силовий (блок запобіжників)SBLL-500(або аналог). 
- Перемикач режимів роботи насосу (автоматичний-вимкнено-ручний). 
- Світлосигнальна арматура контролю фаз. 
- Світлова сигналізація роботи насосу. 
- Світлова та звукова сигналізація «Загальна аварія». 



- Кнопки управління насосом для шафи насосу. 
- Вентилятор з фільтром. FPF 20(або аналог). 
- Програмуємий контроллер 
- Загальна сенсорна панель керування з МODBus інтерфейсом  
- Кнопки релейного керування 
- Датчики відповідно до технічних характеристик. 
- Та інше обладнання згідно технічних вимог. 
 
Панель управління повинна поставлятись у повній заводській готовності. 
Панелі мають бути відповідного розміру які вказані на схемі. 
Органи управління мають бути реалізовані для релейної схеми у вигляді дистанційного блок 

керування кнопками «ПУСК-СТОП» та можливістю зміни заданого параметру з даного пульта з 
відображенням параметрів (тиску та розрідження повітря) на сенсорному моніторі, та мати 
можливість переключення в  автоматичний режим управління з сенсорного монітору віддалення 
між ЧП та сенсорним екраном становитиме близько 50м. 

Сенсорний монітор чи контроллер повинен мати вільних щонайменше 5 вільнопрограмовах 
входів-виходів. 

В автоматичному режимі роботи з сенсорної панелі в режимі «легкого доступу» має бути 
реалізована можливість зміни заданих параметрів тиску та розрідження повітря. 

Панель має виготовлятися зі сталі. 
Всі клемні з’єднання повинні мати маркування у відповідності до схем. Клемні з’єднання 

повинні бути розраховані на 500 В, передбачити резерв 20% клем. 
Всі панелі мають поставлятись з принциповими та однолінійними електричними схемами. 
Всі дроти повинні бути мідними з ізоляцією типу THWN або THHN на напругу не менше 

600В. Захист щита має відбуватись за допомогою нульового провідника чи заземлення у 
відповідності до стандарту ДСТУ EN 61140:2015 (EN 61140:2002, IDT) 

Всі екрани кабелів повинні бути приєднанні до шини заземлення. 
Всі металеві частини шафи повинні бути захищені від корозії спеціальним фарбуванням або 

нанесенням електрохімічного покриття.  
Довжина екранованого кабелю від датчиків тиску та розрідження повітря до частотних 
перетворювачів має складати 100м на кожну шафу. 
 
Типові блок схеми панелей та їх габаритні розміри.



 



 
 



 
 



 
Гарантійний термін експлуатації обладнання повинен бути не менше 24 місяців.  





























AOAATOK _ 7.3
Perconcrpyrcqir cHcreMr{ ra3orrocraqaHHfl KOTeJrbHi <IITBM-3O> no

ny.n. 600-pivva,13 n nr. BinHuqa BinHnrlurcoi o6.rracri

Korenrn-s no Byn' 600-pi'r'rx, 13 ane4eHa B eKcnnyarauiro s 1974 poui, rasa6esuevye nocnyraMr4 rleHTparisonaHofo o[€ueHHrr ra fap_flrrofo Bo,rlolocrarraHHrr
HacrynHy rilrricrr cnoxzeaqie:

- Onalroeanrrrifi uepio4 sa6esue.rye nocnyroro rleHTpari:osanoro orr€ureHH,
256 xurttoBl4x 6y4zHxin, 5 sararluooceirHix ruxi.r i inuri yr6oei 3aKrraru,
9 sarra4ia 4orur<in*roi ocsiru , | 3aKJraA oxopoH':4opon,r;

- Mixona*osanrHzfi nepio4 nocnyroro raprqoro BoAorrocr a.naHHfl
croxI{Barlie nia KoreJIeHb B.InrepHaqionanicrin 2E ra !.Mair6opo4rE, 5 exilrrocti 248 xurtoBLIX 6y4unrin, 10 saramuoocsirHix urxorz i inrui
y'r6oni 3aKIraEL\ 16 saxna4in 4ourxinrHoi ocsiru, 2 zaxtraAr{ oxopoHr4
s4opon'.a.

cr.Ilb 1 IITBM-3lM-2, cr.l\b2
IITBM-30M-4 BcraHoBJreHoro

B xorelrsi BcraHoBJreHo nacryuni KorJrLr
|ITBM-30M-2, cr.JVs3 IITBM-30M_4, cr.J\b4
3aruurbHoro noryxnicrro 1 50,0 fxan/roa.

Pexoucrpyrqir cI4creMI{ f€BorrocraqaHHr rorelr,ui (IITBM-3 0>> uo nyn. 600-pivvx,l3 uepe46aqae:
- peKoncrpyxqiro rcouepqifiHoro By3na o6nir<y ra3y s sa^aiHorclivzlruuxa' BcraHoBJIeHHt fPy (.*op.ryn.{ropHa ycranonxa), peKoHcrpyxqirorasorponoAin ei4uoni4no Ao (ABH g-.2.i-zo:20rc.'f*";o.;;qaHH.f,)), 

dlpanun6esnerz cr4creM f€BorlocrarlaHHr)) ;- BJIarxryBaHH'q B rpI'IMirIeHi fPlI roremni IITBM-3O 2 xorraepuifinuxnysnin o6niry raly (nivvrrrbHLrKl uoszHHi 6yru ynbrpa3Byxoni). 1_lepuufi o6nix naKOTJII{ JvsNs 7, 2, Apyruft o6fiK Ha KorrILI IbNs 3, 4.o6nirc rroBr4HeH niAuoeirarz<Ko4excy r€t3opo3rro4inruzx cacTeM));
- BcraHoBJIeHHfl AarqkrKin rzcxy ra TeMrleparypu An.f, Kopexqii earparufa3y' BcranosreHHt KoHTponbHI4x npzna4in uaHonaerpin Ta repnaolrerpinrexHivuzx;
- uiNuonipovnzfi inrepnan By3na o6riry r*y, srcufi nepe46avaeKoMrrJreKTui 4aruzxr4 - He MeHrrre 24 vricx4li;
- By3ol o6ni ,2 ni4rlroqurr44o icnyrorroro ra3onpoBoAy.- sia By3na J\bJ\rb3,4 Ao xoremni rpoKnacrr.r rpyruirr€BonpoBi4 cepe4nboro Bz3Harrr4Ta npoercrorr,r).- y icnyrovovry fPlI AeMoHryBarIz ra3oBe o6raAuntt, (icnyrovzfi nysono6niry rffiy, perynrcrcqe ra3oBe o6narna'nx, :anipny apMarypy i r.n.);

arLr ABa fpy oKpeMo Ha Korrrz NJ\lb 1.2
ra Ha Kornu NsJ\b 3, 4 (ui4xnroqeHHf, Ao

aAHarLr peryn.,rropaMu rr4cKy ra:y : 3CK

- fPy po:uicrzru Ha rrnoqaAr{i 4-ro [oBepxy rop.sA 3 oreparopcbKorc Bpafioni po3rarxyBaHHfl rorna J\&4;
- Ha By3nax o6nixy ra fpv uepe46avuru teo6xi4ny sanipHy apMarypy,



t
Qinrrpz, crraAni ra rrpoAynHi rasoupoBoAr{;

rnr sano6iraHHr Aocryrry croponnix oci6 Ao rzBoBoro o6ra4nannr
nepe46avr{rr4 oropoxcy fPY;

Cacreuorc eneKTponocraqaHHrr roremsi neo6xiAno nepeg1aunru ra
BI,IKOHATU:

- sa6e3requrll eneKTpoxI4BreHHq nysnin o6niry ra crdcreun uepe4aui
inQopuaqii r ny:nin o6niry rasy (inreneKry€rnbHufi nao4err,r iMod-Vega runror);

- aBroHoMHe A)Kepeno xuBJreHHr nyrnin o6nircy ra3y eiAuoniAHo Ao
Ko4ercy;

- laiclleBe ocsirneHHs o6raguauns fPY ni4uoni4no Ao HopMarr{BHr4x

4orynaenrin.
noryxnicrb aBToMaruqHI4x nu\aura.riB BcraHoBr{TLr po3paxyHKaMr.r npoeKTy;

Czcreruoro aBToMarLTsaIIii xoreruui neo6xi4no nepe46arrtrrvr ra Br{KoHarr4:
1. BcranosreHHt xoperropin nyrnin o6nir<y ra3y B 4ouolrixuol,ry

npuvrirqeHHi fPlI.
2. Micqs BcraHoBJIeHHt rreperBopronaqie reMrreparypu, Ta rr4cKy rmy,

KoHTponbHI{x MaHovrerpin ra repMovrerpin rexni.rHzx niAuoeiAno Ao nacnopra ra
iHcrpyrqii na ni.rzJrbHuIK r€t:y ra <Ko4ercy r€t:orpaHcroprnoi cr4creMr4)),

3. Ka6eni Ao KopeKropy rruy, ri.rumHrrin, neperBoproBaqin reuueparypv
Ta rLrcKy ra3y rrpoKrraaruy 3axr4aHvrx ropo6ax a6o rpy6ax.

4. llepe46aur.ruu clrcreMy uepe4avi inSopuaqii eysnin o6nir<y ra3y 3a

AorloMororo ruo4ynin an'r:xy (inrenerryatrcrruit MoAeM iMod-Vega urnros) n cnyx6y
o6riry AT <Binru{rl{ra3) ra KII BMP <<Binnzq.auicrrreurroeHepro)).

5. 3a6esneqLrrr4 rrepeAa'ryHacryrrHoiinQopnaaqii:
- HaKounqeuufi o6'eu ra3y rro roxnifi ninii;
- Br{rparr4 r€r3y rro r<oxHift ninii;
- reMrreparypy fa3y;
- TIdCK fa3y;
- apxin anapifiHux cr{ryarlifi.
3a6esueqnru Moxnraeicrr nimnoro Aocryry [nfl AeMoHrax{y Ha uonipry

liqvlurzxin, ueperBoploBaqie reuuep rypu, neperBoproea.{is rtreKy ) KoHTpoJrbHr4x
npuna4in.

Ha.ranrHzx ri44iny crpareriuHoro po3BrrrKy

ra ineecrerqifiHoi Aislrnocri
lI.B.Jlacroeeurrcrrfi



ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір про закупівлю

UA-2021-11-17-000414-a

Найменування замовника: Комунальне підприємство Вінницької Міської Ради
"Вінницяміськтеплоенерго"

Категорія замовника: Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній
або декількох окремих сферах господарювання

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

33126849

Місцезнаходження замовника: вул. 600-річчя,13, м.Вінниця, Вінницька область,
21021, Україна

Вид предмета закупівлі: Роботи

Назва предмета закупівлі: Проектні роботи по об'єкту: «Реконструкція системи
газопостачання котельні «ПТВМ-30» по вул. 600-
річчя,13 в м. Вінниця Вінницької області»

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Проектні роботи по
об'єкту:
«Реконструкція
системи
газопостачання
котельні «ПТВМ-30»
по вул. 600-річчя,13 в
м. Вінниця Вінницької
області»

ДК 021:2015:
71320000-7 —
Послуги з
інженерного
проектування

1 роботи вул, 600-річчя,
13, Вінниця,
Вінницька
область, 21000,
Україна

до 29 квітня
2022

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип
оплати

Період,
(днів)

Тип днів Розмір
оплати,
(%)

Виконання
робіт

Перший платіжний етап - 80% від загальної вартості
робіт, що становить ______________грн.
(_________________________________________) разом з ПДВ
протягом 30 календарних днів після передачі Замовнику
проектної документації згідно п.8.1.Договору на
паперових носіях 1 (один) примірник і 1 (один)
примірник в електронному вигляді.;

Пiсляоплата 30 Календарні 80



Виконання
робіт

Другий платіжний етап - 20% від загальної вартості
робіт, що становить
______________грн.(_________________________________________)
разом з ПДВ протягом 30 календарних днів після
отриманняі Замовником позитивного експертного
висновку та передачі Замовнику відкоригованої згідно
зауважень експертизи проектної документації на
паперових носіях 4 (чотири) примірника і 1 (один)
примірник в електронному вигляді.

Пiсляоплата 30 Календарні 20

Найменування переможця
процедури закупівлі/спрощеної
закупівлі (для юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по батькові (за
наявності) (для фізичної особи):

Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної
системи «Вінницягаз»

Ціна тендерної
пропозиції/пропозиції:

439 810,64 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) 475000 UAH



ДОДАТОК  – 7.4 

Реконструкція теплових мереж від УТ-8 до ТК-154 по вул. Келецька в 
м.Вінниця. 

 

Інвестиційний захід передбачає прокладання теплової мережі із застосуванням 

попередньоізольованих труб від УТ-8 до ТК-154 по вул. Келецька з заміною 

трубопроводу діаметром 2Ø325мм протяжністю 554,0 м на 2Ø 325/450 мм, дана 

магістраль теплова мережа підключена від котельні ПТВМ – 30 за адресою вул. 600-

річчя, 13, м. Вінниці. 

Рік вводу в експлуатацію 1972 рік. 

Котельня працює по температурному графіку 110°С на 70°С. Споживачами 

теплопостачання на ділянці від УТ-8 до ТК-101а по вул. Келецька є 63 споживача, як 

житлові будинки так і садочки та школи, загальною тепловою потужністю 12,12 

Гкал/год. 

За тривалий час експлуатації теплова мережа зазнала значного фізичного зносу 

металевих стінок трубопроводів та мінераловатної ізоляції, що підтверджуються 

протоколом візуально-оптичного та вимірювального контролю №ВК-11-21 від 

26.03.2021р. 

 З метою підвищення надійності теплопостачання та зменшення теплових втрат 

передбачається заміна фізично та морально застарілої тепломережі зі сталевої труби, 

ізоляція - мінеральна вата, прокладеної в лотках на тепломережу із сталевих труб у 

попередній пінополіуретановій теплоізоляції з оболонкою із поліетилену. 

Прокладання тепломережі безканальне. 

Теплофікаційні камери ТК151, ТК152 та ТК152 підлягають реконструкції. 

Кошторисна вартість матеріалів та робіт згідно зведеного кошторисного 

розрахунку вартості об’єкта будівництва склала 12 197 тис. грн. (без ПДВ). 

Використання попередньо-ізольованих труб дає змогу заощаджувати паливно-

енергетичні ресурси. 

Таким чином при проведенні техніко-економічного обґрунтування необхідності 

та доцільності впровадження даного заходу,  термін окупності складає 109 міс., 

економія паливно-енергетичних ресурсів – 19,6 т.у.п., а економічний ефект становить 

– 1340,9 тис. грн. 



flponeqeHa peKoHcrpyrqir 3HarrHo uiAelaIqzrr na4iftnicrr i .sldctr sa6esreqeHHt

rrocJryraMlr 3 TerrJrolocrarraHHr KBapriulbH x crlo)KLIna.ris rrairpopaftoHy ni4 rorenrHi

IITBM - 30 sa aApecorc nyn. 600-piuux, 13, vr. Binnzqi.

Ocraro.rHa napricrr 6y4inenbHLrx rraarepianie ra BI4KoHaBeqr po6ir 6ya. BLI3HarIeHo

3a pe3ynbraraMrr npoBeAeHH.rr 3aKyrlinelr 3a AorloMororo eAunoi ct4creMu eJIeKTpoHHIIX

ny6niunux aaxylieenr Prozorro.

HaqanrHzr eilliny crpareri'rHoro po3BI,ITKy

ra iHeecruqifiHoi Ai.flnrHocri
& rl.B'Jlacroseqrruft



Техніко-економічне обґрунтування 
«Реконструкція теплових мереж від УТ-8 до ТК-154 по вул. Келецька в 

м.Вінниця» 
 

Технічною базою для розрахунків нормованих теплових втрат є норми питомих 
теплових втрат (норми щільності теплового потоку) крізь ізоляцію трубопроводів, які 
наведені у СНиП 2.04.14-88, витоків мережної води, і норми, які враховують фактор часу при 
експлуатації мереж. 

Прокладка теплової мережі в існуючій схемі – в непрохідному каналі. 
Прокладка теплової мережі після ІП – безканальна. 
Початкові дані: 
 

Найменування Позначення Показник Посилання 
Кількість днів роботи 
системи 
теплопостачання 

τ 350 діб  
ДСТУ Н-Б-В 1.1.-27:2010, ст.13, 
табл. №3 

коефіцієнт, що враховує 
втрати фасонними 
частинами подавального 
та зворотного 
трубопроводів 

β 1,15 

Додаток 9 «Методика 
нормування витрат палива та 
теплової енергії на виробництво 
і транспортування теплової 
енергії для споживання 
системами опалення, вентиляції 
і гарячого водопостачання та 
господарсько-побутових потреб 
житлових будинків та 
громадських споруд в Україні» 

температура грунту tгр. 10 оС 
Научно-прикладной справочник 
по климату СССР, Выпуск 10, 
Украинская ССР 

діаметр подавального 
трубопроводу (існ. 
схема) 

dзов.п 0,325 м 
По проекту 

діаметр зворотного 
трубопроводу (існ. 
схема) 

dзов.зв 0,325 м 
По проекту 

товщина ізоляції 
подавального/зворотного 
трубопроводу (існ. 
схема) 

δ п.тр/зв 0,05 м ДБН В.2.5-39:2008  
«Теплові мережі» 

висота каналу hкан 0,90 м 
Проектирование и расчет 
конструкций тепловых сетей, 
ст. 48 

товщина стінки каналу δ кан 0,12 м 
Проектирование и расчет 
конструкций тепловых сетей, 
ст. 48 

Ширина внутрішня 
каналу 

bкан 
 1,30 м 

Проектирование и расчет 
конструкций тепловых сетей, 
ст. 48 

Теплопровідність 
матеріалу каналу λ кан 1,75 ккал/м∙оС ДБН В.2.6 – 31:2006 

Глибина залягання осі 
трубопроводу підземної 

h 1,65 м. ТКП 45-4.02-182-2009,  
 Приложение Г 



прокладки (існуюча 
схема) 

Глибина залягання осі 
трубопроводу підземної 
прокладки (пропонована 
схема)  

h d325мм-1,65 м  

ст. 106 Каталог виробів та 
рекомендацій з використання і 
проектування «Система труб та 
деталей трубопроводів теплових 
мереж з тепловою ізоляцією з 
поліуретану та захисною 
оболонкою» (друга редакція) 
ВАТ «Завод сантехнічних 
заготовок» 

Коефіцієнт 
теплопровідності ґрунту λгр 2,2 (ккал/м∙оС) 

Басок Б.І. Теплофізичні 
характеристики природного 
грунту «Промышленная 
теплотехника»,  
ст. 38 

Відстань між осями 
трубопроводів 
(пропонована схема) 
  

S d325мм-0,65 м 

ст. 106 Каталог виробів та 
рекомендацій з використання і 
проектування «Система труб та 
деталей трубопроводів теплових 
мереж з тепловою ізоляцією з 
поліуретану та захисною 
оболонкою» (друга редакція) 
ВАТ «Завод сантехнічних 
заготовок» 

Нормативні питомі 
втрати (табличні дані)  qн для d=325мм 

168 (ккал/м) 

«Методичні вказівки по 
визначенню теплових втрат у 
водяних і парових мережах МУ 
34-70-080-84», ст. 43 

Довжина мереж L 588,8 (м.п.) По проекту 

Загальна довжина 
трубопроводів Lтр 1177,6 (м) 

По проекту 

Середня фактична 
вартість палива за 
жовтень 2021 р  

Сп 
7409,30/т.у.п. 
 

 

Форма 1-НКРЕКП код 265 ст. 5 

Питома витрата 
умовного палива, 
середньозважена по 
підприємству у 
розрахунку на обсяг 
відпуску в мережу 
теплової енергії 
(факт/тариф) 

bу 
158,97 / 158,33 

кг.у.п./Гкал 
 

Форма 1-НКРЕКП код 395 ст. 2 
та 3 

Вартість металобрухту См 4,5 грн/кг Середня ціна по м. Вінниця 

Густина сталі ρ 7800 кг/м3 Електронні ресурси 
Коефіцієнт тепловіддачі 
від повітря в каналі до 
стінки каналу 

α 6,88 
ккал/м2·год·оС 

СНИП 2.04.14-88, Додаток 9 



 
– температура в подавальному трубопроводі для середніх за рік показників 

трубопроводів, які працюють цілорічно (магістральні), згідно з ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові 
мережі», ст. 12 

 𝑡п.
ср =

∑𝑡пміс ∙ 𝑛міс
𝜏

, 

 
 

𝑡п.
ср =

�85,45∙31+81,78∙28+70∙31+70∙14+70∙16+70∙31+70∙30+70∙16+70∙31+
+70∙30+70∙14+70∙17+30∙30+79,23∙31

�

350
= 69,70°С . 

 
 tп

міс – температура в подавальному трубопроводі; 
– температура в зворотному трубопроводі для середніх за рік показників 

трубопроводів, які працюють цілорічно (магістральні), згідно з ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові 
мережі», ст. 12 

𝑡зв.
ср =

∑𝑡зв.
міс ∙ 𝑛міс
𝜏

, 

 

𝑡зв.
ср  =

�49,91∙31+48,24∙28+43,08∙31+54,77∙14+30∙16+30∙31+30∙30+30∙16+30∙31+
+30∙30+30∙14+54∙17+45,08∙30+47,08∙31

�

350
= 

= 39,3 °С .        
 

– теплопровідність ізоляційного шару подавального трубопроводу (існуюча схема) 
(формула взята зі СНиП 2.04.14-88, ст. 9, Приложение 1 Справочное «Расчетные технические 
характеристики теплоизоляционных материалов и изделий»):  
 

𝜆із.п =
𝜆 + 𝑘 ∙

(𝑡под + 40)
2

1,163
, 

 
 

𝜆із.п =
0,045 + 0,00021 ∙ (69,7 + 40)

2
1,163

= 0,049 (
ккал

(м ∙ °С)). 

 
– теплопровідність ізоляційного шару зворотного трубопроводу (існуюча схема) 

(формула взята зі СНиП 2.04.14-88, ст. 9, Приложение 1 Справочное «Расчетные технические 
характеристики теплоизоляционных материалов и изделий»):                     
 

𝜆із.зв =
𝜆 + 𝑘 ∙ (𝑡зв + 40)

2
1,163

 

 

𝜆із.зв =
0,045 + 0,00021 ∙ (39,3 + 40)

2
1,163

= 0,046 �
ккал
м ∙ °С

� 

 
– теплопровідність ізоляційного шару подавального трубопроводу (пропонована 

схема)  (ст. 108 Каталог виробів та рекомендацій з використання і проектування «Система 



труб та деталей трубопроводів теплових мереж з тепловою ізоляцією з поліуретану та 
захисною оболонкою» (друга редакція) ВАТ «Завод сантехнічних заготовок») 
 

λіз.п = 0,035 �
Вт
м ∙ ℃

� =
0,035
1,163

= 0,03 �
ккал
м ∙ ℃

�  

 
– теплопровідність ізоляційного шару зворотного трубопроводу (пропонована 

схема) (ст. 108 Каталог виробів та рекомендацій з використання і проектування «Система 
труб та деталей трубопроводів теплових мереж з тепловою ізоляцією з поліуретану та 
захисною оболонкою» (друга редакція) ВАТ «Завод сантехнічних заготовок»)  
 

λіз.зв = 0,035 �
Вт
м ∙ ℃

� =
0,035
1,163

= 0,03 �
ккал
м ∙ ℃

� 

 
Розрахунок питомих втрат теплової енергії  

Проведений розрахунок питомих втрат теплової енергії за формулами 1-21 взято з 
«Теплопостачання (частина І «Теплові мережі та споруди») Єнін П.М.» ст. 184-190 та 
«Методика нормування витрат палива та теплової енергії для споживання системи опалення, 
вентиляції і гарячого водопостачання та господарсько-побутових потреб житлових будинків 
та громадських споруд в Україні» 

 
Існуюча схема: 
 
Термічний опір ізоляції подавального трубопроводу: 
 

Rіз.п = 
ln �

dзов.п+2 ∙ δп.тр
dзов.п

�

2 ∙ π ∙ λіз
 , 

 

Rіз.п = 
ln �0,325 + 2 ∙ 0,05

0,325 �

2 ∙ 3,14 ∙ 0,049
 = 0,87 �

м ∙ ℃
ккал

� 

 
Термічний опір ізоляції зворотного трубопроводу: 
 

Rіз.зв = 
ln �

dзов.зв+2 ∙ δзв.тр
dзов.зв

�

2 ∙ π ∙ λіз
 , 

 

Rіз.зв = 
ln �0,325 + 2 ∙ 0,05

0,325 �

2 ∙ 3,14 ∙ 0,046
 = 0,93 �

м ∙ ℃
ккал

� 

 
Пропонована схема: 
Термічний опір ізоляції подавального трубопроводу: 
 

Rіз.п = 
ln �

dзов.п+2 ∙ δп.тр
dзов.п

�

2 ∙ π ∙ λіз
 

 

Rіз.п = 
ln �0,325 + 2 ∙ 0,063

0,325 �

2 ∙ 3,14 ∙ 0,03
 = 1,73 �

м ∙ ℃
ккал

� 

 



Термічний опір ізоляції зворотного трубопроводу: 
 

Rіз.зв = 
ln �

dзов.зв+2 ∙ δзв.тр
dзов.зв

�

2 ∙ π ∙ λіз
 

 

Rіз.зв = 
ln �0,325 + 2 ∙ 0,063

0,325 �

2 ∙ 3,14 ∙ 0,03
 = 1,73 �

м ∙ ℃
ккал

� 

 
Існуюча схема: 
 
Термічний опір від ізоляції до повітряного каналу подавального трубопроводу 
 

𝑅т.в.п =  
1

𝜋 ∙ 𝛼 ∙ �𝑑зов.п + 2 ∙ 𝛿п.тр�
 

 

𝑅т.в.п =  
1

3,14 ∙ 6,88 ∙ (0,325 + 2 ∙ 0,05) = 0,10 �
м ∙ ℃
ккал

� 

 
Термічний опір від ізоляції до повітряного каналу зворотного трубопроводу 
 

𝑅т.в.зв =  
1

𝜋 ∙ 𝛼 ∙ �𝑑зов.п + 2 ∙ 𝛿зв.тр�
 

 

𝑅т.в.зв =  
1

3,14 ∙ 6,88 ∙ (0,325 + 2 ∙ 0,05) = 0,10 �
м ∙ ℃
ккал

� 

 
Еквівалентний внутрішній діаметр каналу: 
 

𝑑екв.вн =  
2 ∙ 𝑏кан ∙ ℎкан
𝑏кан + ℎкан

 

 

𝑑екв.вн =  
2 ∙ 1,30 ∙ 0,9
1,30 + 0,9

= 1.06м 

 
Еквівалентний зовнішній діаметр каналу: 

 

𝑑екв.з =  
2 ∙ (𝑏кан + 𝛿кан) ∙ (ℎкан + 𝛿кан)
(𝑏кан + 𝛿кан) + (ℎкан + 𝛿кан)  

 

𝑑екв.з =  
2 ∙ (1.30 + 0,12) ∙ (0.90 + 0,12)

(1.30 + 0,12) + (0.90 + 0,12)
= 1,18 м 

Термічний опір від повітря в каналі до стінки каналу: 
 

𝑅пов.
кан. =  

1
𝜋 ∙ 𝛼 ∙ 𝑑екв.вн.

 

 

𝑅пов.
кан. =  

1
3,14 ∙ 6,88 ∙ 1,06)

= 0,04 �
м ∙ ℃
ккал

�  

 
Термічний опір каналу 
 



𝑅кан. = 
1

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝜆к
ln
𝑑екв.з

𝑑екв.вн
 

 

𝑅кан. =  
1

2 ∙ 3,14 ∙ 1,75
ln

1,18
1,06

= 0,01 �
м ∙ ℃
ккал

� 

 
Існуюча схема : 
Термічний опір ґрунту для подавального та зворотного трубопроводу 
 

𝑅гр.п/зв. =  
1

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝜆гр.
ln�2 ∙ ℎ ∙ �

 4 ∙ (ℎ2 − 𝑑екв.  зовн.
2 )

𝑑екв.  зов.
� 

 

𝑅гр.п/зв. =  
1

2 ∙ 3,14 ∙ 2,2
ln�2 ∙ 1,65 ∙ �

 4 ∙ (1,65)2 − (1,18)2)
1,18

� = 0,162 �
м ∙ ℃
ккал

� 

 
Пропонована схема : 
Термічний опір ґрунту для подавального та зворотного трубопроводу 
 

𝑅гр.п/зв. =
1

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝜆гр
ln

4 ∙ ℎ
𝑑зов +  2 ∙ 𝛿тр

 

 

𝑅гр.п/зв. =
1

2 ∙ 3,14 ∙ 2,2
ln

4 ∙ 1,65
0,325 + 2 ∙  0,063

= 0,194  �
м ∙ ℃
ккал

�    

 
 
Термічний опір взаємовпливу трубопроводів 
 

𝑅гр =  
1

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝜆гр
ln�1 + �2 ∙

ℎ
𝑆
�
2

 

 

𝑅гр =
1

2 ∙ 3,14 ∙ 2,2
 ln�1 + �2 ∙

1,65 
0,65 

�
2

= 0,12 �
м ∙ ℃
ккал

�   

 
Існуюча схема :  
Температура повітря в каналі: 
 

𝑡кан. =  

𝑡п.
ср. ∙ 𝛽

𝑅ізп + 𝑅т.в.
п + 𝑡з.в

ср. ∙ 𝛽
𝑅іззв + 𝑅т.в.

зв +
𝑡гр
ср.

𝑅пов.
кан. + 𝑅кан. + 𝑅гр

𝛽
𝑅ізп + 𝑅т.в.

п + 𝛽
𝑅іззв + 𝑅т.в.

зв + 1
𝑅пов.
кан. + 𝑅кан. + 𝑅гр

  

 

𝑡кан. =  

69,70 ∙ 1,15
0,87 + 0,10 + 39,3 ∙ 1,15

0,93 + 0,10 + 10
0,048 + 0,012 + 0,162 

1,15
0,87 + 0,10 + 1,15

0,93 + 0,10 + 1
0,048 + 0,012 + 0,162 

= 25,22 (℃ )  

 
Існуюча схема: 
Питомі втрати подавального трубопроводу: 
 



𝑞п. =  
𝑡п
ср. − 𝑡кан.
𝑅ізп + 𝑅т.в

п

𝛽

  

 

𝑞п. =  
69,70 − 25,22

0,87 + 0,10
1,15

= 52,73 (
ккал
м

) 

 
Пропонована схема:  
Питомі втрати подавального трубопроводу: 

 
 

𝑞п =  �
�𝑡п.

ср. − 𝑡гр
ср.� ∙ �𝑅іззв + 𝑅гр.п/зв.� − �𝑡з.в

ср. − 𝑡гр
ср.� ∙ 𝑅гр

�𝑅ізп + 𝑅грп � ∙ �𝑅іззв + 𝑅грзв� − 𝑅гр2
�  

 

𝑞п =  �
(69,7 − 10) ∙ ( 1,73 + 0,194) − (39,3 − 10) ∙ 0.12

(1,73 + 0,194 ) ∙ (1,73 + 0,194) −  0,122
� = 30,20 (

ккал
м

) 

 
 
Існуюча схема: 
Питомі втрати зворотного трубопроводу: 
 

𝑞зв. =  
𝑡зв
ср. − 𝑡кан.
𝑅іззв + 𝑅т.в

зв

𝛽

  

 

𝑞зв. =  
39,3 − 25,22
0,93 + 0,10

1,15
= 15,72 (

ккал
м

) 

 
Пропонована схема:  
Питомі втрати зворотного трубопроводу: 

 

𝑞зв =  �
�𝑡зв.

ср. − 𝑡гр
ср.� ∙ �𝑅іззв + 𝑅гр.п/зв.� − �𝑡п

ср. − 𝑡гр
ср.� ∙ 𝑅гр

�𝑅ізп + 𝑅грп � ∙ �𝑅іззв + 𝑅грзв� − 𝑅гр2
�  

 

𝑞зв =  �
(39,3 − 10) ∙ (1,73 + 0,194) − (69,7 − 10) ∙ 0,12

(1,73 + 0,194) ∙ (1,73 + 0,194) −  0,122
� = 13,35 (

ккал
м

) 

 
 
Існуюча схема: 
Загальні питомі втрати 

 
𝑞заг =  𝑞п. + 𝑞зв.  

 
𝑞заг = 52,73 + 15,72 = 68,45 (

ккал
м

) 
 

Пропонована схема: 
Загальні питомі втрати  
 

𝑞заг =  𝑞п. + 𝑞зв. 



 
𝑞заг = 30,20 + 13,35 = 43,55(

ккал
м

) 
 
Розрахунок терміну окупності інвестицій 

Розрахунок, проведений за формулами 22-41 взято з методики «Экономика 
строительства И.С. Степанова – ст. 96-106.  

 
Прогнозована вартість палива на поточний рік 

 
Сп пр. = Сп ∙ 1,1 = 7409,30 ∙ 1,1 = 8150,23  

грн
т. у.п.

 

Існуюча схема: 
Втрати теплової енергії на ділянці теплової мережі, що планується реконструювати у 
розрахунку на рік (факт) 
 

Qвтр.ф =  qзаг  ∙  L ∙  τ ∙ 24 ∙ 10−6 
 

Qвтр.ф  = 68,45 ∙ 588,8 ∙ 350 ∙ 24 ∙ 10−6 = 338,55(Гкал) 

 
Пропонована схема: 
Втрати теплової енергії на ділянці теплової мережі, що планується реконструювати у 
розрахунку на рік (факт) 
 

Qвтр.ф =  qзаг  ∙  L ∙  τ ∙ 24 ∙ 10−6  
 

Qвтр.ф = 43,55 ∙  588,8 ∙  350 ∙ 24 ∙ 10−6 = 215,42(Гкал)  
 
 

Існуюча схема:  
Втрати теплової енергії на ділянці теплової мережі, що планується реконструювати у 
розрахунку на рік (норма) 

 
Qвтр.н =  qзаг  ∙  L ∙  τ ∙ 24 ∙ 10−6 

 
Qвтр.н  =  168 ∙ 588.8 ∙ 350 ∙ 24 ∙ 10−6 = 830,91 (Гкал) 

 

 
Загальні втрати тепла по ділянці у розрахунку на рік (факт) 

 
�Qвтр.ф = Qвтр.ф   

 
�Qвтр.ф = 338,55 (Гкал) 

 
Загальні втрати тепла по ділянці у розрахунку на рік (норма) 

 

�Qвтр.н = Qвтр.н   
830,91 (Гкал) 

 
 
Пропонована схема:  



Загальні втрати тепла по ділянці у розрахунку на рік (факт) 
 

�Qвтр.ф = Qвтр.ф   
 

�Qвтр.ф = 215,42(Гкал)  
 

Загальні втрати тепла по ділянці у розрахунку на рік (норма) 
 

�Qвтр.н = �Qвтр.ф  
 

�Qвтр.н = 215,42(Гкал) 
 

Економія палива від впровадження ІП у порівнянні з фактичними умовами роботи 
 

Еп ф. = ��𝑄втр.ф
існ −�𝑄втр.ф

проп � ∙ 𝑏𝑦 
 

Еп ф. = (338,55 − 215,42) ∙ 158,97 =  19573,97 (кг. у.п. ) 
 

Економія палива від впровадження ІП у порівнянні з нормативними умовами роботи 
 

Еп н. = ��𝑄втр.н
існ −�𝑄втр.н

проп� ∙ 𝑏𝑦 
 

Еп н. = (830,91 − 215,42) ∙ 158,33 = 97450,53 (кг. у.п. )  
 

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

 
Ес.ф. = Еп ф. ∙ Сп.пр. ∙  10−3 

 
Ес.ф. = 19573,97  · 8150,23  10−3  = 159532,36  (грн

рік
)  

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

 
Ес.н. = Еп н. ∙ Сп.пр. ∙  10−3 

 
Ес.н. = 97450,53 · 8150,23 ·  10−3 = 794 244,23 

грн
рік

) 

 
Вартість зворотних матеріалів: 

 

Сзв = 2 ∙ 𝜋 �
𝑑п
2
∙ 𝐿 +  

𝑑зв
2
∙ 𝐿� ∙ 0,007 ∙ 𝜌 ∙ См 

 

Сзв = 2 ∙ 3,14 �
0,325

2
∙ 588,8 +

0,325
2

∙ 588,8� ∙ 0,007 ∙ 7800 ∙ 4,5 = 295267,71  (грн) 
 

Існуюча схема: 
Середня балансова вартість теплової мережі 



Pr, : C3"' 7,3

Pr, = 295267,7L 'L,3 = 383848,03(rPH.)

IlpouonoeaHa cxeMa:
BiAuoeiAHo .uo 3BeAeHoro Korxropr4cy, po3paxyHoK -aKofo npoftnron eKcrleprll3y napricrr 3axoAy

craHoBllrb -UJgl J80.00- rpn. 6es [IAB.

Icrryro.ra cxeMa:
ArrroprrasaqiftHi ni.qpaxyBaHHt y po3paxyHry na pir

P-^A"=Io

383848,03
A' : ff: 38384'Bo (rPH')

flpouononaHa cxeMa:
Auoprvsaqiftui ni4paxyBaHHt y po3paxyHry ua pirc

AnPon" : P,./10 : L2197 000.00 -: | 219 700(rpn.).
l0

ErconoMi.rHrafi e(fexr ni4 nupona4x{eHH.s IfI silnocHo (farrIauHIuIX yMoB po6orn icnyrouoi renlonoi
rr,tepexi

E'o : E.. Q'- A" + AtPonnn 
'

E6:159532,36 - 38384,80 + 12t9700 = L340847,56 (rpn./pir).

Exonouiquzft e$err ni4 nnponaA)KeHH{ III nignocHo HopMarrrBHI4x ytrlon po6oru icHl.ro'roi

reunosoi uepexi

E* : E". n. f C." - A" f AnPon".

E":794244,23 +295267,71 - 38384,80 + I2t9 700:2270 827,14 (rpu./pir).

Teprvrin orcyuuocri

T: Pr. / E5

T : 12 L97 000.00 lt 340 847,56 : 9,1 porin a6o 109 tuic-nllin.

Ha.ramnr4r niaairry crpareriunoro po3BI4rKy

ra insecrzqifi noi ai.snsnocri

lI.B.JlacroseqrKufi



































постачальник ТзОВ "Термо-lзол"
еДРПОУ 35009379, тел. 03231 З22-49
Р/р UA 87 320478 00000 26000924868977 в АБ "укргАзБАнк,, м.киliв мФо
320478

Увага !!!!! 3мiнилися банкiвськi реквiзити IIIII
lПН 350093713040, номер свiдоцтва 1ООО94877 ,. :L
е платником податку на приброк на загальних пiдставах , l;

Адреса 81 500,Львiвська обл,,м.Городок,вул.3аводська,4 .,::ь

Комунальне Пiдприемство ВiнницькоI MicbKoT Ради"Вiнницямiськгеплоенерго''
тел.0432551655

той самий
Без замовлення

Рахунок-фактура Ne СФ-01 0548
вiд 25 Листопада2021 р.

;l .

Виписав(ла):

Рахунок дiйсний

,ii :

';] '

:,:

. n::i]:

. -: "a,,]
,'r-.l,;,y_i

,,,'r;jЁ".,
':ij,

: 1;;!. j'i. 1 
-

]i: j:i|: i

:.:,,ý.'
.,::.;, l'

Ns Назва Од. кiлькiсть L|iHa без ПflВ Сума без ПflВ
1 Кiльце ущiльнююче 45О шт 28.000 l,:",382_45 10708.60
2 шт 1в.000 t,.27,520.46 495368.28

3 Компенсатор сильфонн ий 3251 45О в оболон цi
ПЕ ",t ",; ,

шт 10.000 119785.50 1 197855,00

4 Комплекг iзоляцiТ стикiв ЕТ-3 32У450 1п/l п 156.000 2251.83 з51285.48
5 Опора нерухома теплоiзол. в ПЕ

обол.325/450 L=2.5M
шт 18.000 32883,82 59,1908.76

6 Рукав кiнцевий З25l450 шт 16.000 ,:177о.43 28з26.88
7 Iруба стальна,в ПЕ оболонцi З25i450 м 1 1 15.000 7167.48 7991740.2о

]i_, i,,i: ,
,j:,ll'.:"-

Разом без ПflВ:
ПДВ:

Всього з П,ЩВ:

10667193.20
2133438.64

12800631.84

паqI}

kZ"й-о/@oljрl

='=_\ Д

Vъ\

"ТЕlfiO"iзfij

трьох днiв

,:



KoMyHAJTrHE rrrlrrprl€ MC TBo BrHrrr,IqbKoi MICbKoi parul
" BIHITI{q.gMICbKTETIJIOEHE Pf O"

Bupo6nnva la6oparopir 3 MeraJroKoHTpoJno
21100, u. Bixruaqr, nyn. MaricrparcbKa, 2 r. 65-88-71

Aogsin Ne 538.13.30 no 29.05.2023p.

IIPOTOKOJI IIbBK -ll-21 tu 26.03.2021p.
risyamuo-orrrlrqnoro ra nuuiproBaJrbHoro KouTpoJrro crany nonepxui Meralry rpy6 na ainsuqi rerIJIoBlIx

Mepex (yT8-KII1-TKl5l-TK-151A-TK-152-KII2-KII3-KII4-KII5-TKI53-KII6-KII7-TKI54)
rro Byn. Keneqrra.

,{ara ronrpomo: 1 5.03 -18.03.2021p.

l. BisyamHo-orrrrrrrHoMy KoHTponro Ha,qaBurrrcb Micqr 3'eAEaHHt KoHcrpylflIifiunx eneuentin,
naicq-r KoHrleHrparlii HanpyNenr, 4inrrrrra naft6imm nipori.uoro eposifino - roposiftuoro 3Hocy, :napni
3'e4HaHHf,, rrlicqs s uaf,nuicrro Ha rroBepxni no4r, BoJrorD( rasir, nci slilcrmralorb Kopoaito ueraay.

2. Mera KouTpomo - BrrrBJreHns il{exaHiqrrrD( rrorrrKo.exenb, rloBepxHeBnx 4eQenrin: 4e(foplaaqift
Merarry, noBepxHeBrx rpirqun, ui4pisia, 4e(ferrin Qoprm 3Bapnmr runin, Ainfirolt xoposii.

3. flpu nisyalruo-orrrrlrrnoMy rourpod Ha ocrroBrm eJreMerrrrx rpy6ouponoAy i 3BapHHx IIrBax

BlrKoHaHa posuima AinffHor Anr trpoBeAeHnr Hacryrrnono KouTporno uepyfininHzruz MeroAzlMI,I.

KoHrpors BrrKoHaHrrfr y ni4nonhnocri lo:
- HIIAOII0.00-1.81-18 <flpanuua oxoponlr rpaql nilt uac eKcrlrryararlii o6raAnanHl,Iqo npaqloe

nil rucrona>;
- HI <Tpy6onpoBoAr4 rrapr4 ra rapruoi BoAlr rpoMucJroBr{x uignpr,renrcm. Incrpyrqix s

eKcneprHoro o6crexennr (rexniqHoro 4iarnocrynaunx), 2006p.>> ;

- ACTy EN 13018:2017 <Hepyftninuuft KoHTpoJrb. BisyanrHr.rfi rourpom. 3aranrsi rpllHlrlrrur>;
- ACTy EN ISO 17637:2017 <Hepyfininnnft xourporrb 3Bapurrx runin. Bisyanrnufi xoxrpom

3' e4naHb, BlrKouaHr{x 3BapIoBaHHfiM [JIaBJreIrHtM));

- P[\34 17.101-89 <3naproeanHr, repMoo6po6xa i xourponr rpy6nsx cl{creM Kornis i
Tpy6onpono4in npn uonraxi i peuonri ycrarKyBarrilr eneKrpocranqifi (PTM-1o-89)>;

- ACTy-H E 4.3.1-11:2008 <Yupannirnx, opranisaqif, i rexnororis. Hacranona s nisyarnuoro i
nuuipronanbHoro KoHTpoJrro 3BapHr.rx 3'e.{Ham ra Ha[JraBoK MeriureB[x roncrpyrqifi>.

Incrpyrvreur, r[o 6yn nnr<opncrauuft [pr{ orn.nAax i nuuiprorzurbuoMy rourponi:
Jlyna suNlippsanrHa'runy IlLl, san. J'lb 6/n. cniaoqrBo rpo nouipry TIHHHe Ao
(HaftMenyBaHHr iHcrpy reHry)

<16> nepecnn202lp;

lllranrenuupryru rzuy IIIL[-I, 3an. Ne 80303687, cniAorlrno npo nonipry tII{HHe Ao
GaftMer{yBaHrnlffi,

ntO, uepec w,2021p.;

YuisepcanrHrft ura6roH ssaprcsanlHrilca rrry YIIIC-3, san. J\b 143, cniloqrBo npo nonipry
(nafi ueryuanur iHcrpyMerry)

qlruue ao <16> Bepecut 2021p;

Jlinifixa euMiprosamH4 gas. l',lb 6/n. lianasoH nurvripronanr 0...0,5na., noxu6ra A + 0,0001M.,@r
cniAorlrso npo nonipry qlruHe ao 3rs. 2021p.

Apryu ,3_
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Haqanrnux BJIMK

P.B. Crenanroecrxufr

P.B. Crenauroscrlorfi

Apryur_,3_



ДОДАТОК  – 7.5 
Капітальний ремонт ІТП по вул.Марії-Литвиненко-Вольгемут,  

19 в м. Вінниця. 
 

Реалізація проекту дозволить здійснити перехід з чотирьох трубної 
системи теплопостачання на двох трубну, при цьому виводяться з експлуатації 
всі розподільчі мережі гарячого водопостачання (далі – гвп) від центральних 
теплових пунктів до споживачів, що отримують послуги з гвп. Більшість мереж 
гвп значно перевищили нормативний термін експлуатації та вичерпали свій 
технічний ресурс, що в результаті спричиняє понаднормові втрати теплової 
енергії та витоки гарячої води. Проект створює великий потенціал для значного 
скорочення викидів СО2. Подальші позитивні наслідки проекту полягатимуть у 
підвищенні надійності гарячого водопостачання та зменшенні експлуатаційних 
витрат Підприємства по утриманню мереж гвп. Призначенням проекту є 
сприяння підвищення життєвого рівня, а також стимулювання 
енергоефективних заходів та виконання дій у відповідь на кліматичні зміни. 

Проект передбачає встановлення блочно-модульного автоматизованого 
вузла приготування гарячої води ІТП  в  існуючих підвальних  приміщеннях  
(теплового вводу тепломереж) будівель.                                                                                 

Теплопостачання та гаряче водопостачання будівлі  здійснюється від 
існуючих зовнішніх теплових мереж.  Існуючий  тепловий ввід  в  4-х  
трубному  виконанні,   розташований у підвальному приміщенні,  що 
реконструюється під  індивідуальний тепловий пункт. 

При  реконструкції системи  гарячого  водопостачання  будівлі  
трубопроводи гарячого  водопостачання на вводі  в індивідуальний  тепловий 
пункт, Т3, Т4 від’єднується  від існуючої  теплової  мережі.  Подача гарячої  
води в існуючу внутрішньо-будинкову  систему, після реконструкції, буде 
здійснюватись від модуля ІТП,  що проектується.  

- Приєднання  ІТП  до системи теплопостачання  паралельне одно-
ступінчате 

- Розрахункове теплове навантаження (тепловий  потік в Гкал/год.) на 
систему гарячого водопостачання кожного будинку  визначається   згідно 
Завдання на проектування. 

 - Розрахунковий температурний графік системи теплопостачання   (від  
теплової  мережі) в опалювальний  сезон 95-70С; 
 - Розрахунковий  температурний   графік   системи   теплопостачання (від   
теплової мережі)  в «літній період»  65 – 40 °С; 
- Температура гріючого  теплоносія на вході  в пластинчатий  
теплообмінник 60 – 65 °С; 
 - Температурний графік для нагріву  гарячої  води - 5 - 55  °С. 
Підключення  модуля   ІТП, що проектується  до системи 

теплопостачання  проводиться    до існуючого   внутрішньобудинкового   
комерційного   вузла   обліку   тепла  на  систему   опалення.  Проектований  
вузол  розміщується в підвальному  приміщенні  вводу теплової  мережі  в 
будинок у підвалі  адміністративного  будинку. Трубопроводи Т1,  Т2 від  
врізування в існуючі  трубопроводи до модуля   ІТП, передбачено сталевими з 
труб по ГОСТ  8232-91*. 



Po6oquu npoeKroM po3po

B X(LrrJrOBOMy oyALIHKy nO I)'X.
rerrJroBoro rIyHKTy (aani Im),
(rrauoerafi MoAynb 6:rora ITII po:po6reso oK?e\rH\IH rHrIoBH\IH KpecJeHHiI\IrI).

Peanisarliq npoeKTy .Ilacrb HacryuHl pe3yxbraru :

- 3Aifiurenn.s niairpiny rapxuoi BoAr{ MA focrorapuo-uo6yroBlD( uorpe6

xr4TJI oBoro 6yaznrcY B aBToM arI{tIHoMy p exur"ri ;

- rrorriuruennq qurpKynqqii rapr.roi BoAtl y nnyrpiutrifi cucrerrai I-BII6yauHrY;
- KoHTpoJrb i o6uexeHHrr reMrreparypl4 renlonocis nepeA rIJIacrI'IHtIarI{M

reuloo6uiHuurou, 3 Meroro 3MeHrlreHnq ociAaHH.f, HaKI4rIy Ha rloBepxHf,x narpiny

reuroo6uisnuxa: 6oxy rapruoi BoAI{, qo niairpinaerrc.a;
- sa6e3neqeHH.f, Heo6xiAHr4x HaBaHTa)ICeHb z 6aitnacy rennosoi eneprii;
- sa6e3reqeHH t 6ezayapifiHoi ra 6egue.Iuoi erculyaraqii o6la4uannx;
- ilpoBaAXeHHt enepros6epirarouzx gaxoAis;

- 3axlrcr HaBKoJrr4ruHboro aepeAoBHIrIa niA uxiAntrBvrx eurlaeis rexHoJlori'IHzx

upoqecin; [lr norpr4TTfl. TerrJroBlrx HaBaHraxteHb x{I4TJIoBofo 6y4raHxy npoeKToM

rauiramuoro peMoHry nepeA6aqeuo :

- BCTaHOBI9HH.S B UpranrirqenHs ITII 6ro.rHoro MoAynro o6n'xary 6ro'IHOro

MoAynfl neo6xiAnurrara rpy6oupoBoAaMl4 noAaqi Ta rroBepHeHHq rennonociq i:
reunoeoi rvrepexi 3 cr{creMr{ o[€ureHH.g xo'ITJIoBoro 6y.4ranry ra uiAseAeHH.f, uoAa'ri ra
peqlrpKynrqii rapxuoi noAH;

3riruro 3axoAy uepe46av aerbafl.:

1 . B cranoBneHH.tr [IacTLIHrraToro pos6ipnoro Tennoo6rr,rinnzra;

2. [euonrax icuyrovzx rpy6onpono4is i o6raAHaHHs';

3. flepe46arryrrkr ni4'e4nauHq Ao nnyrpiruHro-6y4ranKoBllx iuxeHepnzx MepelK;

4. B craHoBJreHHt ueo6xiAnoi sauipnoi apuarypz, upracrpoin;

5. BcranoBJreHHrr e ITil xouepqifiHr4x By3nin o6niry xolo4uoi BoALI 4n.a uorpe6

fBfI. B pa3i ni,qxlrovenru Aerilrra 6yAznr<in Ao ITII, BcraHoBrrrI,I 6axu

aKyMylqropl4 Ta o6niru rapruoi BoAI'I IIo KoxtHoMy Harlp.sMry;

6. BcranoBJIeHHt By3ny o6nixy reurosoi eHeprii.

7. BcranoBreHH.f, ApeHaxHoro Hacocy 3 rIonnaBKoBI,IM AarrII,IKoM ta s'e4Hanru fioro

s icnyrovolo cl4creMoro KaHuL[igaIIii;

8 . B cranoBJleHH.f, III4p Kynf, IIifi no - ni.qvriuryn anrno ro H ac o cy f B lI;
9. B cranoBJIeHHl Hacocy ui4vriruyn ale.:r.s. fBlI repBLIHHoro KoHrypy.

3ri.qno po6ouoro llpoerry 3aIrJraHoBaHo :

1.Po6ory IT|I e aBroMarl{r{HoMy peNurrai.

2.BcrasoBreHH-fl o6naAnauHfl 3 Moxrueicrlo uepe4avi Ha AlacnerrlepcbKl4fi nyurr
AaHvx3 npr4naAin o6nixy,4aruuxiB KoHTponro rexHoJIori.IHIaIvIu napaMerpaMll

3.[ucrauUtfinufi, KoHTponb ra yupanninnx rexHoJIori.rHLIIvI o6la4uannavt 3

AHoleTrlepcbKof o rIyHKTy.

4.llporpaMHe ra araparHe sa6esne.reHHt Ans eiAA€uleHoro 3Hf,rrq inSopnlaqii ra

KepyBaHHs uo o6'eKTaM.

5.Cepnep urar[onoro Br4KoHaHHfl,3a aApecorc rrr. Binnrzqx, 600 piu'rx, 13 ltrfl':6opy
in{opuaqii s IT|I 3 rrporpaMnuM sa6e3llerleHH.au ra liqensifiHu\au KrrcqaMz.

6-rreni ocnonHi pineun-a s raniranbHoro perr'roHry ITII
Jlurnunenxo, l9 y r". Binnnu.s sia iHllleilyanrHoro
cr.rcre\ta aBTorlarnsauii Ta eneKTponocrarlann-s ITTI



Hylo.ry cucreMy SCADA 3 rlepeAarlelo in(poprrlaqii ra
epes 3G 3s's3oK MeroAoM VPN ryHenro Ha cepBep, Aani s

cepnepnoi qepe3 icryro.ry Mepexry ao IWI.

3an4xru BcraHoBJreHHK) ITII llilrppreMcrBo BI{BeAu 3 eKcrrJlyaraqii seDo

rraepexi rapflrroro BoAorrocrarraHrur ra nepefi4e 3 qorllproxrpy6noi crlsreMu
TerrJronocraqaHH.tt Ha ABoxrpy6ny.

Bupona4xeHrur 3ztxoAy Ao3BoJrrrrb Aocflrrv 3MeHIrreHIUI clo)Ifl{Banrul

rrarrr{BHo-eHeprerr.rqHux pecypcin ta | 6,6 T.y. r.
3aralrnzfi eronoui'aHufr eQerr qoAo BJlalxryBanns ITII craHoBllTnnre 106

rLrc. lpH.

Ha.ranrHur siaaiJry crpareriuHoro po3BLIrKy

ra innecrzqifinoi AisnrHocri
fI.B.Jlacroeeurrufi

I

I



Texn itco-erconoruiq He o6rpyHTyBa H Hq

rrloAo rcaniralrHoro peMoHTy ITII no ny.rr. Mapii JInrnuHeHKo-
BolrreuYT, 19 e M. BiHHuuq

Bnxiani AaHi:
KaniraroBKJraAeHHq K : 814,610 rLIc.rpH.

flpze4naHe TerIJIoBe HaBaHTa)KeHH{ xHTJIoBoro 6yAzHry rlo Byn. Mapii
JIHrsuHeHKo - Bonbreuyr,l9 :

- rro oraIIeHHIo 0,484 fran/roA;
- ro fBlI : 0,2 fran/roA a6o l,92fxatlao6y.

HopvrarnBHe 3MeHrrreHHf, Brpar renronoi eneprii n rpy6oupoBoAax fBlI,
fran/pir:

Q' = 1.03,04 frcar/pix

flzrorua HopMa Burpurkr r€tsy rro roremsifi rlo Byn. Marpoca Kirurcz,l2.2:
Kf. v. II.

bP = 161"46#

3uenuenHt Bl4rpar HaryparlbHoro raJruBa(upzpo4noro rasy), t'/pi*'

Bp : Q".bp/7000

1,61,,46
Bp = 103,04 = L6,6 (t.y. n. ) a6o

16,611,163 : 14,3 (rzc.u3)

llpornosoBaHa napricrr [zLIII4Ba Ha [oror{nufi pix.

Cn no.:Cn'1,1

4e: Cepe4u.r Qar<rHuua rapricrb rI€uII{Ba 3a )KoBreur 2021p. C" :7409,3

rpu/r.y.u. ($opnra 1-HKPEKII rcoA 265 cr. 5).

EroHouiquzfi eQenr niA BnpoBaAxeHH.f, 3axoAy craHoBI4TvIMe ) TvIc. lpH. :

E - Bo .Cn,no. /1,000

1,6,6 . 7 409,3 . 1,,1,t =ff= 135'3rltc'rPH'

Tepuin orynHocri:

T:K/E,porie



T : 814,611135,3 : 6,0 porin a6o 72,3 rvric.

Ha.ranrHzr< ni44iny crpareriuHoro po3BLITKy

ra ineecruqifiHoi Ai.smHocri
& tI.B.Jlacroeeqrr<ufi





















 

ДОДАТОК  – 7.6 

Капітальний ремонт ІТП по вул.Стрілецька, 16а в м. Вінниця. 
 

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» експлуатує дахову котельню по вул. 
Стріецька, 16а. 

 
Таблиця 1 – Інформація щодо котлів на котельні по вул. Стрілецька, 16а 

№ 
п.п. 

Найменування котлів Теплоносій 
Рік вводу в 
експлуатацію 

Вид палива 
Номінальна 
потужність, 
Гкал/год 

1 МН-120 еко вода 2008 газ 0,100 
2 МН-120 еко вода 2008 газ 0,100 
3 МН-120 еко вода 2008 газ 0,100 
4 МН-100 еко вода 2008 газ 0,100 

 
Станом на сьогодні, внаслідок довготривалої експлуатації, котлоагрегати 

мають значні пошкодження, що не дозволяють здійснювати ефективну 
експлуатацію. Це призводить до неефективного та неякісного спалювання 
природнього газу, що призводить до перевитрат паливно-енергетичних ресурсів 
та збільшення викидів шкідливих речовин в навколишнє середовище. 

Згідно заходу передбачається влаштування в підвальному приміщенні 
будинку модуль опалення та гарячого водопостачання з використанням 
сучасного високоефективного теплообмінного насосного та регулюючого 
обладнання. 

Температурний графік теплоносія первинного контуру - 110-70°С. 
Температурний графік системи опалення будинку - 95-70 С. Температура 

ГВП - 55°С. Температура теплоносія на вході в теплообмінник ГВП 60°С. 
Згідно проектно-кошторисної документації передбачається: 
- встановлення пластинчастих розбірних теплообмінників на систему 

опалення та ГВП; 
- влаштування необхідної запірно-регулюючої арматури, пристроїв 

дренажу води та повітря; 
- виконання під’єднання ІТП до внутрішньо-будинкових інженерних 

мереж системи опалення по незалежній схемі; 
- встановлення баку компенсатора об’єму вторинного контуру; 
- повітрязбірники у верхніх точках для системи опалення та системи 

ГВП; 
- встановлення підвищувальних та циркуляційних насосів ГВП; 
- встановлення насосу підмішування ГВП первинного контуру; 
- встановлення мережних насосів опалення вторинного контуру та 

насосу підживлення;. 
- насоси ІТП повинні бути з мокрим ротором. Рівень шуму насосів не 

повинен перевищувати 45 d. Опір внутрішньо- будинкової системи гарячого 
водопостачання приймати 50 кПа; 

- встановлення баку акумулятора ГВП; 
- магнітно-резонансний пом’ягчувач на постійних магнітах; 



- BcraHoBJreHHr B upnMirqenni ITII r<orr,repqifiuzx aysnin o6nircy renrosol
eueprii Ha orzureHH.s ra fBlI, ni4xuueuur nHyrpirunro6yAlauronoi cI4creMI4

orraJreHHt, eJIeKTpI4qnoi eHeprii, xolo4uoi BoALI AJIfl norpe6 fBlI;
- perynroBaHHr TeMnepaTypa cucTeMr{ ona[eHHs BTOpLIHHO|O KOHTypy B

3iurexHocri sia reMrleparypu soeHilxHboro nonirpx;
- peryJIIoBaHHt reMrleparypn fBlI - 55 oC +2"C;
- eJreKrporplrBoA KnanaHy fBlI (s Synrcqiero 3BoporHoro MexaHislvry -

3aKpr4TT-s KnarraHy upu ni4cyrHocri eneKTpoxl4BreHH-fl Ta IxBI,IAKicrro nepeuiqeunx
ruroKy na 1 uu - 3-4 cerc.);

- aBToMaruqHycrlcreMyuiAxraereHH.f,BTopI4HHoroKoHTypyolarleHH{;
- BJrarrrryBaHHs. trpuna4is rexHorori.IHoro KoHTponrc craHy o6la4uaunx,

rrapaMerpis reuroHocis ra fBlI;
- o6naAHaHHr 3 Mox{Jrr4sicrrc nepe4aui Ha Aucnerrlepcrrzfi nyHKT

inQopnraqii s upzna4in o6nir<y iHQopuaqiro rpo craH rexHoJrori.IHoro o6laAnaunfl, ra
N4oxlusicrro ynpaBriHH.f, o6laAnauHsM 3 AllcnerrrepcbKoro [yHKTy;

- po6ory o6naAHaHHr ITII ra nacocin y aBroMarI{tIHoMy pexul,ri.
- aBrouarusaqiro ITII ra BnpoBaA)KeHH.rr cr4creMrl CKAAA. llepe4a.ry

KoHTponboBaHr4x, avaprirnux napaMerpin ra KoMaHA KepyBaHH.s ro 4G se'ssKy Ha

IIAII B pearrbHorvry nuvripi uacy, MeroAoM VPN ryHenro Ha cepBep, AaJri s cepeepHoi
rrepe3 icHyrouy Mepex{y na IV{|I.

Teuroszfi norir AJIx otraneHHf, craHoBLITs 0,22 frcal/roA;
Tenrroezfi uorir ans fBlI craHoBLIu 0,13 fxan/roA.

Haqarurur siaairy crpareriuHoro po3BZrKy

ra iHsecruqift Hoi AiqrrFlocri

lI.B.Jlacroseumufi



TexHirco-erconouiqne o6rpyHTyBaHHfl

"Kauira.nsnnfi peMoHT ITII no ey.rr. Crpineqsrca, l6a s ru. BiHnHrIq"

Buxiani Aani:
KaniranoBKJIaAeHHq K : 854,000 rl4c.rpH.

llpue4naHe HaBaHTar{eHHr rorelrni rro Byn. crpineqrra, 1 6a :

- rro or€ureHHlo 0,221 fran/ro4;
- ro fBlI :0.125 fxan/roA a6o 0,693 fr<anl4o6y.

Ercouoprifl eHeplopecypcin 3a paxyHoK peKoHcrpyrcUii rcore"lrni.

Ha rorelrni no nyn. Crpineqrxa,l6a scraHoBJIeHo qorLIpI4 uo4yni narpiny MH-
r20.

KKA rorelrsi craHoBl{rb n :0,883.

llicns npoBeAeHoro rauiriurbHoro peMoHry uepe4Sauaerbcq uepeni4rJllorleHH.f,

HaBaHTaxeHHt clox(r{Baqa rro Byn. Crpineqrrca,l6a Ao Mepe)K TerlJlonocrarrauHs'

r<orelrni rro Byn. MaricrparcbKa, 2. Ha 4La:aiit rore;nui BcraHoBJIeni xornoarperarl{

IITBM-30M - 1 urr.. IITBM-30 - 1 tut., BfM-35 - 1 rur..

KK,{ r<orelrni craHoBI4Tb q : 0,929.

Bpaxonyrorrr4 HaflBHicrr 6arauox 4e$eKris Ha MoAyn.sx narpiny rorenrni no

nyn. CrpiJrerlbKa, 16a, nponoHy€Tbc-f, BI{BeAeHHt if s ercnryaraqii, aHaBaHTDKeHHt

6ya. nepeKlroqeHo Ao Mepe)K TerlJlorrocraqaeHfl rorelrsi rro Byn. Maricrparcsrca,2.

Orxe, Ha-f,BHe HaBaHTaxeHH-fl cllox{HBaqa craHoBI4Tb :

Qon: 0,221franlro4;

HaeaHraxeHHt rorenrni no fBlI:

Qr",,: 0,125 fr<aniroA a6o 0,693 fran/4o6y.

Bu1paru r€By Ha nzpo6nraqrBo rerrJra clo)Kl,IBarrie nyn. Crpineqrra, 16a Ao

peKoHcrpyrqii:

Boo".r = pp * 1000 ,(Q;* rt) , rr4e. rr,r3lroA.

,qe : 0p- po3paxyHKoBe piune HaBaHTDI{eHH.x rrpu -21"C;

QI: tZlO rxal/vr3 - Hkr)r$ra po6oua reIIJIora 3ropaHH.a raJrr4Ba.

B35, : 0,113*1000(8239*0,883) :0,01 6 ruc' rrr3/roA'

Bl?1: 0,693* 1000(8239*0,883) : 0'095 ruc' tu3/roA'



pisHe HaBaHTa)KeHHfl rrpu cepe,4nropiunift rervrueparypi onuIJIK)BzuIbHoro neploAy

cKJraAe:

Q'|' = Q-"

4e: t,ro", - TeMleparypay upurvriqenni, oC;

tno - cepeAHrr reMrreparypa sonHi[rHroro norirp{ 3a orrzulloB€ulbHrtfi nepioA,

.ur.s BiHHuqi -1,1 oC;

Qono:0,2 2r. ffi)=0,113 fran/roa.

Bnur.1= B;l * fto*oo.*24+ Bf] *ru,.,, *24

Ae: nonzur.: 182- rpunalicrr o[€urloBuurbHofo cesorry, Ai6;
nr"n.:330 rcinrricrr 4i6 po6orv KoreJIbHi y poqi'

B'-.r : 0,016* 182*24+0,095*330 :99,367 tuc' M3

CuoxusaHHt npklp oAHboro rasy nicn.l peKoHcrpyr<qii.

Qfr : 824I rcral/u3 - HI4XIIa po6oua reIIJIora 3ropaHHt 1;1aJIvrBa.

Ae:

Bn-z:Qp* I 000/(8250* rl), rzc. u3/ro4.

Qo"o:o;2 r, * ff^-urr:o,l13 frcan/ro.q'

Bfll, : 0, 1 I 3 
- 

1 O00l (8241* 0,929) :0,0 1 5 rzc' u3lroA'

B lBi : 0,693* 1000 I (824I* 0,929) : 0,09 1 rnc' u3/roA'

Ae: nonarr.: I82 rpuyalicrr onalroB€ulbHol'o ce3oHy, li6
n.",r.:330 rinrricm 4i6 po6orlt KoreJIbHi y poqi.

B,,a,r.z : 0,015* 182*24+0,091*330 :94,460 tltc. u3

flp orHosoBaHa n apricrr rraJrkrBa Ha rororlnufi pir.

Cn no.:Cn'1,1

I



Ae: CeperoIf, Qalcrnvna napricrr IaJIuBa 3a xoBrens 2021P. C" :7409,3

rpn/t.y.u. (![op,ra I-HKPEKII rcot 265 cr. 5).

Erconorvris rpupoAHoro ra3y:

ABn- : Bna;rl - Bnatrz,TlaC. M3

ABn- : 99,367 - 94,460 : 4,907 Tt4 c. M3 a6o 5,7 T.y.r.

Teprvrin oKynHocri npoerry:

T:K/E,por<in

Ae: E =W -- 46,4ruc.rpH.

T: 1585,59 I 46,4:34,2 porcin a6o 410 rraicsltis

Ha.ranlHlrr ni44iny crpareriuHoro po3BrlrKy

ra insecrzqifinoi 4irnrnocri

fI.B.Jlacroneurr<zfi

L
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 ДОДАТОК – 7.7 

«Капітальний ремонт систем гарячого водопостачання з встановленням 
загальнобудинкових приладів обліку в житлових будинках м. Вінниця» 

 
 
 
КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» заплановано встановлення 

загальнобудинкових приладів обліку в житлових будинках. 
 На виконання Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та 

водопостачання» зі змінами, внесеними згідно із Законами №2454-VIII від 
07.06.2018 р., №1060-IX від 03.12.2020 р., з метою проведення розрахунків за 
спожиті комунальні послуги виключно за показниками приладів обліку, КП ВМР 
«Вінницяміськтеплоенерго», як оператор зовнішніх інженерних мереж необхідно 
оснастити споживачів підприємства вузлами обліку теплової енергії та гарячого 
водопостачання. 

Виконання заходу по встановленню вузлів обліку забезпечить фактичний 
облік реалізованої теплової енергії в гарячій воді, визначення фактичних втрат 
тепла в мережах гарячого водопостачання та їх зменшення. 

Для забезпечення своєчасного зняття показників з лічильників гарячої води, 
встановлених у споживачів міста Вінниця, своєчасного реагування на аварійні 
ситуації або відкази в роботі лічильників необхідно також забезпечити 
диспетчеризацію зняття параметрів на встановлених вузлах обліку. 

Системи дистанційного контролю широко застосовуються у 
найрозвинутіших державах світу. Принцип дії даних систем ґрунтується на 
передачі сигналу від лічильника по окремому GSM-каналу до мережі Internet без 
будь-яких з’єднувальних ліній та кабелів. Введення в дію систем диспетчеризації 
дозволить оперативно реагувати на будь-які аварійні або нештатні ситуації, вести 
контроль за показниками лічильників, параметрами і режимами теплопостачання, 
скоротити витрати на персонал, який задіяний у зборі інформації, проводити 
моніторинг відпуску та споживання теплової енергії на будь-яку дату 
розрахункового періоду, завдяки чому оперативно реагувати на зміни теплових та 
гідравлічних режимів на об’єктах споживачів та на джерелах теплопостачання, 
виключить помилки при зборі та обробці даних за рахунок виключення 
людського фактору, забезпечить контроль та виявлення крадіжок теплової енергії 
та інше. 

Роботи планується виконати підрядним способом. 
В деяких споживачів, з причини відсутності технічної можливості 

встановлення приладів обліку на вводі, Підприємство не матиме можливості 
здійснити їх встановлення. 

Окрім, цього на планований період 2022 року, Підприємство не включатиме 
заходи щодо встановлення загальнобудинкових приладів обліку у житлових 
будинках, де необхідно виконати додаткові роботи з виносу транзитних мереж за 
межі підвальних приміщень житлових будинків та відокремлення від 
внутрішньобудинкових систем для забезпечення можливості улаштування вузлів 



KoMeprlifiHoro o6niry 6e:uocepeAHbo na uexi 6araHcosoi salexnocri (na nro4i n

roxnzft orpevufi 6yauuor).

.f,
Ha.ranrHur ni44iry crpareriuHoro po3BtlrKy W ll.B.Jlacroeeqmufi
ra iHnecruuifinoi,ui.flmHocri



rozborskuy
           Заступник міського голови                                                      С. Тимощук
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