
Звіт директора за 2017 рік. 

В 2017 році, я, як керівник підприємства здійснював поточне 
управління  підприємством, забезпечував ефективне використання і збереження закріпленого 
за підприємством комунального майна, забезпечував виконання завдань підприємства, 
передбачених законодавством, організовував виробничо-господарську, соціально-побутову 
та іншу діяльність підприємства відповідно до статуту.   

Основним пріоритетом  в моїй роботі  було забезпечення теплом та гарячою водою 
мешканців міста Старокостянтинів, об’єктів соціальної інфраструктури міста, організація 
робіт по ремонту та розвитку джерел теплопостачання, забезпечення  їх безаварійної роботи 
та проведення заходів по перспективному розвитку теплопостачання для зменшення втрат. 

        КП «Тепловик» забезпечує теплом багатоповерхові будинки, бюджетні та госпрозрахункові 
установи загальною площею 398 тис.м2. 

             Приєднане теплове навантаження складає 34 Гкал/год., з них 

на опалення: 

- населення  - 23,6 Гкал/год. 
- бюджетних установ – 5,3 Гкал/год. 
- інших – 0,8 Гкал/год. 

 
на потреби ГВП: 

- населення   - 4 Гкал/год.  
- бюджетних установ – 0,3 Гкал/год. 

Встановлена  потужність об’єктів теплопостачання підприємства становить: 

Qкотлів = 72,44 Гкал/год. 

Для сталого та безперебійного проходження опалювального періоду 2017- 2018р. р. в 
2017 році було виконано комплекс заходів  по підготовці об’єктів теплопостачання до роботи 
осіннього–зимового періоду. 

Котельня по вул. Прокоп’юка, 4 (І.Франка, 35) 
 
Ремонт котлів ВК-32 №1, 2, 3. 
- очистка труб в котлах від сажі і накипу; 
- ремонт вибухових та запобіжних клапанів; 
- ремонт і очистка пальників і вентиляторів для подачі повітря – по 3 шт. 
Ремонт запірної арматури на котлі №1 
 Засувки d125- 2 шт, притирання клапанів і гнізда; 
 Засувка  d80- 2 шт, притирання клапанів і гнізда; 
 Вентиль d25- 3 шт, ремонт; 
 Вентиль d20- 3 шт, ремонт. 
Ремонт запірної арматури на котлі №2 
 Засувки d100- 2 шт, притирання клапанів і гнізда; 
 Засувка  d80- 2 шт, притирання клапанів і гнізда; 
 Вентиль d25- 3 шт, ремонт; 
 Вентиль d20- 3 шт, ремонт. 
 



Ремонт запірної арматури на котлі №3 
 Засувки d100- 2 шт, притирання клапанів і гнізда; 
 Засувки d80- 2 шт, притирання клапанів і гнізда; 
 Вентилі d25- 3 шт, ремонт; 
 Вентилі d20- 3 шт, ремонт. 
Після ремонту котлів проведення гідравлічного випробування. 
 
Ремонтні роботи зовнішніх тепломереж від котельні: 
- ремонт та ревізія засувок у теплових камерах  
 Засувки d200- 4 шт,  
 Засувки  d150- 6 шт, 

Засувки d80 - 6 шт,  
 Засувки  d100- 8 шт, 
 Вентилі d50- 6 шт, 
 Вентилі d80- 8 шт 
 - Промивка підігрівачів №1,2; ремонт пластин (пайка); ремонт і ревізія запірної 
арматури; ремонт насосів подачі гарячої води для споживачів – 2 шт; ремонт 
насосів І-го контуру для подачі гарячої води – 2 шт; гідравлічне випробування 
підігрівачів №1,2. 
 
Роботи у внутрікотельних мережах: 
 - ремонт мережних насосів №№1,2 із заміною підшипників; 
 - ремонт запірної арматури в котельні  і насосах: засувка d300 – 1 шт; 
засувка d200 – 3 шт; засувка d150 – 4 шт; засувка d80 – 2 шт.; 

- ремонт насосів сирої води і підживлюючих – 1 шт. 
 

План робіт на ремонт обладнання ХВО: 
 на солерозчинники: 
- ремонт запірної арматури: засувка d50 – 1 шт; вентиль ПС d50 – 1 шт; вентиль 
d50 – 5 шт; 

на фільтр №1: 
- ремонт запірної арматури: засувка d80 – 2 шт; вентиль d50- 3 шт; вентиль d20- 
1 шт; 
- досипання сульфовугілля. 

на фільтр №2: 
- ремонт запірної арматури: засувка d80 – 3 шт; вентиль d50- 3 шт; вентиль ПС 
d50- 1 шт; 
- досипання сульфовугілля. 
 
План робіт по будівництві котельні на твердому паливі та встановлення 
котла і допоміжного обладнання. 
Закупка насоса на підживлення з двигуном (моноблок) (Q=12-30м3/год, 
P=4кВт) 
Ремонт запірної арматури теплових камер і теплових вузлів. 
 
 
 
 



Котельня по вул. Софійська, 5 (“НОВІТЕР”) 
Поточний ремонт  котлів NWT-8/1.6-150 №1, 2, 3: 
- гідравлічне випробування після ремонту; 
- ремонт вентиляторів з заміною підшипників; 
- ремонт запобіжних клапанів d80 - 3 шт.; 
- ремонт насосів змішувальних з заміною підшипників, сальникових 
ущільнювачів; 
- ремонт засувок d150 - 12 шт., d80 – 12 шт.; 
- ремонт оглядового люка, заміна шпильок, гайок, оглядових вікон. 
 
Ремонт обладнання котельні: 
- поточний ремонт мережних насосів з заміною підшипників; сальникових 
ущільнень, еластичної муфти зчеплення; 
- поточний ремонт живильних насосів з заміною підшипників та сальникових 
ущільнень; 
- ремонт запірної арматури мережних насосів та насосів підживлення d150 - 4 
шт., d60 - 4 шт. 
- очистка підігрівача ГВП, ремонт запірної арматури d60 - 4 шт., гідравлічне 
випробування; 
- ремонт насосів ГВП з заміною підшипників та сальникових ущільнень. 
 
Ремонт ЦТП по вул. Попова,14: 
- очистка підігрівача ГВП; 
- ремонт запірної арматури d150 - 8 шт., d200 - 6 шт., d125 - 12 шт.; 
- гідравлічне випробовування підігрівача після ремонту; 
- ремонт насосів ГВП з можливою заміною підшипників, сальникових 
ущільнень; 
- ремонт запірної арматури холодної води, у т.ч. вентилі d80 - 4 шт., d60 - 4 шт.; 
- ремонт запірної арматури насосів ГВП d50 - 6 шт., d80 - 4 шт.; 
- заміна насоса ГВП на Lowara P=4кВт.  
 
Ремонт ЦТП (Аллея Хохтіф- болгарське містечко): 
- ремонт мережних насосів з можливою заміною підшипників, сальникових 
ущільнень; 
- ремонт запірної арматури мережних насосів, засувок d150 - 4 шт., d125 - 4 шт; 
- ремонт запірної арматури підігрівача, засувок d80 - 6 шт., d50 -     6 шт.; 
- гідравлічне випробовування підігрівача; 
- ремонт насосів підживлення з можливою заміною підшипників, сальникових 
ущільнень; 
- ремонт запірної арматури d60 - 4 шт.; 
- заміна засувки d150 системи теплопостачання; 
- заміна підігрівача ГВП СТА-45; 
- ремонт запірної арматури підігрівачів ГВП, засувок d100 - 4 шт., d80- 4 шт., 
d60 - 8 шт.;  
- гідравлічне випробування підігрівачів. 
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Котельня Красовського, 3: 
-  заміна насоса підживлення на Lowara P=4кВт; 
- ремонт запірної арматури котлів КВГ в кількості 3 шт: d150-12 шт., d20-18 
шт., d15-30 шт.; 
- ремонт мережних насосів з можливою заміною підшипників d320- 3 шт.; 
- ремонт запірної арматури мережних насосів d200- 6 шт.; 
- очистка підігрівача; 
- ремонт запірної арматури підігрівача d200- 4 шт., d150- 6 шт.; 
- гідравлічне випробування підігрівача після ремонту; 
- ремонт насосів підживлення з заміною підшипників 2к6 – 2 шт.; 
- ремонт запірної арматури насосів і бака підживлення d80 - 8 шт., d50- 4 шт.; 
- ремонт запірної арматури системи водопідготовки d60 - 24 шт.; 
- заміна тепломережі по вул. Миру,7 від ТК до вводу в приміщення  d76, L20 у 
двотрубному вимірі. 
 
Котельня Попова,65: 
- ремонт запірної арматури на котлах та будинку Попова,65; засувок d80 - 4 шт., 
d50 - 4 шт. 
 
Котельня Попова,6: 
- очистка та промивка підігрівачів ГВП; 
- гідравлічне випробування підігрівача; 
- ревізія запірної арматури котельні, вентилів d50- 24 шт. 
 
Ремонт тепломережі: 
- ремонт засувок в камерах з заміною шпильок, шпинделів, сальникових 
ущільнень: 
        d300 - 6 шт.,   d125 - 14 шт., 
        d200 - 4 шт.,   d100 - 12 шт., 
        d150 - 14 шт.,           d80 - 40 шт. 
- ремонт вентилів: d80- 24 шт., d50- 56 шт.; 
- обслуговування мережі ГВП під час надання послуг споживачам; 
- гідравлічне випробування теплових мереж після ремонту; 
- підготовка і здача котлів інспектору експертно-технічного центру (ЕТЦ). 
Внутрішній, зовнішній огляд і гідравлічне випробування. 
 
Котельня по вул. Миру 44/3 (Миру 1/136) 
- ремонтні роботи засувок, вентилів, що знаходяться в колодязях (набивка 
сальників, протирання дзеркала щік, змазування штоків). Колодязів – 32 шт, 
засувок – 64 шт, вентилів – 28 шт. 
-  ремонтні роботи на котлах НИИСТУ-5 – 10 шт: 
- проводити зовнішню та внутрішню очисткою труб від сажі та накипу; 
- ремонт запірної арматури та запобіжних клапанів (засувки – 42 шт, вентилі – 
36 шт., зворотніх клапанів – 12 шт); 
 - ремонт димоходів, газоходів, шиберів; 
 - ремонт обмурівки котлів; 
 - проведення промивання труб котлів після ремонту; 
 - проведення гідравлічного випробування котельного обладнання; 
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 - проведення механічного та хімічного очищення водопідігрівачів та їх 
гідравлічне випробування; 
 - проведення ремонтних робіт на фільтрах хімводоочистки. 
- ремонтні роботи на насосах мережних, ГВП та підживлення (заміна сальників, 
підшипників, рубашок) – 8 насосів; 
- очистка резервних баків запасу води – 2 шт та запірної арматури на ній.; 
 - підготовка і здача котлів інспектору експертно-технічного центру (ЕТЦ). 
Внутрішній, зовнішній огляд і гідравлічне випробування. 
 
Котельня по вул. Варчука, 18 (Миру, 1/139) 
- демонтаж резервуара гарячої води (V=75куб. м); 
- монтаж резервуара гарячої води  (V=30куб. м – 1 шт); 
- ремонтні роботи засувок, вентилів, які знаходяться в колодязях (набивка 
сальників, протирання дзеркала щік, змазування штоків); Колодязів – 15 шт; 
засувок – 60 шт; вентилів – 22 шт); 
- ремонтні роботи на котлах (НИИСТУ -5 – 4 шт; ВК- 32 – 1 шт.): 
 - проведення зовнішньої і внутрішньої очистки труб від сажі і накипу; 
 - ремонт запірної арматури та запобіжних клапанів (засувок – 36 шт, 
вентилів – 42 шт, зворотних клапанів – 8 шт); 
 - ремонт димоходів, газоходів, шиберів; 
 - ремонт обмурівки котлів; 
 - проведення промивки трубопроводів котлів після ремонту; 
 - проведення гідравлічного випробування котельного обладнання; 
 - проведення механічної та хімічної очистки водопідігрівачів та їх 
гідравлічне випробування; 
 - проведення ремонтних робіт на фільтрах хімводоочистки; 
 - проведення гідравлічного випробування тепломережі та мережі ГВП; 
 - Ремонтні роботи на котлі ВК-32 (проведення хімічної промивки, 
демонтаж і монтаж передньої панелі водообмінника); 
 - ремонтні роботи на насосах: мережних, ГВП і підживлення  - (заміна 
підшипників, сальників, рубашок); Насосів – 9 шт. 
 - монтаж нового насоса ГВП; 
 - заміна труб теплопостачання в котельні від насоса №№1,2 до ТК№1 
теплотраси (d200- 22п/м); 
 - ремонтні роботи на дренажній системі котельні (ревізія вентилів – 14 
шт); 
 - у тепловій камері ТК№9 : монтаж засувок на ГВП (d100- 1 шт, d76 – 1 
шт). 
- підготовка і здача котлів інспектору експертно-технічного центру (ЕТЦ). 
Внутрішній, зовнішній огляд і гідравлічне випробування. 
 
Котельня по вул. Героїв Чорнобильців, 20 (Пушкіна, 47) 
- заміна аварійних труб теплопостачання від ТК№5 до інфекційного та дитячого 
відділення на попередньо ізольовані d50 – 100м.  
- ремонтні роботи засувок, вентилів, що знаходяться в колодязях тепломережі 
(набивка сальників, протирання дзеркала щік, змазування штоків). Колодязів – 
14 шт, засувок – 20 шт, вентилів – 18 шт. 
- ремонтні роботи на котлах (котли НИИСТУ-5 – 2 шт, КОЛВІ-650 – 3 шт): 



 - проведення зовнішньої і внутрішньої очистки труб від сажі і накипу; 
 - ремонт запірної арматури та запобіжних клапанів:(Засувок – 18 шт, 
Вентилів – 22 шт, зворотних клапанів – 6 шт); 
 - ремонт димоходів, газоходів, шиберів; 
 - ремонт обмурівки котлів; 
 - проведення промивання труб котлів після ремонту; 
 -проведення гідравлічного випробування котельного обладнання; 
 - проведення механічної та хімічної очистки водопідігрівачів та їх 
подальшого гідравлічного випробування; 
 - проведення ремонтних робіт на фільтрах хімводоочистки. 
- ремонтні роботи на насосах мережних та підживлюючи (заміна підшипників, 
сальників, рубашок). Насосів – 6 шт. 
- монтаж мережних насосів по новому плану системи. Насосів – 3 шт. 
- монтаж засувок в ТК№8 (d100 - 1 шт, d89 – 1 шт). 
- ремонтні роботи на розширювальному баку (у т.ч. зварювальні роботи).  
- завершення будівництва складу для зберігання і загрузки пелетів, 
встановлення тельфеля для розгрузки пелетів і погрузки в бункер, будівництво 
під’їзної дороги до котельні для розгрузки пелетів. 
- підготовка і здача котлів інспектору експертно-технічного центру (ЕТЦ). 
Внутрішній, зовнішній огляд і гідравлічне випробування. 
 
Котельня по вул. Героїв Крут, 5/1 (Героїв Крут, 8/3) 
- Ремонт котлів №1, 2, 3, 4, 5, 6. 
- очистка труб в котлах від сажі і накипу; 
- ремонт вибухових та запобіжних клапанів; 
- Ремонт запірної арматури на котлах: засувки d200 - 6 шт, засувка  d150- 6 шт, 
засувка  d100 - 8 шт, засувка  d80 -  8 шт, вентиль d50 - 6 шт, вентиль d 80 - 6 
шт. 
- Ремонт обладнання котельні: 
 - ремонт мережевого насоса №1,2 із заміною підшипників 
- Ремонт обладнання ХВО: 
 - ремонт запірної арматури на фільтрах; 

- засувка  d50 -  4 шт, вентиль d40 - 4 шт, вентиль d25 - 2 шт.; 
- заміна сульфовугілля у фільтрах. 
- підготовка і здача котлів інспектору експертно-технічного центру 

(ЕТЦ). Внутрішній, зовнішній огляд і гідравлічне випробування. 
 
Котельня по вул. Попова 11/1 (Попова, 13) 
Котли опалення газові №1,2,3:  
- середній ремонт та обслуговування: (заміна прокладок передніх та задніх 
стінок котлів; чистка газовивідних внутрішніх трубопроводів, турболізаторів; 
встановлення запірної арматури на задніх стінках котлів для відводу 
конденсату); 
- ремонт, обслуговування (ревізія) запірної арматури (засувки d150 - 4шт., 
крани d32 - 3шт., вентилі d15-20 – 6 шт.); 
 - заміна засувок батерфляй d125 на котлі №1,2 – 4 шт. 
 - заміна засувок  d150 на котлі №1,2 – 2 шт. 
Котел опалення твердопаливний Ретра 4М 1,5 МВт:  



- чистка котла (газоходів, площі нагріву, насадки-пальника) від сажі та 
шламу;  
- ремонт запірної арматури (засувки d150 - 2шт., вентилі d25-50 - 12шт.);  
- заміна прокладок на точках котла та газоходу;  
- обслуговування (чистка, змазування) шнеків подачі пелет №1,2.  

 
Обладнання котельні: 

- ремонт, обслуговування (ревізія), заміна запірної арматури ХВО, насосної, 
системи підживлення (засувки d150 - 6шт., засувки d100 - 2шт., вентилі d50 - 
5шт., вентилі d40 – шт., вентилі d32 - 5шт., вентилі d25 - 5шт., вентилі d15-20 
- 8шт.); 
- ремонт обслуговування бака запасу води V- 5м3 (чистка бака, чистка 
трубопроводів бака); 
- заміна засувок на зворотньому трубопроводі d200. 
 

Теплова мережа: 
- ремонт, обслуговування (ревізія) запірної арматури В ТК (засувка d150 - 
6шт, d100 - 6шт, d80 - 6шт, d50 - 6шт);  
- ремонт (підняття) ТК № 6,7,9; 
- заміна засувок в ТК. 
 

Котельня по вул. Рудяка, 33 (Острозького, 20) 
- Котли опалення №5,6:  
-  - середній ремонт та обслуговування, заміна прокладок передньої та задньої 

стінок котлів, прокладок газоходу; чистка газовивідних внутрішніх 
трубопроводів, турболізаторів); встановлення, ремонт (ревізія) запірної 
арматури на задніх стінках котлів для відводу конденсату; ремонт (ревізія) 
запірної арматури: засувки d150 - 4шт, d100 - 6шт, вентилі d32-50 - 8шт, 
вентилі d15-20 - 8шт.; 

-  - котли ГВП, обладнання ГВП (ремонт (заміна) газової автоматики котла №1 
(Колві -170));  

-  - заміна засувок батерфляй d125 на котлі Колві – 2 шт.; 
  - обслуговування котла №2 (НИИСТУ-5) (розкриття, перевірка, футерування; 
обслуговування газового обладнання, пальників, запірної арматури, 
встановлення КВП - напороміра).  
 
Насосна: 
  - насоси мережі опалення (6К12) - 2 шт. - ремонт та технічне обслуговування; 
  -  насоси ГВП – 4 шт. Ремонт та технічне обслуговування. (Заміна насоса I 
контура ГВП – 2шт. (Q=15-20м3/год, H=25-30м, P=2,5-3кВт)). 
 
Баки запасу води: 
  - ремонт (заміна) днища баку запасу води №2 V-50м3 (електрогазозварювальні 
роботи); 
  -   перекриття даху баків запасу води №1,2. 
 
 
 



Теплова мережа: 
   - заміна повітряної ділянки трубопроводу опалення від ТК9 до будинку по 
вул. Грушевського 21,23 на попередньоізольовані труби d89 - 160м/п.; 
   - ремонт, обслуговування (ревізія) запірної арматури в ТК теплової мережі 
(засувки d150 - 8шт, засувки d100 - 12шт, засувки d80- 10шт, засувки d40 - 
4шт). 
 
Обладнання ГВП: 
   - ремонт, обслуговування (промивка), очистка водопідігрівачів ПВВ - 2 шт. 
 
Котельня по вул. Острозького 40/3  
Обладнання ХВО: 
- ревізія (ремонт) вентилі d25 - 5шт, вентилі d20 - 4 шт, вентилі d50- 4 шт.; 
- ремонт баку запасу води V – 2 м3 – 1 шт., чистка баку; 
- електро та газозварювальні роботи. 
 
Система підживлення: 
- ревізія (ремонт) вентилів d25 - 2шт, вентилів d50 - 2 шт. 
 
Котли: 
 - ремонт та ТО котлів №1 – 2 Unical 510 та КОЛВІ 550; 
 - утеплення задньої частини котла та газоходу; 
- заміна ізоляції(азбестовий шнур) передніх та задніх стінок котлів №№ 1, 2; 
- чистка газовідвідних трубопроводів; 
- заміна фланцевих прокладок – 8 шт.; 
- ревізія запірної арматури: засувка d100 – 4 шт.,вентиль d32 –2 шт. 
 
Насосна: 
- заміна мережних насосів на більш продуктивніші та економічніші 
(Q=50м3/год., H=30-40м, P=5,5кВт) - 2 шт; 
-  заміна гумових прокладок, стяжних болтів, сальників; 
- ревізія (ремонт) запірної арматури: засувка d80 - 2 шт; засувка d150 - 2 шт; 
засувка d100 - 3 шт; вентилі d25, 20, 15 - 8шт. 

 
Тепломережі: 
- ревізія засувок по теплових камерах: d100 - 10 шт, d80 -  4 шт, d50 – 4 шт; 
- заміна фланцевих прокладок – 16 шт; 
- заміна болтів, гайок – 24 шт. 
 
Котельня по вул. І.Федорова, 48/3 
Котли опалення: 
- ремонтні роботи, технічне обслуговування та профілактика котлів опалення 
Рівнотерм-32 – 2 шт.; 
- чистка газоходів і пальників котлів; 
- гідравлічне випробування після ремонту. 
 
Система підживлення, насосна: 



- ревізія та технічне обслуговування насосів: мережні – 2шт., підживлення – 2 
шт.; 
- чистка бака запасу води V – 0,5 м3 – 1 шт. 
 
Обладнання ХВО: 
- ремонт (ревізія) запірної арматури – 12 од. 
 
Теплова мережа: 
- профілактичні огляди та поточне обслуговування. 
 
Котельня по вул. Чкалова, 4/1 
Котли опалення: 
- ремонтні роботи, технічне обслуговування та профілактика котлів опалення 
Рівнотерм-96 – 3 шт.; 
- ремонт (ревізія) запірної арматури – 10 од.; 
- чистка газоходів; 
- заміна мережного насоса (Q=6м3/год, H=25-30м, P=2,5-3кВт.) –   1 шт. 
 
Обладнання ХВО: 
- ревізія (ремонт) запірної арматури вентилі d20, 15 – 18 шт.; 
- чистка бака запасу води V – 0,5 м3 – 1 шт.; 
- ремонт (заміна) різьбових з’єднань d20, 15 – 4 шт. 
 
Система підживлення: 
- ревізія (ремонт) насоса ДАВ 6/7 – 1 шт.; 
- ревізія ТО підживлення насосів – 1 шт.; 
- обслуговування трубопроводів. 
 
Насосна: 
- заміна (ремонт) даху, косметичний ремонт будівлі. 
 
Теплова мережа: 

- профілактичні огляди та поточне обслуговування. 
Заходи по хімводоочищенню 

- Провести повну ревізію Na-катіонових фільтрів: очистити внутрішню 
поверхню від продуктів корозії; досипка, вирівнювання, промивка фільтруючої 
маси (КУ-2,8 ч е); 
-  Масляна покраска фільтрів та солерозчинників; 
- Солерозчинники: вигризка, промивка, загрузка щепки; очистка внутрішньої 
поверхні від продуктів корозії; 
 - Слюсарні роботи: ремонт запірної арматури ХВО по всіх котельнях; 
встановити насоси-дозатори, модульна ємність 100 л.(2 шт.); 
-  Хімічна очистка теплообмінників; 
- Апаратники ХВО: обслуговування (регенерація фільтрів), вести контроль за 
якістю підживлювальної H2O після закінчення опалювального сезону. 

Будівельна бригада 
- Котельня по вул. Героїв Чорнобильців, 20 (Пушкіна, 47) (завершити 
будівництво складу для зберігання і загрузки пелетів; встановити тельфель для 



розгрузки пелетів і погрузки в бункер; провести ремонт полів насосної; ремонт 
і очистка котлів твердопаливних НИИСТУ- 5, 2 шт.; будівництво під’їзної 
дороги до котельні для розгрузки пелетів; ремонт будівлі котельні); 
- Котельня по вул. Миру 44/3 (Миру 1/136) (ремонт футеровки котлів, 
газоходів, очистка котлів від сажі і накипу, шламу); 
- Котельня по вул. Рудяка, 33 (Острозького, 20) (встановлення покрівлі баків 
№1,2; штукатурка газоходів, ремонтні роботи; ремонт покрівлі будівлі котельні 
(шифер)); 
- Котельня по вул. Попова 11/1 (Попова, 13) (ремонт переобладнання газоходу; 
встановлення обладнання (бункера та шнека) для подачі пелет на території 
зовні котельні). 
- Держповірка манометрів, теплових лічильників, коректорів газу і лічильників 
газу; 
- ремонт, ревізія електроапаратури та електричних машин, елементів 
автоматики управління котлоагрегатами та допоміжного обладнання по 
об’єктах. 
 

 

Основними напрямки діяльності підприємства в 2017 році були :  

 1. Реконструкція теплових мереж із заміною на попередньоізольовані труби 

Розвиток технологій виготовлення трубопроводів не стоїть на місці і однією з 
провідних технологій в цій галузі є виготовлення трубопроводів з попередньою ізоляцією, 
які відрізняються від звичайних сталевих трубопроводів високою надійністю, довговічністю 
та низьким показником теплопровідності. 

Використання технології попередньоізольованих трубопроводів дозволяє значною 
мірою знизити втрати теплової енергії через ізоляцію теплових мереж при транспортуванні 
теплоносія до споживача, зменшити витоки хімічно очищеної води у зв’язку з високим 
ступенем надійності даних трубопрповодів, зменшити витрату природного газу, як наслідок 
викиди забруднюючих речовин в атмосферу, покращити якість послуг з теплопостачання та 
значно знизити ризик виникнення аварійних ситуацій. 

Виходячи з фінансових та технічних можливостей за власні кошти та власними 
силами у 2017 році замінено 3,5 км теплових мереж на попередньо ізольовані труби по 
дільницях від котельних Прокоп’юка, 4, Красовського, 3, Попова, 11/1.  

В результаті здійснення реконструкції теплових мереж із заміною на 
попередньоізольовані труби середня економія природного газу складає біля 300 тис. м³ на 
рік.  

Підприємство постійно проводить оптимізацію схем підключення споживачів до 
системи централізованого теплопостачання. Тому, при виконанні реконструкції теплових 
мереж із заміною на попередньоізольовані труби відділами підприємства постійно 
виконуються технічні розрахунки та перевірки на предмет можливості зменшення їх 
діаметрів, що дозволить збільшувати економію природного газу в два рази у порівнянні з 
тим, якби заміна мереж виконувалась на аналогічний діаметр. 



Починаючи з 2015 року КП «Тепловик» активно виконує заміну зношених теплових 
мереж на попередньоізольовані трубопроводи і на даний час замінено 7,5 км теплових мереж 
в двотрубному вимірі. 

 

2. Встановлення засобів обліку теплової енергії на вводах в житлові будинки 

Станом на 01.01.2018 р. КП «Тепловик» оснащено 158 житлових будинків засобами 
обліку теплової енергії, що становить 95 %. Встановлення лічильників проводилося в 
більшості власними силами за власні кошти. 

 3. Впровадження альтернативних видів палива –  встановлення твердопаливних 
котлів 

В умовах економічної кризи та найсуворішої економії паливно-енергетичних ресурсів 
Президентом України поставлене завдання щодо заміщення обсягів споживання природного 
газу і пошуку шляхів альтернативної енергетики на місцеві джерела енергії. 

Так, станом на 01.01.2018 р. на підприємстві проведена модернізація котлів із 
встановленням газогенераторів із спалюванням альтернативних видів палива: 

- на котельні Красовського, 3 – два котли модернізовано, які в основному постачають 
тепло і гарячу воду для житлових масивів «болгарське містечко», «п’ятачок».  

- на котельні  Героїв Чорнобильців, 20 – постачання опалення лікарні 

Проведена модернізація   котельні по вул. Попова, 11/1 із встановленням 
твердопаливного котла РЕТРА-4М, від якого проводиться подача теплопостачання 
організаціям, установам і населенню.  

З метою забезпечення швидкого завантаження твердопаливних котлів паливом та для 
перевезення пелет підприємством був придбаний навантажувач.. 

Для забезпечення паливом твердопаливних котлів за 2017 рік підприємством було 
закуплено 1386 тони дерев’яних та рослинних пелет. 

 4. Інвестиційна програма підприємства на 2017 рік 

В зв’язку із зміною законодавства  Інвестиційна програма КП «Тепловик» на 2017 рік 
загальною сумою 1547,06 грн.  була затверджена на підприємстві та подавалась на 
погодження органом місцевого самоврядування. 

По плану до складу інвестиційної програми КП «Тепловик»» на 2017 рік були 
включені заходи:  

1.Модернізація теплової мережі трубопроводів  Dу=45-89 протяжністю 600 п.м. (в 
чотирьохтрубному вимірі) на дільниці від котельні по вул. Красовського, 3 на 
попередньоізольовані. 

     Котельня по вул. Красовського, 3 функціонує з 1996р. На жаль, до теперішнього часу на 
цьому участку повна заміна тепломереж не проводилася. Всі пориви теплотраси 
ліквідувалися у аварійному порядку. При проведені обстеження теплотраси від котельні 
Красовського, 3 було встановлено майже повний знос трубопроводів. 
     Виходячи з цього, є доцільним поетапне проведення першочергової модернізації теплової 
мережі котельні по вул. Красовського, 3.  



   Однією з найбільших переваг попередньоізольованих труб з пінополіуретановою ізоляцією є 
їх високий ККД, тобто малі питомі втрати теплоти при експлуатації. Завдяки 
герметичній гідроізоляції теплопроводів теплотехнічні якості теплоізоляції практично не 
змінюються при їх розміщенні у грунтах підвищеної вологості, і ця особливість 
теплопроводів забезпечує підтримання високих теплозахисних характеристик теплоізоляції 
протягом всього опалювального періоду. 
    Заміна трубопроводів на попередньо ізольовані було заплановано на п’яти дільницях 
теплотраси.  
   Використання сучасних трубопроводів з попередньою теплоізоляцією із поліуретану з 
коефіцієнтом теплопровідності 0,032 Вт/м.год  дає змогу зменшити процент втрат в 
тепломережах до 4-5%, зекономити до 17,64 т.у.п. в рік, зменшити витрати на 
ремонти(капітальний,аварійний) тепломереж. Простий строк окупності становить 16 
місяців. 
     Впровадження заходу матиме позитивний вплив на надійність теплопостачання, 
підвищить якість опалення та гарячого водопостачання житлових, громадських та 
адміністративних будинків і споруд, значно підвищить рівень надання послуг з 
теплозабезпечення споживачів.  
 
2.Модернізація котла №2 КВГ 7.56-150 для спалювання твердих видів палива. 

 
Суть: встановлення твердопаливного пальника потужністю 2 МВт ( УАС-2000)на котел № 
2 (КВГ 7.56-150). 
Будова котла дозволяє провести таку модернізацію без зміни самої конструкції котельного  
агрегату. На даний час на котлі №1 вже встановлено аналогічний пальник, проведені 
випробування та налагодження устаткування з оформленням відповідних актів.  
Змонтовані також системи подачі та загрузки твердого палива, а саме пелет.  Персонал 
пройшов навчання та відповідні інструктажі. За період роботи даної  установки в 
опалювальний період 2016-2017  було фактично доказано ефективність цієї модернізації. А 
саме тому є доцільним впровадження  ще однієї  установки для спалювання твердого 
палива.  

 
 

3. Заміна пластинчатого теплообмінника потужністю 2 МВт в системі ГВП на ЦТП  
по вул. Софійська 15/1. 
 
 

4. Заміна пластинчатого теплообмінника потужністю 2 МВт в системі ГВП на котельні 
по вул. Варчука 18. 
 

Всі заходи інвестиційної програми підприємства власними силами за кошти 
підприємства у 2017 році виконані в повному обсязі у зазначені терміни. 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Терміни виконання заходів   інвестиційної програми  КП «Тепловик»  у  2017 році 
 

№ 
п/п 

Найменування заходу 
Термін 

виконан - 
ня 

За способом 
виконання 

господарським/підр
ядним  

Загальна сума 
інвестиційної 

програми 
(тис.грн.) 

Дата введення 
в експлуатацію 

1 2 3 4 5 6 

1 

Модернізація теплової мережі 
трубопроводів D=45-89 протяжністю 
594п.м.(в чьотирьохтрубному вимірі) 
на дільниці котельні по 
вул.Красовського 3 на попередньо-
ізольовані 

 

IV кв. господарським 142,13 

31.10.2017 

2 

Модернізація котла №2 КВГ 7.56-150 
для спалювання твердих видів палива 

 

IV кв. господарським 1227,62 
29.12.2017 

3 

Заміна пластинчатого теплообмінника 
потужністю 2 МВт в системі ГВП на 
котельні по вул.Варчука 18 

 

IV кв. господарським 91,51 

29.12.2017 

4 

Заміна пластинчатого теплообмінника 
потужністю 2 МВт в системі ГВП на 
ЦТП по вул.Софійська 15/1 

 

IV кв. господарським 85,8 

29.12.2017 

 ВСЬОГО   1547,06  

 



 

 

 



 

 



 

 



5. Модернізація централізованого опалення за допомогою фінансової програми 
DemoUkrainaDH 
 
 Підприємство «Тепловик» є учасником фінансової програми DemoUkrainaDH. Програма 
забезпечить об’єднання трьох котелень з перенесенням навантаження на котельню Варчука, 
18, встановленням  КГУ, ІТП та частковою заміною мереж. На сьогоднішній день 
продовжуються проводитись роботи щодо виготовлення проекту міжнародними фахівцями. 
 
 Програма DemoUkrainaDH надасть можливість комунальному теплопостачальному 
підприємству «Тепловик» провести модернізацію за підтримки гранту від шведського уряду 
та позики від НЕФКО.  
 
При підготовці та впровадженню даного проекту забезпечується технічна допомога, яка 
фінансується Швецією та фондом E5P. Даний проект може отримати кошти  500 000 
євро разом із грантом 300 000 євро. Технічну допомогу протягом розробки та впровадження 
демонстраційних проектів надають міжнародні консультанти. 
 
  
Така модернізація призведе до підвищення енергоефективності, в середньому, на 30%. 
Експлуатація модернізованих систем та обладнання буде потребувати менше газу та 
електроенергії, що значно скоротить експлуатаційні витрати, а також викиди CO2. 
Впровадження знаходиться на етапі виготовлення проекту. 
 

За результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році підприємство отримало 
збитки у розмірі 13 мільйонів 303 тисячі гривень внаслідок встановлених економічно 
необґрунтованих тарифів на послуги теплопостачання.  


