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Резюме 
 

Виконання робіт з розробки проекту оптимізації системи теплопостачання м. 
Саки здійснено компанією ТОВ ЕСКО «ЕкоСис» по завданню ТОВ «Кримтеплоелект-
роцентраль» в межах договору № 137 від 20 серпня 2010 р. з метою вибору оптима-
льного варіанту надійного теплозабезпечення споживачів м. Саки. 

Згідно методичним рекомендаціям по розробці схеми теплопостачання міст 
України, базою розробки є наступний період 2011 – 2015 рр. 

Згідно пропонованій концепції модернізації системи теплопостачання м. Саки у 
цей період повинні виконуватись інвестиційні проекти з метою максимального підви-
щення ефективності існуючої системи теплопостачання, а також проекти часткової 
термомодернізації будівель бюджетної та житлової сфери. У розділах пояснювальної 
записки приведені дані розрахунків по 2 альтернативним проектам модернізації дже-
рел теплової енергії для підвищення ефективності існуючої системи теплопостачан-
ня. На базі пропонованих інвестиційних проектів сформовані 3 варіанти модернізації 
системи теплопостачання міста, у т.р.: 

• Варіант 1. Підвищення коефіцієнта використання природного газу. Моде-
рнізація ТЕЦ та котелень з улаштуванням нових високоефективних газо-
вих котлів. 

• Варіант 2. Заміщення (часткове) природного газу. Модернізація котелень 
з улаштуванням теплових насосів та нових газових котлів. Оснащення си-
стемою обліку та регулювання теплового потоку будівель житлового фо-
нду 

• Варіант 3. Заміщення (часткове) природного газу. Модернізація котелень 
з улаштуванням теплових насосів та нових газових котлів. Встановлення 
пристроїв обліку та регулювання, часткова термомодернізація будівель 
бюджетної сфери та житлового фонду 

Технічний прогрес пропонує багато можливостей по підвищенню ефективності 
діючої системи теплопостачання, але найбільшим дефіцитом сьогодні є фінансові 
ресурси, які потрібні для впровадження проектів. Життєздатність любого варіанту 
модернізації системи теплопостачання сьогодні визначає можливість його реального 
фінансування, або можливість залучити гроші на вигідних умовах. 

Тому, головним чинником для вибору варіантів та компоновки проектів стала їх 
капіталоємність, або потреба у фінансових ресурсах та грошовий доход від їх впро-
вадження. 

Треба додати, що найбільш вірогідними джерелами фінансування впрова-
дження проектів, які зроблять фактичну реалізацію вибраного варіанту, є наступні: 

• власні кошти; 

• кошти бюджету міста Саки; 

• кошти державного та обласного бюджетів; 
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• кошти позик вітчизняних та міжнародних фінансових установ. 

Інвестиційний проект по заміні теплових мереж не включено до складу варіан-
тів модернізації тому, що цей проект має низькі економічні показники, так при варто-
сті капітальних вкладень 13,7 млн. грн. строк окупності складає 35 років, і на 
такі проекти неможливо буде знайти інвестора. Зазвичай витрати на модерніза-
цію теплових мереж включаються до складу поточних капітальних витрат на ремонти 
і поступово виконується заміна мереж. 

Інвестиційний проект "Переведення гарячого водопостачання будинків житло-
вої сфери на електроенергію з використанням геліоколекторів та теплових насосів" 
також не включено до складу варіантів модернізації тому, що цей проект має низькі 
економічні показники, так при вартості капітальних вкладень 44,123 млн. грн. строк 
окупності складає 13,6 років, і на такі проекти неможливо буде знайти інвестора. 

 

Опис модернізації системи теплопостачання по Варіанту 1 

Варіант 1 модернізації системи теплопостачання базується на основі інвести-
ційного проекту, що передбачає модернізацію існуючих котелень шляхом встанов-
лення нових ефективних газових котлів. По проекту передбачається збереження у 
паливному балансі на період до 2014 року природного газу, як основного виду пали-
ва. Варіант базується на інвестиційну проекті "Модернізація 3 котелень з улаштуван-
ням високоефективних газових котлів". 

Основні переваги стратегії модернізації на основі Варіанта 1: 

• Зниження споживання природного газу на котельнях в середньому на 19%. 
Це складає 3,3% від загального обсягу споживання газу котельнями та ТЕЦ 
разом. 

Основним недоліком стратегії модернізації за Варіантом 1 є підвищена залеж-
ність від росту цін на природний газ. 

  

Опис модернізації системи теплопостачання по Варіанту 2 

Варіант 2 модернізації системи теплопостачання базується на основі інвести-
ційного проекту, що передбачає модернізацію існуючих котелень шляхом встанов-
лення теплових насосів, що забезпечують базове теплозабезпечення, і встановлення 
нових газових котлів, що забезпечують пікове теплозабезпечення. По проекту перед-
бачається часткове заміщення природного газу на електроенергію для живлення те-
плових насосів у паливному балансі на період до 2014 року. До складу проектів мо-
дернізації за цим варіантом пропонується включити 2 інвестиційних проекти, у т.ч.: 

• Заміщення (часткове) використання природного газу. Модернізація 3 ко-
телень з улаштуванням теплових насосів та високоефективних газових кот-
лів. 
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• Зниження нераціональних витрат природного газу і теплової енергії. 
Оснащення системою обліку та регулювання теплового потоку будівель жит-
лового фонду. 

Основні переваги стратегії модернізації на основі Варіанта 2: 

• Часткове заміщення природного газу на котельнях СТМ на електроенергію, 
що складає приблизно 86 % у загальному обсязі споживання газу котельня-
ми та 11% від загального обсягу споживання газу котельнями та ТЕЦ разом. 

• Зниження втрат теплової енергії у споживачів в середньому на 6%. 

 

Опис модернізації системи теплопостачання по Варіанту 3 

Варіант 3 модернізації системи теплопостачання базується на основі інвести-
ційного проекту, що передбачає модернізацію існуючих котелень шляхом встанов-
лення теплових насосів, що забезпечують базове теплозабезпечення, і встановлення 
нових газових котлів, що забезпечують пікове теплозабезпечення. По проекту перед-
бачається часткове заміщення природного газу на електроенергію для живлення те-
плових насосів у паливному балансі на період до 2014 року. До складу проектів мо-
дернізації по даному варіанту пропонується включити 4 інвестиційних проекти, у т.ч.: 

• Зниження нераціональних витрат природного газу і теплової енергії. Ча-
сткова термомодернізація будинків бюджетної сфери міста Саки. 

• Зниження нераціональних витрат природного газу і теплової енергії. Ча-
сткова термомодернізація будинків житлового фонду. 

• Заміщення (часткове) використання природного газу. Модернізація 3 ко-
телень з улаштуванням теплових насосів та високоефективних газових кот-
лів. 

• Зниження нераціональних витрат природного газу і теплової енергії. 
Оснащення системою обліку та регулювання теплового потоку будівель жит-
лового фонду. 

Основні переваги стратегії модернізації на основі Варіанта 3: 

• Часткове заміщення природного газу на котельнях СТМ на електроенергію, 
що складає приблизно 86 % у загальному обсязі споживання газу котельня-
ми та 11% від загального обсягу споживання газу котельнями та ТЕЦ разом. 

• Зниження втрат теплової енергії у споживачів у середньому на 12,6%. 

Тому, зважаючи на менші строки окупності проектів, більший індекс прибутково-
сті, більшу екологічну привабливість у третьому варіанті схеми теплопостачання 
міста, пропонується основним варіантом вважати варіант 3. 

Основні техніко-економічні показники інвестиційних проектів наведені в 
таблиці 1. 
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Таблиця 1. Зведені дані інвестиційних проектів по трьом варіантам модернізації системи теплопостачання. 

№ Найменування 

Одиниця 
виміру Варіант 1. (Но-

ві газові котли) 

Варіант 2. (ТН та газові 
котли, встановлення 
пристроїв обліку та ре-

гулювання) 

Варіант3. (ТН та газові котли, 
встановлення пристроїв обліку 
та регулювання, часткова тер-
момодернізація бюджетної 
сфери та житлового фонду) 

1 Економічні характеристики проек-
ту 

 
   

1.1 Строк життя проекту років 15 15 15 
1.2 Строк реалізації проекту р.р 2010 - 2015 2010 - 2012 2010 - 2012 
1.3 Капітальні витрати тис.грн. 3 833 18 056 31 006 
1.4 Зелені інвестиції тис.грн. 306 
1.5 Джерела фінансування  1* 1* 1* 
2 Технічні характеристики проекту  

2.1 Кількість об'єктів модернізації шт. 3 199 404 
2.2 Встановлена потужність нових котлів Гкал/год 2,855 2,596 2 
2.3 Виробництво теплової енергії в рік Гкал 4 777 4 466 3 825 

2.4 Споживання газу існуючими котель-
нями 

тис. м3/рік 785,5 734,5 628,5 

2.5 Споживання електроенергії ТН т.кВт.г 1 397 1 251 

2.6 Річне споживання теплової енергії на 
опалення 

Гкал 
 29 664 34 151 

2.7 Споживання газу новими котельнями тис. м3/рік 633 82 51 
2.8 Об’єм зекономленого газу тис. м3/рік 152 1 046 1 454 
2.9 Обсяги економії теплової енергії Гкал/рік 2 966 6 327 

2.10 Економічний ефект при реалізації 
проекту 

тис. грн/рік 531 3 365 6 573 

2.11 Простий строк окупності  7,2 6,6 5,4 
1* - комерційний кредит, місцевий бюджет (проектні роботи) 
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Графік 1.1 Інвестиційний план (діаграма Ганта)  

 

 

 

 




