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Світови́й банк (СБ), заснований в 1944 році, є однією з 
найбільших у світі організацій, що надають допомогу з 
метою розвитку.  
 
Банк розробляє стратегії допомоги для кожної зі своїх країн-
клієнтів у співробітництві з державними органами, 
неурядовими організаціями й приватним сектором.  
 
Представництва Банку в різних країнах світу займаються 
реалізацією його програм, підтримують зв’язок з урядом і 
цивільним суспільством і сприяють більш глибокому 
розумінню проблем розвитку. 

Діяльність Світового Банку 



Співробітництво Світового Банку і України 

До Світового Банку Україна вступила в 1992 році. 
 
Позики СБ для України вигідніші, ніж позики з інших джерел, 
оскільки умови надання ним кредиту сприятливіші.  
 
За класифікацією СБ, Україна належить до III категорії країн (рівень 
доходів нижче середнього), тому термін погашення кредитів 
продовжується до 20 років з пільговим періодом не менше 5 років.  
 
Відсотки за кредит сплачуються за плаваючою ставкою і становлять 
приблизно 3% річних. 
 
Критично необхідними кроками на шляху реформування галузі, 
що передбачає СБ, є облік тепла, його ефективний розподіл та 
впровадження платежів на основі його фактичного споживання. 



Співробітництво Світового Банку і України 
(продовження) 

Мета впровадження проекту на території України – підвищити 
енергоефективність та якість послуг серед відібраних українських 
компаній централізованого теплопостачання та зменшити їх викиди 
вуглекислого газу. 
 
Бюджет проекту – 300-350 млн.$, що фінансуватиметься Світовим 
Банком (СБ) (250-300 млн.$) та з Гранту Фонду чистих технологій (ФЧТ) 
(50 млн.$) 
 
Позика СБ буде направлена на фінансування модернізації та заміну 
котельних установок, заміну трубопроводів, контроль якості, технічну 
допомогу та нарощення економічного потенціалу компаній-учасниць. 
 
Позика ФЧТ фінансуватиметься виключно для встановлення окремих 
індивідуальних теплових пунктів (ІТП) разом із з’єднувальними 
трубами, теплолічильниками на рівні будівлі та автоматизованої 
системи керування технологічним процесом SCADA. 



Співробітництво Світового Банку і України 
(продовження) 

Для участі у проекті в Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України (Мінрегіонбуд) було надіслано 
63 заявки. 
 
Компанії-учасниці відбиралися на конкурентній основі згідно рекомендацій 
незалежного звіту і консультацій з представниками СБ. 
 
Відібрано 7 компаній з різних міст України з рекомендованим розміром 
субкредиту. 



Вінницькою міською радою (ВМР) спільно з комунальним підприємством 
“Вінницяміськтеплоенерго” на розгляд до Мінрегіонбуду було подано проект: 

Проект з енергоефективності у секторі 
централізованого теплопостачання в м.Вінниця 

 
Підприємство отримало позитивну оцінку від  
Міністерства фінансів України (Мінфіна) та  
схвалення на фінансування від СБ.  

“Реконструкція системи теплопостачання  
ТЕЦ-4 по вул.Першотравнева,2 в м.Вінниця” 

 
Загальна вартість проекту складає 43,44 млн.$. 
Умови фінансування – кредит, терміном на  
20 років. 
У 2014р. планується укладення всіх необхідних 
угод.  
 
Впровадження проекту планується розпочатися  
у 2015р. та  буде реалізовуватися до 2020р.   
(тобто протягом 6 років). 



Реконструкція системи теплопостачання 
мікрорайону ТЕЦ-4 по вул.Першотравнева,2 

Встановлена потужність  Q = 131,146 Гкал/год 
Підключене навантаження: 

Qоп = 50,297 Гкал/год 
Qгвп = 10,461 Гкал/год 
Qгвп = 81,338 Гкал/доб 

Споруди, які охоплені проектом: 
 Будинки: - житлові – 214 шт. 
                   - адміністративні – 134 шт. 
 серед яких: - дитячих садочків – 4 
                        - шкіл - 7 
                        - лікарень - 8 
                        - закладів культури - 11 
                        - учбових закладів - 17 



Завдання, яке вирішує проект є комплексна реконструкція системи 
теплозабезпечення та ГВП споживачів від ТЕЦ-4 по вул.Першотравнева, 2  
у м.Вінниця. 
 
Передпроектною пропозицією передбачено повну реконструкцію вказаного 
джерела теплопостачання із заміною технологічного обладнання, а саме: 
                  -  встановлення 3 нових енергоефективних водогрійних котлів,  
                     потужністю по 20 МВт кожний; 
                  -  встановлення когенераційної установки, потужністю 3 МВт; 
                  -  заміна 38 км. теплових мереж з використанням ПІТ; 
                  -  влаштування 220 шт. ІТП з незалежною схемою під’єднання споживачів із 
застосуванням погодного регулювання та керування за допомогою системи SCADA. 
 
 Даний проект є складовою “Схеми перспективного розвитку системи 
теплозабезпечення м.Вінниці”,  яка затверджена рішенням ВМР від 11.02.2010р. 
№208, погоджена на засіданні робочої групи експертів з розгляду регіональних 
програм модернізації систем теплопостачання та схем теплопостачання населених 
пунктів і занесена до реєстру схем  теплопостачання населених пунктів  Мінрегіонбуд 
протоколом від 11.05.2010р. №8. 

Реконструкція системи теплопостачання  
ТЕЦ-4 по вул.Першотравнева,2 (продовження) 



На даний час на ТЕЦ-4 знаходиться  
4 водогрійних котла, з яких в роботі   
лише 3: 
- 2 котла – ПТВМ-30, встановлених 
відповідно в 1984 та 1986 роках 
- 1 котел – ВГМ-35, який  
реконструйований в 1982 році 

Реконструкція системи теплопостачання  
ТЕЦ-4 по вул.Першотравнева,2 –  

Встановлення котлів 

Проектом передбачається 
встановлення 3 шт. нових водогрійних 
енергоефективних котлів,  
потужністю по 20 МВт кожний. 

ДО 

ПІСЛЯ 



Планується улаштування когенераційної установки (КГУ), електричною потужністю 
3 МВт, що дасть змогу виробляти електричну енергію  
на власні потреби ТЕЦ-4. 

Реконструкція системи теплопостачання  
ТЕЦ-4 по вул.Першотравнева,2 –  

Встановлення КГУ 



 
Термін експлуатації теплових мереж від  
ТЕЦ-4 перевищує 25-35 років, усі вони у 
зношеному стані. 
Рівень втрат теплової енергії перевищує 
30%. 
Значна частина тепла втрачається з 
витоками гарячої води з трубопроводів ГВП. 
Витрати підживлювальної води – значно 
перевищують нормативне значення. 

Реконструкція системи теплопостачання  
ТЕЦ-4 по вул.Першотравнева,2 –  
Реконструкція теплових мереж 

Проектом передбачається ліквідація 
4-х трубної системи теплових мереж 
та улаштування 2-х трубної системи  
з використанням нових попередньо-
ізольованих трубопроводів, 
протяжністю 38 км.п. 

ДО 

ПІСЛЯ 



 
Внутрішні системи опалення більшості 
будівель на сьогоднішній день під’єднані до 
теплових мереж по залежних елеваторних 
схемах, регулювання температури 
теплоносія в яких - проблематичне. 
Більшість ЦТП та ІТП обладнані 
кожухотрубними водопідігрівачами, 
енергоємними насосами, що відпрацювали 
свій ресурс та потребують повної заміни. 

Реконструкція системи теплопостачання  
ТЕЦ-4 по вул.Першотравнева,2 –  

Влаштування ІТП 
Проектом передбачається 
влаштування  
220 шт. індивідуальних теплових 
пунктів з незалежною схемою 
під’єднання споживачів із 
застосуванням погодного 
регулювання. 

ДО 

ПІСЛЯ 



Реконструкція системи теплопостачання  
ТЕЦ-4 по вул.Першотравнева,2 –  

Система SCADA 

SCADA – повністю інтегрована 
система автоматизації та збору даних, 
необхідних для підвищення 
енергоефективності мережі. 

ДО 
ПІСЛЯ 



Очікувані результати після впровадження проекту: 

Реконструкція системи теплопостачання  
ТЕЦ-4 по вул.Першотравнева,2 (продовження) 

  Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів,  
а саме: 
                     - економія природного газу  ≈  8 980,5* тис.м.куб.; 
                     - економія електроенергії  ≈  1 010,3* тис.кВт*год/рік. 

  Виробництво теплової енергії  ≈  73 943* Гкал; 
 
  Виробництво електроенергії  ≈  23 760* МВт; 
 
  Зменшення викидів СО2  ≈  на 17 146* тон в рік. 

* - попередні дані згідно передпроектної документації 



В разі виникнення деяких питань, зауважень, пропозицій,  
просимо Вас, звертатися за наступними реквізитами: 

   до керівника відділу роботи зі зверненнями громадян ВМР  
за адресою: 21050, Україна, м.Вінниця, вул.Соборна, 59,  
тел.: (0432) 59-52-39, факс (0432) 67-09-49 
 
   черговому диспетчеру підприємства 
 за адресою: 21100, Україна, м.Вінниця, вул.600-річяя, 13,  
тел.: (0432) 51-31-70, (0432) 43-34-95 
 
   на електронну пошту підприємства e-mail: office@teplo.vin.ua 
 
Місце знаходження об’єкта:  
21000, Україна, м.Вінниця, вул. Першотравнева, 2. 
Адреса замовника (КП ВМР “Вінницяміськтеплоенерго”):  
21100, Україна, м.Вінниця, вул.600-річчя, 13. 
Керівник:  
Генеральний директор – Розборський Олег Федорович,  
тел.: (0432) 55-16-55 



Дякую за увагу! 


