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1. Резюме 

З метою зниження росту тарифів на теплову енергію, підвищення надійності і 
забезпечення стабільності теплопостачання мікрорайонна «Ковальський» м. 
Токмака, пропонується побудувати нову газову опалювальну котельню, 
потужністю 7,74 Гкал для заміщення потужностей котельні №2 по вул. Куйбишева.  

Проект передбачає закриття котельні №2 по вул. Куйбишева (територія заводу 
ТКШЗ), що обумовлено аварійним станом котельні, та будівництво нової котельні на 
базі ЦТП по вул. Куйбишева. Котельня призначається для покриття потреб 
мікрорайонну «Ковальський» на опалення. Приготування гарячої води не 
передбачається. 

Реалізація проекту почата в 2007 році. На сьогоднішній день досягнуті наступні 
результати: 

• станом на 10.06.2008 р. був побудований підвідний газопровід, 
змонтовано газорозподільний пункт, придбані та змонтовані три 
водогрійні котли типа «Колві-3000»; 

• проведені демонтажні, загально будівельні роботи, придбане насосне 
обладнання. 

Через припинення державного фінансування роботи по реконструкції ЦТП під 
газову котельню до початку опалювального сезону 2008-2009 р. не завершені.  

Залишкова кошторисна вартість незавершеного будівництва на 01.01.2010 
становить 2 507,0 тис. грн. Проектом також передбачається будівництво ділянки 
теплової мережі для об’єднання лівої та правої гілок тепломережі району 
обслуговування. 

Соціальна вагомість проекту обумовлена стриманням невиправдано високого 
зростання тарифів для споживачів внаслідок підвищення ефективності 
централізованого теплопостачання. Надійність, стабільність та якість послуг 
централізованого теплопостачання сприятиме зростанню попиту на теплову енергію 
та зменшенню скарг від споживачів. 

Також, необхідність реалізації проекту викликана тим, що через аварійний стан 
димової труби котельні існує загроза для працюючого персоналу. При складних 
погодних умовах і шквальному вітру можливий обвал оголовка труби прямо на 
територію котельні. 

Економічна ефективність проекту забезпечується за рахунок зниження 
споживання природного газу внаслідок встановлення нового, енергоефективного 
котельного обладнання (нормативний ККД 92 %), наближення генеруючих 
потужностей до споживачів та автоматичної керованості теплової продуктивності 
котельного обладнання. 

Результати розрахунків наведено в таблиці 1.1. 
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Таблиця 1.1. Основні техніко-економічні показники проекту 

№ Найменування Одиниця 
виміру Значення 

1 Економічні характеристики проекту 
1.1 Строк життя проекту років 15 
1.2 Капітальні витрати тис. грн. 5 061 
1.3 Профінансовано (станом на 01.01.2010) тис. грн. 2 554 
1.4 Залишок кошторисної вартості  тис. грн. 2 507 

1.5 Джерела фінансування  

міський бюджет 
(проектні 
роботи), 

державний 
бюджет 

2 Технічні характеристики проекту 
2.1 Кількість котлів шт. 3 
2.2 Тип котлів "Колві-3000" 
2.3 Установлена потужність котлів Гкал/год 7,74 
2.4 Приєднане теплове навантаження Гкал/год 5,95 
3 Експлуатаційні характеристики 

3.1 Виробництво теплової енергії за рік Гкал 10 510 
3.2 Питомі витрати газу на існуючій котельні м3/Гкал 174,0 
3.3 Питомі витрати газу на новій котельні м3/Гкал 133,8 

3.4 Зменшення витрати газу  внаслідок наближення 
генеруючих потужностей до споживачів % 10 

3.5 Зменшення витрати газу  завдяки автоматизації 
котельного обладнання % 20 

3.6 Витрати газу на існуючій котельні тис. м3/рік 1 829 
3.7 Витрати газу на новій котельні  тис. м3/рік 984 

3.8 Природний газ (середньозважена ціна станом 
на 2009 рік, без ПДВ) грн/т. м3 1 164 

3.9 Об’єм зекономленого газу тис. м3/рік 844 
3.10 Економічний ефект при реалізації проекту тис. грн/рік 983 

4 Показники ефективності 
4.1 Коефіцієнт дисконтування % 7 
4.2 Чистий інтегральний дохід тис. грн. 34 890 
4.3 Простий строк окупності інвестицій років 6,8 
4.4 Чистий інтегральний дисконтований дохід тис. грн. 16 114 
4.5 Дисконтований строк окупності років 7,3 
4.6 Індекс прибутковості 4,184 
4.7 Внутрішня норма рентабельності 1,38 




