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Очікувані ключові заходи та результати до 2021 

Обсяги централізованого теплопостачання 

 Значні інвестиції в капітальний ремонт мереж, які в результаті дозволять 

скоротити втрати тепла в мережах на 6% (або з 62280 Гкал/рік, які 

підприємство втрачає сьогодні, до 58342 Гкал/рік у 2021 році); також 

очікується незначне (на 1%) скорочення витрат теплової енергії на власні 

потреби котельних (із 11313 Гкал/рік в 2017 році до 11192 Гкал/рік у 2021 

році). 

Очікування, пов’язані з підвищенням ефективності 

 Скорочення витрат умовного палива на виробництво теплової енергії з 

81138 т.у.п. (69 095 тис. м3 природного газу) у 2017 р. до прогнозних 78 

683,36 т.у.п. (67 331,47 тис. м3 природного газу) в 2021 році або з 89 

716,77 т.у.п., врахованих у чинних тарифах 2018 року до прогнозних 78 

683,36 т.у.п. в 2021 році. Таким чином, скорочення складе 3,1% порівняно 

з 2017 роком або 12,3% порівняно з показниками у чинних тарифах.  

 Наявність альтернативного вида палива (тріски) збільшить споживання 

умовного палива з 2019 року на 4 312,00 т.у.п. В результаті поєднання 

газу та тріски норма питомих витрат умовного палива в 2021 році (164,31 

кг у.п.) порівняно з нормою, передбаченою в чинних тарифах (161,92 кг 

у.п.), незначно (на 1,5%) підвищиться.  

 Зменшення споживання електричної енергії для виробництва теплової 

енергії на 3185,00 тис. кВт год, що становитиме 15,5% (від 20482,92 тис. 

кВт год в чинних тарифах 2018 року до прогнозних 17297,92 тис. кВт год в 

2021 році) або 4,6% (від 18093,00 тис. кВт год в 2017 році до прогнозних 

17297,92 тис. кВт год в 2021 році). 

 Зменшення кількості термінових ремонтів та більш оперативне реагування 

на аварійні випадки. Очікується, що витрати на ремонти системи 

виробництва теплової енергії скоротяться на 4,2 млн. грн. та системи 

транспортування теплової енергії на 10,6 млн. грн. за період 2018-2021 рр. 

 Незначне збільшення витрат на оплату праці планується внаслідок 

реалізації  проекту зі встановлення котла на біопаливі (на 1,3 млн. грн. 

разом з відрахуваннями на соціальні заходи за період 2018-2021 рр.). 

Екологічні переваги 

 Скорочення споживання природного газу та електроенергії, зменшення 

непродуктивних втрат теплоти буде важливим внеском у скорочення 

викидів вуглецю та глобальні зусилля щодо боротьби зі зміною клімату. 

Капітальні інвестиції 

 Заходи довгострокової інвестиційної програми на суму 14,237 млн Є на 

наступні чотири роки здебільшого спрямовані на проведення капітальних 

ремонтних робіт та/або заміну інфраструктури, що старіє, а також 

інвестування в сучасні технології. Більшість із цих інвестицій, а саме 
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кредит та грант на суму 14 млн. євро, надані Європейським банком 

реконструкції та розвитку та Фондом Е5Р. 237 тис Є – власні кошти 

підприємства, передбачені узгодженою з містом інвестиційною програмою 

на 2018 рік. 

Тарифи 

 Відповідно до проведених розрахунків прогнозних тарифів, що враховують 

як економію внаслідок реалізації довгострокової інвестиційної програми, 

так і дію інфляції, ми очікуємо підвищення тарифів на теплову енергію за 

період 2018-2021 років для населення на 33,8%, для бюджетних установ - 

26,4%, для релігійних організацій - 40,6%, для інших споживачів - 26,7%. 

Таке підвищення необхідне для реалізації всіх заходів, передбачених в 

Плані корпоративного розвитку. Без нього неминучим буде зниження 

якості централізованого теплопостачання та збільшення навантаження на 

бюджет міської ради. 

Фінансово-економічні показники 

 Збільшення доходів як за рахунок основної діяльності (централізоване 

теплопостачання), так і інших видів діяльності. Доходи від основної 

діяльності за рахунок своєчасного перегляду тарифів до економічно -

обґрунтованого рівня відшкодовуватимуть необхідні витрати операційної 

діяльності та фінансові, а амортизація та прибуток в тарифах 

дозволятимуть розраховуватися за кредитними зобов’язаннями.  

 Суттєва фінансова економія операційних витрат (особливо економія 

витрат на паливно-енергетичні ресурси, електроенергію, витрат на 

ремонти). 

 Збільшення амортизації в абсолютній сумі, що може бути використана на 

погашення основної суми зобов’язань по кредиту, а також зменшення 

рівня зносу основних засобів підприємства за рахунок введення в 

експлуатацію нових активів в результаті реалізації довгострокової 

інвестиційної програми.  

 Забезпечення рівня оплати послуг 97% у 2019 році, 99% - у 2022 році 

 Повернення до статусу прибуткового підприємства, що дозволить 

зменшити або зовсім усунути необхідність у фінансовій підтримці від 

бюджету міста. 

 Майбутня довгострокова робота підприємства, яка може належним чином 

забезпечити високий рівень обслуговування наших клієнтів протягом 

багатьох років. 

 Налагоджено партнерські, відповідальні стосунки із споживачами, 

забезпечено належну увагу до потреб споживачів, покращено якість 

надання послуг та обслуговування. 
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1 Вступ 

1.1 Передісторія 

План корпоративного розвитку ДКП «Луцьктепло» розроблено в рамках реалізації Проекту 

«Україна: Проект реконструкції системи централізованого теплопостачання у м. Луцьк – 

Програма корпоративного розвитку» (далі – Проект), який включає, в першу чергу, 

реалізацію пріоритетної інвестиційної програми, спрямованої на підвищення 

енергоефективності, якості централізованого теплопостачання, зменшення викидів 

парникових газів та зменшення втрат у мережах.  

24 жовтня 2014 року ДКП "Луцьктепло" та ЄБРР уклали Угоду про позику для реалізації 

вищезгаданого Проекту. Загальні інвестиції складають близько 16,4 млн. Євро, у тому. 

числі - 10 млн. Євро, що фінансуються за рахунок кредитних коштів (7 млн. євро ЄБРР та 3 

млн. євро ФЧТ, 4 млн. Євро – грантові кошти, що виділені Фондом Східноєвропейського 

партнерства з енергоефективності та довкілля (Е5Р) та 2,4 млн євро, що покриваються 

фінансуванням з бюджету міста та Підприємства..  

Крім того, підприємству впродовж 2016-2018 рр. було надано технічну допомогу, 

спрямовану на підтримку інституційних реформ. У рамках цієї допомоги консультативна 

компанія EGIS (Франція) спільно з Інститутом місцевого розвитку (ІМР, м.Київ), що були 

залучені ЄБРР, надавали підприємству додаткові послуги з інституційного розвитку. 

Зокрема, саме за такої підтримки було розроблено План корпоративного розвитку ДКП 

«Луцьктепло» на період 2018-2021 рр. 

План корпоративного розвитку є програмою підвищення ефективності роботи і подальшого 

розвитку ДКП “Луцьктепло”. Він включає стислий опис проектів і заходів, які підприємство 

планує впровадити у коротко - і середньостроковій перспективі, а також план фінансування, 

що відображує операційні і капітальні витрати у період з 2018-го по 2021-й рр. 

Підприємство використовуватиме План корпоративного розвитку для таких цілей: 

 отримання підтримки місцевого органу влади на виконання окремих видів 
запланованих робіт; 

 пояснення та обґрунтування пропозицій щодо використання прибутку; 

 роз’яснення громадськості, споживачам, потенційним інвесторам та партнерам планів 
роботи підприємства та його потреб; 

 управління роботою працівників підприємства в ході реалізації проектів і програм 
тощо. 

Для складання Плану корпоративного розвитку підприємство оцінило свій технічний, 

фінансовий і кадровий потенціал, проаналізувало організаційну структуру, узагальнило 

результати аналізу та розглянуло різні варіанти поліпшення роботи. 

Внаслідок цього, було розроблено стратегічний та реалістичний план заходів, націлений на 

вдосконалення діяльності підприємства та забезпечення можливості надавати послуги 

кращої якості за доступними цінами. 



 

10 

 

1.2 Загальна інформація про ДКП «Луцьктепло»  

Адреса: Україна, м. Луцьк, вул. Гулака Артемовського, 20 

Директор: Малютіна Валентина Аркадіївна, тел.: (0332) 77-32-01 

Заступник директора з 
впровадження інноваційних 
технологій та міжнародних 
проектів: 

Карачевський Богдан Іванович, тел.: (0332) 77-32-10 

Головний інженер: Біньковський Володимир Григорович, тел.: (0332) 77-32-01 

Заступник директора з 
комерційних питань: 

Мельник Віктор Федорович, тел.: (332) 77-32-14 

Начальник планово-економічного 
відділу: Міщук Юлія Володимирівна, тел.: (0332) 77-32-17 

Економіст з фінансових питань та 
бюджетування: Кравчук Ольга Василівна, тел.: (0332) 77-32-17 

Головний бухгалтер: Скробака Руслана Віталіївна, тел.: (0332) 77-32-11 

Начальник відділу збуту: Лупікова Ірина Євгенівна, тел.: (0332) 77-32-09 

Начальник відділу інформаційно-
комунікаційних технологій: 

Шафон Юрій Миколайович, тел.: (0332) 23-24-16 

Основна діяльність: Виробництво, транспортування, постачання теплової 
енергії для потреб населення, бюджетних установ, 
релігійних організацій та інших споживачів, надання 
послуг з централізованого опалення та централізованого 
постачання гарячої води; експлуатація та ремонт 
котелень, теплових пунктів, теплових мереж і силового 
обладнання 

Форма власності: Державне комунальне підприємство, яке діє на підставі 
статуту, затвердженого рішенням Луцької міської ради 
№16/28 від 28 грудня 2016 року 

Підзвітність: Підпорядковане міськвиконкому через Управління 
житлово-комунального господарства (ЖКГ) 

Організаційно-правова форма Комунальне підприємство 

Орган ліцензування: 

 

Орган регулювання: 

 

До серпня 2017 р. - НКРЕКП 

З серпня 2017 р. – Волинська ОДА 

До серпня 2017 р. - НКРЕКП 

З серпня 2017 р. – виконавчий орган Луцької міської ради 

Середньооблікова чисельність 
персоналу  
(станом на 01.01.2018 р.): 

Кількість вакантних посад 
(станом на 01.01.2018 р.) 

909 осіб, у т.ч. 182 особи із категорії інженерно-технічних 
працівників 

 

116 штатних одиниць 

Середньомісячна заробітна 
плата (у 2017 році): 

Заборгованість із виплати 
заробітної плати (станом на 
01.01.2018 р.) 

5200 грн/особу 

 

 

5,326 млн. грн 
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Підключення (станом на 
01.01.2018 р.):  

 

 

 

 

 

 

 

Максимальне приєднане теплове 
навантаження об’єктів 
теплоспоживання споживачів 
(станом на 01.01.2018 р.) 

788 житлових будівель (опалення) та 477 житлових 
будівель (гаряче водопостачання) 

51 об’єкт охорони здоров’я 

96 об’єктів освіти 

1333 інших споживачів 

Загальна протяжність мереж – 264,386 км 

Кількість ЦТП – 52 

Кількість ІТП – 1 

Кількість котелень – 62 

Кількість котлів – 193  

 

337,555 Гкал/год 

Кількість абонентів/споживачів, 
що обслуговуються (станом на 
01.01.2018 р.): 

Централізоване постачання гарячої води – 42 744 
абонентів 

Централізоване опалення – 54 566 абонентів  

Кількість абонентів - бюджетних установ - 91 споживачі  

Кількість абонентів – госпрозрахункових (інших) 
організацій – 899 споживачів  

Обсяги теплової енергії (2017 р.) Вироблено ТЕ – 516,272 тис. Гкал  

Витрачено на власні потреби ТЕ – 11,313 тис. Гкал  
(або 2,19% від обсягу виробництва ТЕ) 

Отримано зі сторони ТЕ – 5,389 тис. Гкал  

Надійшло ТЕ до мереж – 510,348 тис. Гкал 

Втрати ТЕ – 62,280 тис. Гкал (або 12,2% від обсягу 
надходження ТЕ до мереж) 

Витрачено ТЕ для господарських потреб – 0,863 тис. Гкал 

Реалізовано ТЕ – 447,205 тис. Гкал,  

у т.ч. за приладами обліку ТЕ – 255,263 тис. Гкал або 
57,1%. 

Опалювальна площа населення, 
охоплена приладами обліку 
(станом на 01.01.2018) 

Структура корисного відпуску 
теплової енергії в 2017 році: 

 

 

Чинні тарифи (станом на 
05.04.2018 р.)  

1 538 674 кв.м. або 58,4% від загальної опалювальної 
площі 

 

Населення - 82,62% 

Бюджетні установи - 11,85% 

Інші споживачі - 5,51% 

Релігійні організації - 0,02% 

Встановлені рішенням виконавчого комітету Луцької 
міської ради від 04.04.2018 р. №197-1 

Інвестиційна програма (на 2018 
рік) 

Погоджена рішенням виконавчого комітету Луцької міської 
ради від 18.10.2017 р. №612-1  

Основні показники фінансової 
звітності за 2017 рік: 

Знос основних засобів - 59,7% 

Введено в експлуатацію основних засобів – 9 910 тис. грн. 
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 Капітальні інвестиції на кінець року – 12 281 тис. грн. 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 
176 227 тис. грн.  

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги – 271 145 тис. грн. 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
бюджетом за податками та зі страхування - 5 935 тис. грн. 

Власний капітал (від'ємний показник) – (48 897) тис. грн. 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) – 497 598 тис. грн. 

Чистий фінансовий результат: збиток – (29 385) тис. грн., 
або 5,9% чистого доходу 

Структура загальних витрат в 
2017 році: 

 

 

 

 

 

 

Паливо, покупна теплова та електроенергія – 80% 

Оплата праці – 9,6% 

Інші операційні витрати – 3,7% 

Інші матеріальні витрати – 2,9% 

Відрахування на соціальні заходи – 2,1% 

Амортизація – 0,9% 

Інші витрати – 0,9% 

Фінансові витрати – 0,01% 

1.3 Чому ми розробляємо чотирирічний план?  

До сьогодні наш процес планування в основному обмежувався розробкою однорічних 

планів. До планових документів терміном на один рік, що складаються нашим 

підприємством, відносяться – Фінансовий план, Інвестиційна програма та Розрахунок 

тарифів. Перші два документи погоджуються, а тарифи – встановлюються виконавчим 

комітетом Луцької міської ради. 

Цей короткостроковий підхід до планування обмежує нашу здатність приймати ефективні та 

дієві рішення, які найкраще відповідають інтересам нашого підприємства та споживачів, 

яких ми обслуговуємо, зокрема нашу здатність планувати середньострокові потреби 

підприємства та результати, яких ми плануємо досягти в середньостроковій перспективі. 

Нещодавно ми отримали значний кредит від ЄБРР та ФЧТ на суму 10 мільйонів євро, а 

також грант у розмірі 4 млн євро від Фонду Е5Р. Кредит та грант призначені для 

фінансування суттєвої реконструкції нашої інфраструктури теплопостачання, включаючи 

встановлення 257 ІТП, вивід із експлуатації 13 підвальних котелень, заміна 59 застарілих 

котлів, модернізація котелень та ЦТП, реабілітація мережі та трубопроводів системи ЦО, 

встановлення котельні на альтернативному паливі, встановлення системи віддаленого 

контролю та моніторингу (SCADA). 

Умовою цього кредиту є необхідність розробити, зокрема, План корпоративного розвитку на 

середньострокову перспективу. Ми підтримуємо цю вимогу, оскільки визнаємо, що для 

належного виконання цих фінансових зобов'язань ми повинні мати більш досконалу 

систему фінансового менеджменту.  
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Середньо- та довгострокові плани допомагають забезпечити стабільне та передбачуване 

середовище для керівництва та персоналу підприємства, що дозволить нам більш 

ефективно планувати та виконувати свої функції. 

Середньо- та довгостроковий підхід до планування забезпечує більшу стабільність та 

передбачуваність в плані тарифів, що, в свою чергу, надає переваги споживачам, особливо 

бюджетним установам та промисловим підприємствам, які потребують такої інформації для 

власного фінансового планування.  

І на завершення, ми розуміємо необхідність забезпечення більш прозорої діяльності нашого 

підприємства. Цей документ буде інформувати споживачів, інвесторів та інші зацікавлені 

сторони щодо наших планів на найближчу перспективу. 

1.4 Як ми розробляли План корпоративного розвитку  

Ми виходили з того, що повний цикл планування корпоративного розвитку складається із 

низки послідовних кроків, які необхідно вжити для підготовки середньострокового плану 

розвитку будь-якої компанії (рис. 1). 

 

Рисунок 1: Повний цикл процесу планування корпоративного розвитку 

Отже, на початку ми чітко сформулювали бачення, місію та цілі/завдання підприємства, що 

визначені засновниками, власниками, керівниками та персоналом, і в основному 

підтримуються нашими споживачами, зацікавленими сторонами та, загалом, місцевою 

владою та місцевою громадою (Розділ 2).  

1. Місія

2. Бачення

3. Цілі

4. Аналіз поточного 
стану

5. Розвиток стратегії

6. Розробка Плану дій

7. Бюджет (План 
фінансування)

8. Впровадження

9. Контроль

10. Оцінка



 

14 

 

Тоді, щоб реалізувати бачення та цілі, ми уважно проаналізували поточну ситуацію, що 

склалася на підприємстві. Спершу цей крок вже був виконаний для ДКП «Луцьктепло» 

влітку 2016 року під час підготовки ФОПІП1, де проведено детальний аналіз поточного стану 

підприємства (вихідної позиції); на етапі планування корпоративного розвитку результати 

аналізу було оновлено та узагальнено (Розділ 3).  

Наступними кроками стала розробка Стратегії на п’ятирічну перспективу (Розділ 4) та 

підготовка Плану дій (Розділ 5), включно з визначенням відповідальних виконавців та 

термінів виконання передбачених заходів. 

Готуючи План корпоративного розвитку, підприємство послідовно пройшло 7 із 10-ти 

послідовних кроків: від роз'яснення місії до розробки Плану дій.  

Ми розуміємо також, що подальші кроки (№8-10) є невід'ємною частиною процесу 

корпоративного розвитку, але не є власне Планом, оскільки вони характеризують процес 

його виконання, контролю та оцінки досягнутих результатів. Цим самим створюється 

підґрунтя для перегляду у майбутньому не лише стратегії, але навіть і попередніх кроків: 

місії та бачення, цілей (у разі потреби). Підприємство планує «пройти» ці кроки після 

завершення виконання Плану корпоративного розвитку, основні положення якого 

представлені у цьому документі.  

                                                      

1 Програма покращання операційної та фінансової діяльності ДКП «Луцьктепло», розроблена в рамках реалізації 

проекту ЄБРР «Проект централізованого теплопостачання м.Луцьк. Програма корпоративного розвитку» (липень 

2016 р.) 
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2 Політика підприємства: місія, бачення, цілі та 
завдання 

2.1 Місія та бачення  

Наша місія та бачення (візія) виступають основою для цілей стратегічної політики, яку 

впроваджує керівництво ДКП «Луцьктепло». Вони також закладають основні принципи 

майбутнього розвитку нашої господарської діяльності і корпоративної філософії, яка 

присутня в кожній справі, до якої ми докладаємо зусиль. 

Положення про нашу місію скеровує роботу кожного працівника підприємства, нагадуючи 

про основну мету, з якою було створене наше підприємство. Воно також відображає те, на 

що в першу чергу скерована наша увага, та послуги, які ми прагнемо надавати.  

НАША МІСІЯ 

Забезпечення споживачів тепловою енергією, надійними, якісними та 

економічно доступними послугами централізованого опалення та 

централізованого постачання гарячої води. 

Виходячи із визначеної місії, ми також сформулювали наше бачення, яке говорить про 

майбутнє нашого підприємства. Воно окреслює, яким підприємство бачить себе на кінець 

п’ятирічного періоду, який охоплює даний План корпоративного розвитку. 

НАШЕ БАЧЕННЯ 

Ми – надійне, успішне, комерційно життєздатне підприємство 

централізованого теплопостачання. Наша діяльність є рентабельною, 

екологічно безпечною, економічно обґрунтованою, орієнтованою на споживача, 

а також прозорою та відповідальною. Нам довіряють! 

2.2 Стратегічні цілі 

Стратегічні цілі ДКП «Луцьктепло» полягають у наступному: 

 Орієнтація на споживача 

Споживачі є центром усієї діяльності. Вони оплачують послуги, що надаються 

підприємством. Таким чином, вони мають право отримувати послуги високої якості. 

Діяльність підприємства буде спрямована на досягнення максимальної вигоди і 

задоволення споживачів. 

 Економічна ефективність 

ДКП «Луцьктепло» забезпечить найбільш продуктивне та ефективне використання 

ресурсів. Витрати та інвестиції будуть чітко проаналізовані та вирахувані, перш ніж 

витрачати гроші. Будуть розроблені та вжиті кроки з метою використання 

якнайменшої кількості ресурсів та одночасного збереження вимог стандартів якості 

та сервісу. 
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 Екологічна стійкість 

ДКП «Луцьктепло» прагне до екологічної стійкості. Це означає, що всі наші 

співробітники прагнуть мінімізувати негативний вплив діяльності підприємства на 

навколишнє середовище. Усі відповідні закони та положення інших нормативно-

правових актів України будуть абсолютно дотримуватися. Підприємство буде 

сприяти підвищенню обізнаності про навколишнє середовище серед своїх 

споживачів та зацікавлених сторін. 

 Управління процесом вдосконалення 

ДКП «Луцьктепло» прагне до постійного підвищення ефективності своєї діяльності. 

Ми будемо працювати з партнерами та іншими організаціями для покращення як 

планування, так і фактичного здійснення своєї господарської діяльності, розподілу 

ресурсів та використання активів. 

 Відкритість та підзвітність 

ДКП «Луцьктепло» гарантує, що буде відкритою та відповідальною організацією у 

процесі прийняття рішень, планування та надання послуг, ефективно залучаючи 

зацікавлені сторони. Всі рішення, прийняті підприємством, будуть чітко доведені до 

зацікавлених сторін. Буде створено систему регулярного звітування про досягнуті 

результати, а інформація стане широко доступною. Ми порівнюватимемо 

результати своєї діяльності з іншими подібними підприємствами, щоб наші 

споживачі чітко усвідомлювали, які вдосконалення потрібно впровадити на 

підприємстві і якою є вартість таких впроваджень. 

 Прихильність, шанобливе ставлення 

ДКП «Луцьктепло» прагне до рівноправного доступу до своїх послуг та до того, щоб 

зацікавлені сторони могли брати участь у плануванні діяльності. Ми поважатимемо 

та враховуватимемо різні потреби зацікавлених сторін. Ми визнаємо, що рішення, 

які приймаються сьогодні, можуть мати вплив на споживачів та навколишнє 

середовище в майбутньому. Ми створюватимемо рівні можливості для своїх 

працівників та уникатимемо будь-якої гендерної дискримінації. 

2.3 Завдання на майбутнє 

(1) Покращити якість послуг; 

(2) Вдосконалити взаємодію із зацікавленими сторонами; 

(3) Диверсифікувати джерела паливно-енергетичних ресурсів та забезпечити 
перехід до використання альтернативних видів палива; 

(4) Вдосконалити операційну діяльність (у тому числі встановити вимірювальні 
прилади для налагодження 100% обліку виробленого тепла); 

(5) Вдосконалити фінансове управління та покращити фінансові показники 
діяльності; 

(6) Підвищити кваліфікацію та мотивацію персоналу; 

(7) Забезпечити дотримання екологічних вимог та зменшити негативний вплив на 
навколишнє середовище; 

(8) Модернізувати обладнання за допомогою нових інвестицій; 

(9) Створити та запровадити інтегровану інформаційно-аналітичну систему 
підприємства, яка забезпечить автоматизацію діяльності основних служб 
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підприємства та обмін даними і інформацією між його структурними 
підрозділами.  

(10) Освоїти нові ринки. 

2.3.1 Покращити якість послуг  

Сьогодні ДКП «Луцьктепло» надає споживачам в основному теплову енергію та послуги з 

централізованого опалення та постачання гарячої води.  

У грудні 2016 р. укладено Договір про забезпечення ефективної діяльності підприємства з 

виробництва, транспортування та постачання теплової енергії і надання послуг 

централізованого опалення та гарячої води між ДКП «Луцьктепло» та Луцькою міською 

радою (далі – Договір про надання послуг), яким визначено наступні показники якості 

послуг, яких підприємство повинно досягти у середньостроковій перспективі (Додаток 2 до 

Договору про надання послуг):  

o Середня тривалість безперебійного надання послуг з централізованого 

опалення - 24 години на добу/7 днів на тиждень протягом опалювального 

сезону у 2019 році (зберегти на рівні 2016 року); 

o Середня тривалість безперебійного надання послуг з централізованого 

постачання гарячої води - збільшити з 16 годин на добу/7 днів на тиждень 

протягом опалювального сезону (у 2016 р.) до 18 годин на добу/7 днів на 

тиждень протягом опалювального сезону до 2019 року; 

o Середня тривалість простою через ремонт системи теплопостачання у 

міжопалювальний період – зменшити з 17 календарних днів (2016 р.) до 15 

календарних днів (2021 р.); 

o Середня тривалість простою через ремонт системи теплопостачання в 

опалювальний період – 13 годин у 2021 році (зберегти на рівні 2016 р.); 

o Середній час реагування на скарги споживачів щодо якості послуг – 2 

календарних дні у 2021 році (зберегти на рівні 2016 р.); 

o Середній час реагування на інші скарги споживачів – 15-30 календарних днів 

у 2021 році; 

o Середня кількість скарг (у розрахунку на місяць) – має зменшитися з 35 

(2016 р.) до 25 (2021 р.)/ 

Враховуючи взяті зобов’язання, підприємство буде вживати всіх необхідних заходів задля 

надання споживачам якісних і надійних послуг, забезпечення високого рівня 

обслуговування. 

2.3.2 Покращити взаємодію із зацікавленими сторонами 

Будь-які, навіть найкращі плани та проекти можуть залишитися на папері, якщо їх не 

підтримають люди, заради яких ці документи розроблялися. Сьогодні, у зв’язку із 

перманентним підвищенням тарифів на комунальні послуги, незадоволенням споживачів 

якістю надаваних послуг, низькою платоспроможністю населення тощо в українському 

суспільстві спостерігається значна недовіра до підприємств-монополістів.  

ДКП «Луцьктепло» розуміє нагальну необхідність налагодження ефективної взаємодії зі 

споживачами послуг, які надає підприємство, та іншими зацікавленими сторонами. Для 

налагодження взаємодії потрібен час. Довіра, взаємна повага, взаєморозуміння – 

нематеріальні активи, розвиток і зростання яких залежать від спільних зусиль як працівників 

самого підприємства, так і представників інших зацікавлених сторін. 



 

18 

 

Налагодження взаємодії на ранніх стадіях впровадження Плану корпоративного розвитку 

ДКП «Луцьктепло» дасть можливість вплинути на громадську думку і з самого початку 

задати доброзичливий тон у діалозі із зацікавленими сторонами. Взаємодія із 

зацікавленими сторонами на ранніх стадіях – це засіб виявлення потенційних проблем і 

ризиків. Одним із інструментів діалогу стане розроблений План взаємодії із зацікавленими 

сторонами (ПВЗС).  

2.3.3 Диверсифікувати джерела паливно-енергетичних 
ресурсів та забезпечити перехід до використання 
альтернативних видів палива  

Перевагою централізованих систем теплопостачання є те, що значна частина котельних 

таких систем, на відміну від місцевих і автономних, мають технічну можливість 

використовувати різні види палива для отримання теплової енергії. Наряду з широко 

розповсюдженими викопними видами палива, в першу чергу природним газом, можливо 

використання альтернативних і відновлювальних видів палива, до яких відноситься, 

зокрема, біомаса, біопаливо, відходи, вторинні джерела енергії. 

Аналіз структури собівартості відпуску теплоти свідчить, що найбільша частка витрат, 

пов’язаних із виробництвом та постачанням теплоти, припадає на паливо (до 75%). За 

умови реконструкції котельних централізованих систем теплопостачання виникає 

можливість диверсифікації дорогого природного газу і його заміни на економічно більш 

привабливі види палива і енергії. Це дає можливість оптимізувати собівартість вироблення 

теплоти за рахунок зменшення у її структурі паливної складової та направити кошти 

підприємства, що вивільняються, на технічне переоснащення і ремонт обладнання.  

Використання альтернативних і відновлювальних видів енергії, заміна природного газу на 

засадах техніко-економічної доцільності, дотримання критеріїв сталості і екологічної 

безпеки сприяє посиленню енергетичної незалежності країни, зменшує імпорт викопних 

енергоносіїв, забезпечує скорочення викидів в атмосферу парникових газів. 

ДКП «Луцьктепло» почало встановлювати котельні, що працюють на деревному паливі, у 

2015-2017 рр. Протягом найближчих років підприємство продовжуватиме спрямовувати 

свої зусилля, щоб вийти з монопаливної, успадкованої від радянських часів, залежності від 

природного газу та перейти до використання інших, у т.ч. відновлюваних і альтернативних 

джерел енергії в обсягах, які визначено зобов’язаннями України у рамках Енергетичного 

Співтовариства (досягти до 2020 р. рівня не менше 11% енергії, виробленої з 

відновлювальних джерел енергії у загальній структурі виробленої енергії). 

2.3.4 Покращити операційну діяльність компанії (у тому числі 
забезпечити 100% -й облік виробленої теплової енергії) 

Пріоритети ДКП «Луцьктепло» у покращенні операційної діяльності полягають у наступному 

(в порядку пріоритету) 

1) Ефективна експлуатація, технічний нагляд, обслуговування, проведення планово-

попереджувальних ремонтів з метою забезпечення надійної та безаварійної роботи 

елементів, обладнання і систем централізованого теплопостачання на етапах генерування, 

транспортування і відпуску теплової енергії;  

2) Досягнення високих показників енергоефективності роботи обладнання і систем 

теплопостачання;  
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3) Зменшення непродуктивних втрат тепла, палива, енергоносіїв, води та інших ресурсів. 

Заміна багатьох котлів і труб зменшить кількість несправностей і потребу в технічному 

обслуговуванні. Крім того, ми покращимо загальний стан обладнання, впровадивши новий 

підхід, що називається "активне (попереджувальне) обслуговування", яке спрямоване на 

ремонт ще до повної зупинки слабких пристроїв, внаслідок поломки. Такі слабкі сторони 

можна виявити за допомогою лічильників тепла, встановлених у всіх будівлях, а також 

через комп’ютерну систему моніторингу обладнання та виробничих показників SCADA та 

Комп'ютерну систему управління технічним обслуговуванням (Computerised Maintenance 

Management System - CMMS). Дані щодо існуючих будівель, об'єктів теплопостачання та 

іншого обладнання (споживання тепла та води, газу, електроенергії, місця розташування, 

стану тощо) будуть зібрані в базі даних та систематично аналізуватися для покращення 

регламенту технічного обслуговування. Це призведе до складання графіків активного 

обслуговування на основі аналізованих даних. Всі разом ми будемо докладати 

максимальних зусиль для підвищення ефективності обслуговуючого персоналу та 

зменшення витрат на технічне обслуговування. 

Ми також будемо активізувати роботу, спрямовану на підвищення енергоефективності та 

використовувати усі можливості для скорочення витрат на одиницю виробленого тепла. 

Завдяки повному встановленню теплових лічильників, охоплюючи усіх споживачів ми 

зможемо завжди отримувати дані про споживання енергії та води (наприклад, у кожному 

будинку), у розрізі окремої мережі та котельні, а також аналізувати основні показники, 

пов'язані з енергоефективністю (наприклад, споживання палива та електроенергії за Гкал 

виробленої та відпущеного тепла - кВтгод/Гкал і Гкал/м3 гарячої води, споживання води 

кожною окремою мережею). На підставі результатів цих показників ми будемо здійснювати 

ремонти своїми силами, так і нові інвестиції для покращення енергоефективності. 

Встановлення лічильників тепла у всіх будівлях також дасть змогу виявити комерційні 

втрати через незаконне підключення. Ми зможемо зупинити безоплатне використання 

тепла деякими самовільно підключеним абонентам. 

2.3.5 Вдосконалити фінансове управління, систему обліку та 
звітності, покращити фінансові показники діяльності 

З метою вдосконалення фінансового управління, системи обліку і звітності та покращення 

фінансових показників діяльності ми плануємо забезпечити рентабельну діяльність нашого 

підприємства, не допустити збільшення і за можливості зменшити дебіторську та 

кредиторську заборгованості за товари, роботи, послуги, щоб забезпечити ліквідність, 

платоспроможність та подальший розвиток підприємства. 

Для цього ми працюватимемо за декількома напрямами.  

2.3.5.1. Забезпечення рентабельної діяльності  

Основними видами нашої діяльності є виробництво, транспортування та постачання 

теплової енергії і надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води 

(далі – діяльність у сфері теплопостачання). Підприємство є суб’єктом природних 

монополій, який повинен діяти на принципах самоокупності, що досягається, в першу чергу, 

завдяки економічно обґрунтованим тарифам, які вчасно переглядаються. За результатам 

2017 року наш чистий збиток склав 29,4 млн. грн. або 5,9% від чистого доходу.  

Тому основними нашими завданням для забезпечення рентабельної діяльності 

підприємства є: 
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- проведення розрахунків та подання до уповноваженого органу пакету документів для 

встановлення тарифів на теплову енергію та послуги. При цьому, ми розуміємо, що є 

об’єктивні фактори, які неможливо повною мірою врахувати під час формування 

тарифів, як то дія нормативного методу при плануванні обсягів виробництва та 

реалізації теплової енергії, застосування діючих цін на паливно-енергетичні ресурси 

тощо. Але усі інші фактори, які ми можемо врахувати під час формування тарифів, 

будуть нами враховані при наступному їх перегляді: 

o у випадку, якщо в подальшому буде зберігатися тенденція до значного 

перевищення планових обсягів реалізації над фактичними, ми звернемося до 

уповноваженого органу про розгляд питання переходу до двоставкових тарифів; 

o включення до тарифів статей витрат і прибутку, необхідних для виконання 

кредитних зобов’язань перед ЄБРР та ФЧТ, а саме включення до тарифів 

частини фінансових витрат звітних періодів та прибутку, необхідного для 

виплати основної суми кредитів.  

- управління, моніторинг і вимірювання витрат, впровадження детального бюджетування 

та збору і аналізу даних щодо витрат і доходів на базі впровадження якісного 

програмного забезпечення і управлінських звітів; 

- підготовка місячних бюджетів кожному структурному підрозділу (центру 

відповідальності) та складання ними місячних операційних звітів з подальшим аналізом, 

обговоренням на робочих нарадах, що забезпечить авторизацію закупок в рамках 

бюджету, систематичний контроль і управління витратами і виплатами; 

- посилення функцій фінансового контролю і звітування (призначення функції контролю 

витрат і звітування за дотриманням бюджетів відповідальному працівникові); 

- впровадження високоефективних інвестиційних проектів (інвестиційних програм) з 

реальним енергозбереженням та ресурсозбереженням, що забезпечують зменшення 

використання палива, енергії, води тощо; 

- дотримання структури затверджених тарифів та ефективне використання ресурсів, 

скорочення витрат без зниження рівня і якості послуг, що досягається шляхом контролю 

за витратами кожного структурного підрозділу і підприємства в цілому.  

2.3.5.2. Покращення показників дебіторської заборгованості  

Заборгованість за теплову енергію та надані послуги з централізованого опалення та 

постачання гарячої води (за чистою реалізаційною вартістю) станом на кінець 2017 року 

становила 176,2 млн грн, в тому числі: безпосередньо населення заборгувало 60,5 млн грн; 

установи та організації, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів - відповідно 

0,6 млн грн та 0,2 млн грн; борг інших споживачів - 7,6 млн грн; пільги та субсидії не 

профінсовані державою в обсязі 107,3 млн грн. Отже, 61% із загальної дебіторської 

заборгованості за товари, роботи, послуги становить заборгованість за пільги та субсидії.  

До січня 2018 року відшкодування пільг і субсидій Державним бюджетом здійснювалось 

шляхом клірингових розрахунків (взаємозаліків) між постачальниками енергоресурсів, 

виконавцями комунальних послуг і бюджетом. Це було головним фактором зростання 

заборгованості бюджету за надані пільги і субсидії. КМ України постановою №951 від 

08.11.2017 р. скасував взаємозаліки і встановив новий порядок розрахунків за надані пільги 

і субсидії з виконавцями послуг.  

Але тепер процедура відшкодування наданих пільг і субсидій виконавцям житлово-

комунальних послуг жорстко регламентована, порядок їх перерахунку вимагає формування 

додаткових документів, отримання додаткової інформації про одержувачів субсидій та 

пільг, використання перерахованих коштів можливе лише на визначені цілі. Притому, що 
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заборгованість за попередні роки залишається непогашеною, і відшкодування наданих пільг 

і субсидій в поточному році теж здійснюється не в повному обсязі. 

Основним завданням, яке ми ставимо перед собою на найближчу перспективу, полягає у: 

1. управлінні процесом зменшення заборгованості споживачів, накопиченої до 2017 року 

шляхом: 

 інвентаризації і аналізу простроченої заборгованості, створення резерву сумнівних 

боргів і його систематичні коригування щоквартально або щомісячно; 

 безперервного моніторингу безнадійних боргів фізичних і юридичних осіб, співпраці 

відділу збуту, технічних та юридичного відділу щодо підключення, відключення і 

відшкодування боргів (претензії та судові позови згідно з реєстром); 

 взаємодії з Держказначейством та Департаментом соціального захисту щодо 

відшкодування нарахованих у минулі роки пільг і субсидій;  

 інших заходів щодо зменшення заборгованості споживачів (реструктуризація 

заборгованості, додаткові заходи впливу залежно від розміру боргу); 

2. недопущення збільшення дебіторської заборгованості, починаючи з 2018 року. Ми 

розуміємо, що в зв’язку зі збільшенням тарифів, що відбулось з початку 2018 року, існує 

ризик зростання заборгованості споживачів і бюджету за пільги та субсидії. Основними 

заходами будуть: 

 розробка і впровадження заходів щодо недопущення поточної заборгованості 

споживачів (претензійна робота, надання субсидій за умови укладання договору 

реструктуризації); 

 взаємодія з Департаментом соціального захисту щодо відшкодування нарахованих 

пільг і субсидій відповідно до чинного порядку.  

 автоматизація і синхронізація термінів зняття показників приладів обліку споживачів 

за календарний місяць; 

 систематичний аналіз і контроль нарахування і оплати послуг споживачами; 

3. покращення білінгової системи. 

2.3.5.3 Покращення показників кредиторської заборгованості  

Станом на кінець 2017 року кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

становить 271,1 млн грн, у тому числі борги за електроенергію – 16,2 млн. грн, природний 

газ – 243,3 млн. грн. Така критична сума боргів підприємства пов’язана, перед усім через 

заборгованість державного бюджет в частині пільг та субсидій (107,3 млн. грн.). 

Основним завданням, яке ми ставимо перед собою на найближчу перспективу, полягає у 

недопущенні подальшого нарощування зобов’язань, запобіганню штрафних санкцій за 

несвоєчасне погашення боргів, моніторингу і контролю закупок та розрахунків. Це напряму 

пов’язано із іншими завданнями, які ми ставимо перед собою – забезпечення рентабельної 

діяльності та покращення показників дебіторської заборгованості.  

2.3.5.4. Вдосконалення системи бухгалтерського (управлінського) обліку та звітності 

З метою забезпечення достовірною інформацією процесу фінансового і оперативного 

управління, складання і своєчасного подання форм звітності, потребує вдосконалення 

система бухгалтерського (управлінського) обліку та звітності.  

Основні завдання, які ми ставимо перед собою в найближчій перспективні, полягають у: 

 покращенні організації ведення бухгалтерського обліку, в т.ч. запровадженні обліку 

окремо за ліцензованими та іншими видами діяльності;  
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 переході на систему обліку за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку 

(далі – МСБО) і складанні звітності за міжнародними стандартами фінансової 

звітності (далі – МСФЗ); 

 актуалізації наказу «Про облікову політику» відповідно до змін у законодавстві і в 

діяльності підприємства, в тому числі в розробці і запровадженні методик обліку: 

o кредитних коштів в іноземній валюті за договорами з міжнародними 

фінансовими організаціями (МФО), в т.ч. ЄБРР; 

o надходження і використання коштів грантів МФО в іноземній валюті; 

o валютних курсових різниць; 

o розрахунків за зобов’язаннями, проведених поручителем (гарантом – 

департаментом фінансів та бюджету Луцької міської ради) за договорами 

банківського кредитування; 

 створенні підсистеми управлінського обліку та контролінгу як складової частини 

інформаційної системи управління підприємством; 

 оновленні програмного забезпечення бухгалтерського (управлінського) обліку і 

складання звітності; 

 вдосконаленні організації і графіку документообороту на підприємстві; 

 створенні реєстру договорів оренди та орендаторів;  

 розробленні і затвердженні механізму оцінки та списання безнадійної дебіторської 

заборгованості споживачів та інших дебіторів, інтегрованого з білінговою системою 

моніторингу та контролю претензій та судових позовів (на основі реєстру) і 

створення резерву сумнівних боргів, порядку прийняття рішення про визнання і 

списання безнадійних боргів; 

 систематичному підвищенні кваліфікації працівників економічних служб та відділу 

бухгалтерського обліку і контролю. 

2.3.6 Підвищити кваліфікацію та мотивацію персоналу 

Підприємству важко залучати та утримувати кваліфікованих спеціалістів, інженерно-

технічних та інших працівників через відносно низьку заробітну плату. Обмеженими є 

можливості підприємства забезпечувати участь працівників у тренінгах та навчальних 

курсах з метою підвищення кваліфікації. Все це зумовлює високу плинність кадрів. 

До того ж, Волинська область має спільний кордон з Європейським союзом, а отже нам, як 

роботодавцю, доводиться конкурувати із більш привабливими можливостями в інших 

країнах. Нам стає все важче знайти та залучити до роботи людей із навичками та вміннями 

яких підприємство зможе гідно прийняти виклики 21-го століття.  

Наразі, ми бачимо такі виклики: 

 Більшість з наших працівників мають традиційні вміння для галузі теплопостачання, 

такі як: ремонт мереж, управління котлами, тощо. Але в основному ці працівники є 

вже старшого віку, а тому в недалекому майбутньому очікується їх вихід на пенсію. 

Нам необхідно приймати на роботу та навчати працівників молодшого віку, але така 

робота не є дуже привабливою для молодшого покоління. Зазвичай, такі вміння 

можна набути та вдосконалити лише в процесі роботи або при спеціалізованій 

підготовці.  

 Сучасне теплопостачання, починаючи від проектування та планування розвитку 

інфраструктури до безпосереднього обслуговування споживачів, а саме роботи з 
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виставлення рахунків та збору платежів, передбачає застосування сучасних 

технологій. Для вирішення цієї задачі наше підприємство має конкурувати з іншими 

галузями, де так само залучені висококваліфіковані та технічно грамотні працівники. 

Значний попит на працівників з такими навичками значно підвищує їх очікування 

щодо заробітної плати і сягає рівня, якого ми не можемо запропонувати через наші 

бюджетні обмеження. 

Аби гідно зустріти ці виклики, підприємство має розробити План дій із підвищення 

ефективності персоналу. Він буде націлений на залучення та утримання 

висококваліфікованих працівників і передбачатиме необхідність підвищення рівня 

заробітної плати до ринкового, пошук можливостей для постійного вдосконалення рівня 

кваліфікації персоналу, поступове скорочення штату та підвищення продуктивності праці 

для надання якісних послуг за доступними цінами. 

2.3.7 Забезпечити дотримання екологічних вимог та зменшити 
негативний вплив на навколишнє середовище 

Ми будемо продовжувати спрямовувати свої зусилля задля впровадження системи 

управління навколишнім середовищем (EMS) з довгостроковою метою впровадження 

стандарту ISO 14001 або еквівалентної EMS. 

На сьогоднішній день управління навколишнім середовищем для ДКП «Луцьктепло» 

залишається на досить невизначеному рівні через незначний вплив діяльності на 

навколишнє середовище: природний газ має перевагу серед викопних видів палива, як 

менш згубний для навколишнього середовища та зміни клімату, ніж нафта або вугілля. Для 

започаткування процесу управління навколишнім середовищем підприємство вже 

впровадило кілька заходів, і ці зусилля мають бути досягнуті. 

Екологічні пріоритети ДКП «Луцьктепло» полягають у наступному: 

 забезпеченні відповідності діяльності підприємства національній законодавчій та 

нормативній базі; 

 зменшенні забруднення навколишнього середовища та ризиків для здоров'я від 

процесу горіння при використанні деревного палива; 

 забезпеченні населення міста Луцька безпечними та безперебійними послугами 

опалення та постачання гарячої води; 

 зниженні споживання палива як на наших об'єктах, так і споживання тепла серед 

споживачів; 

 зменшення споживання води на таких же засадах. 

Такі аспекти будуть також вирішуватися шляхом оперативного вдосконалення (див. 

Енергоефективність). Включення їх в систему екологічного менеджменту підприємства 

дозволить підвищити екологічні показники (більш ефективне використання природних 

ресурсів) без будь-яких додаткових інвестицій та зусиль. 

2.3.8 Модернізувати обладнання за рахунок нових інвестицій  

На додаток до поточного інвестиційного проекту, який фінансується за рахунок позики 

ЄБРР та ФЧТ, та покриває лише невелику частину всіх інвестиційних потреб, ми 

продовжуватимемо модернізувати наше обладнання, щоб підвищити його ефективність та 

надійність. 

Для цього наша інвестиційна стратегія базуватиметься на трьох основних компонентах: 



 

24 

 

1. Створення портфоліо проектів, що забезпечують готовність нашого підприємства 

максимально використовувати можливості фінансування. Цей портфель буде 

регулярно оновлюватись. 

2. Пошук та залучення інвесторів. 

3. Успішна реалізація проектів з метою створення позитивної репутації серед 

інвесторів. 

Інвестиційні проекти включатимуть не тільки нові котельні та труби, насоси та очистку води, 

протяжність мереж, збільшення використання джерел відновлюваної енергії (як-от 

деревного палива), але також охоплюватиме всі інші види діяльності компанії. Ми 

враховуємо оновлення обладнання для кращого технічного обслуговування та роботи 

технічного відділу, а також розвиток ІТ-технологій для потреб управління та придбання 

обладнання, що дозволить надавати нові послуги. З довгого переліку інвестиційних потреб 

будуть вибрані лише інвестиційні проекти, що забезпечать найкращу окупність. Слід 

врахувати технічні, економічні, соціальні аспекти та вплив на навколишнє середовище. Ми 

також будемо дбати про мотивацію потенційних інвесторів, щоб скористатися новими 

можливостями. 

Ми будемо в основному покладатися на власні можливості для підготовки концепцій 

інвестиційного проекту (визначення та короткий опис). Самостійно складати попередні 

техніко-економічні обґрунтування, специфікації та навіть проводити процедури закупівлі, 

оскільки проведення тендерних закупівель в рамках Проекту ЄБРР збагатили спеціалістів 

підприємства значним досвідом із цих питань. Тільки для підготовки найскладніших проектів 

будуть залучатися зовнішні фахівці.  

Портфель проектів буде відкрито обговорюватися та затверджуватися органом місцевого 

самоврядування.  

Що стосується реалізації цих проектів, ми використовуватимемо успішний досвід, набутий 

протягом реалізації проекту ЄБРР, впровадження якого базується на основі таких засад: 

виділено окремий структурний підрозділ підприємства, що займається виключно 

впровадженням Проекту і складається з конкретної виконавчої групи, яка є автономною, 

але з тісними зв'язками з усіма іншими структурними підрозділами.  

2.3.9 Створити та запровадити інтегровану інформаційно-
аналітичну систему підприємства 

Інформаційна система підприємства включає бази даних, засоби автоматизації окремих 

служб підприємства та засоби інформаційної взаємодії між виробничими підрозділами та 

службами, засоби аналітичної обробки, моніторингу узагальнення та звітності. 

Існуюча інформаційна система підприємства включає інформаційні системи автоматизації 

окремих служб підприємства, а саме: 

1. Інформаційна система обліку споживачів, обліку споживання та розрахунків за послуги. 

Базу даних та засоби автоматизації використовують відділ збуту, дільниця з повірки 

засобів обліку води, відділ контролю за споживанням теплової енергії, юридичний 

відділ (в частині договірної та претензійної роботи із споживачами). 

2. Інформаційна система відділу бухгалтерського обліку і контролю (використовується 1С 

бухгалтерія). 

3. Програмно-технічні засоби виробничих служб (теплових районів) неоднорідні, теплові 

дільниці, котельні, на яких проводилась технічна модернізація оснащені програмно-

технічними засобами контролю за станом об'єктів теплопостачання, виявлення втрат. 
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Управління цими засобами здійснюється аварійно-диспетчерською службою 

підприємства.  

Єдина система диспетчеризації та моніторингу об'єктів теплопостачання, контролю 

споживання теплової енергії, гарячої води, використання енергоресурсів виявлення втрат 

відсутня. 

З огляду на це, підприємство створить та запровадить інтегровану інформаційно-

аналітичну систему, яка забезпечить автоматизацію діяльності основних служб 

підприємства та обмін даними і інформацією між його структурними підрозділами.  

Головними завданнями створення інформаційної системи підприємства є:  

 запровадження сучасної білінгової системи, її інтеграція з базою даних 

підприємства та системою обміну даними з МОЦ та департаментом соціального 

захисту; 

 запровадження системи диспетчеризації та моніторингу для ефективного контролю 

за станом об'єктів теплопостачання, виявлення втрат, зняття даних про споживання 

теплової енергії, гарячої води, використання енергоресурсів; 

 впровадження функціональних засобів автоматизації діяльності окремих служб 

підприємства, які ще не мають таких засобів;  

 інтеграція засобів автоматизації окремих служб підприємства в єдину інформаційну 

систему підприємства; 

 розробка і впровадження інтегрованої системи звітності та моніторингу діяльності 

підприємства.  

 вдосконалення сайту підприємства, впровадження засобів взаємодії із споживачами 

через інтернет, а саме доступ споживачів до особистих даних, створення 

персонального кабінету споживача. 

2.3.10 Освоїти нові ринки 

2017 року були прийняті й набрали чинності нові закони України: «Про житлово-комунальні 

послуги» та «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання». 

Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» передбачив 

базову вимогу оснащення усіх будівель вузлами комерційного обліку комунальних послуг та 

поклав обов’язок з такого оснащення на операторів зовнішніх інженерних мереж, яким, 

зазвичай, і є теплопостачальна організація. Це вимагає від підприємства мати як штат 

працівників, силами яких можна забезпечити влаштування вузлів комерційного обліку 

теплової енергії та гарячої води, так і пропозиції (розрахунки) для власників 

(співвласників) будівель щодо встановлення вузлів обліку на різних умовах (за законом або 

за договором). 

Закон України «Про житлово-комунальні послуги» визначив і впорядкував моделі організації 

договірних відносин щодо надання комунальних послуг у багатоквартирних будинках, і 

надав співвласникам багатоквартирних будинків право самим обирати, за якою з моделей 

повинні надаватися послуги в конкретному будинку. Залежно від обраної моделі, різниться 

обсяг прав і обов’язків виконавця послуги та структура платежів, які він отримує від 

споживачів. Це вимагає від підприємства бути готовим надавати комунальні послуги за 

всіма потенційно можливими моделями, а також визначитися із оптимальною для 

підприємства моделлю, яку зі свого боку пропонувати споживачам і до якої їх 

заохочувати. 
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3 Заходи із покращання системи адміністративного 
управління 

3.1 Організаційний розвиток та структура 

3.1.1 Організаційний розвиток та нові ринки 

3.1.1.1 Готовність до викликів, пов’язаних зі встановленням вузлів комерційного 

обліку теплової енергії та гарячої води 

Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»2 зобов’язує 

оператора зовнішніх інженерних мереж (підприємство) здійснити оснащення будівель (це 

стосується як житлових (багатоквартирних і садибних), так і нежитлових будівель) вузлами 

комерційного обліку теплової енергії та гарячої води протягом одного року з дня набрання 

чинності зазначеним Законом3 (тобто, до 2 серпня 2018 року). 

За невиконання цієї вимоги стаття 14 Закону передбачає накладення на підприємство 

штрафу в розмірі 1% суми платежів, отриманих від споживачів, що не мають комерційних 

вузлів обліку. Ця санкція, як свідчить аналіз, теоретично може застосовуватися щомісяця. 

Аби уникнути накладення штрафних санкцій підприємство планує всіляко сприяти 

виконанню положень цього закону, а саме – забезпеченню 100%-го комерційного обліку 

теплової енергії та гарячої води. 

Найбільш гостро постає питання щодо пошуку фінансування робіт зі встановлення приладів 

комерційного обліку. 

Стаття 3 зазначеного Закону передбачає, що витрати на оснащення будівлі вузлами 

комерційного обліку, здійснені оператором зовнішніх інженерних мереж (підприємством), 

відшкодовуються споживачами відповідних комунальних послуг, а також власниками 

(співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або 

гарячого водопостачання у такій будівлі, шляхом сплати внеску за встановлення вузла 

комерційного обліку. Розмір внесків за встановлення комерційних вузлів обліку 

визначається окремо для кожної будівлі. Сплата внесків розстрочується на п’ять років або 

на інший строк за згодою сторін. 

Зазначена вимога Закону вимагає від підприємства знайти кошти для встановлення 

вузлів комерційного обліку. Оскільки власних вільних коштів, які могли би бути спрямовані 

на такі цілі, підприємство не має, то ми плануємо скористатися однією з альтернатив, які 

дозволив Закон: 

                                                      
2 Пункт 2 «Прикінцевих та перехідних положень» 
3 Вузлами комерційного обліку гарячої води в житлових будівлях - протягом 2 років 
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1) Залучити позикові (кредитні) кошти. 

Залучення позикових коштів під заставу майбутніх платежів (внесків споживачів за 

встановлення вузла комерційного обліку) є теоретично можливим, і подібний досвід банки 

України вже мають. Витрати з обслуговування кредиту можна закласти у внесок, який 

сплачуватимуть споживачі. Відповідно, такий варіант буде дорожчим для кінцевого 

споживача комунальної послуги (і тим дорожчим, чим довша «розстрочка» сплати внеску). 

Однак станом на 20 квітня 2018 року реалізувати цей варіант не видається можливим з 

огляду на відсутність низки підзаконних нормативно-правових актів, вимог яких 

підприємству необхідно дотриматися для встановлення вузла комерційного обліку: 

починаючи від методики визначення розміру внесків, порядку перерахування таких внесків 

підприємству – і закінчуючи порядком інформування споживачів про намір підприємства 

встановити вузол комерційного обліку. 

2) Стимулювати до встановлення вузлів комерційного обліку власників 

будівель 

Закон дозволив встановлювати вузли комерційного обліку власникам будівель самостійно, 

що не виключає можливості залучення ними нашого підприємства як підрядника на 

загальних засадах. Цей варіант може виявитися привабливим для обох сторін, оскільки в 

такому разі нам не доведеться залучати кредитне фінансування, а відтак для споживачів 

вартість встановлення вузла обліку в кінцевому підсумку буде нижчою.  

Утім, чи скористатися такою альтернативою, залежить виключно від самих власників 

(співвласників) будівель. Підприємство планує стимулювати власників до прийняття 

відповідного рішення шляхом надсилання комерційних пропозицій із надання своїх послуг зі 

встановлення вузлів комерційного обліку. 

Отже, підприємство в зв’язку з цим підготує комерційну пропозицію, яка 

супроводжуватиметься порівнянням із варіантом встановлення вузлів комерційного обліку 

«в силу закону», з залученням кредитних коштів і закладанням відповідних витрат у внесок, 

який сплачуватимуть споживачі. 

3) Просити міську раду про виділення коштів з місцевого бюджету  

Підприємство звернеться до ОМС з проханням розробити і затвердити відповідну місцеву 

програму щодо оснащення будівель вузлами комерційного обліку.  

Виділення коштів з місцевого бюджету може стати допоміжним стимулом для власників 

будівель встановлювати вузли обліку за власний кошт через місцеву програму 

співфінансування. 

Загалом, встановлення вузлів комерційного обліку вимагає від підприємства мати як 

штат працівників, силами яких можна забезпечити влаштування вузлів комерційного 

обліку теплової енергії та гарячої води, так і пропозиції (розрахунки) для власників 

(співвласників) будівель щодо встановлення вузлів обліку на різних умовах (за 

законом або за договором). 

Крім того, для багатоквартирних будинків та інших будівель, де налічується два і більше 

кінцеві споживачі, закон запровадив принцип «усе, що ввійшло в будівлю, повинно бути 

оплачене». Цим закон фактично зняв із підприємства (як виконавця комунальних 

послуг) проблему втрат теплової енергії і води у внутрішньобудинкових системах: 

споживачі повинні розрахуватися за показаннями вузла комерційного обліку «на вході в 

будинок». Питання полягає лише в розподілі 100% об’єму спожитої послуги між кінцевими 
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споживачами і ми очікуємо, що це питання невдовзі буде врегульоване нормативно-

правовими актами. 

3.1.1.2 Готовність до викликів, пов’язаних із реалізацією Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги»  

Закон України «Про житлово-комунальні послуги» визначив і впорядкував моделі організації 

договірних відносин щодо надання комунальних послуг у багатоквартирних будинках, 

передбачивши: 

 індивідуальний договір (у двох варіантах), 

 колективний договір, 

 договір з колективним споживачем. 

Порівняльна характеристика моделей організації договірних відносин щодо надання 

комунальних послуг у багатоквартирних будинках схематично наведена у Додатку Г. 

Закон надав співвласникам багатоквартирних будинків право самим обирати, за якою з 

моделей повинні надаватися послуги в конкретному будинку. Залежно від обраної моделі, 

буде різнитися обсяг прав і обов’язків підприємства (як потенційного виконавця послуги) та 

структура платежів, які воно може отримати від споживачів.  

Це означає, що ми маємо бути готовими надавати комунальні послуги за всіма 

потенційно можливими моделями, а також маємо визначитися із оптимальною для 

підприємства моделлю, яку зі свого боку пропонувати споживачам і до якої їх 

заохочувати. 

ДКП «Луцьктепло» проаналізувало можливі моделі та дійшло висновку, що саме модель, 

яка заснована на так званих «індивідуальних договорах», дає підприємству теоретичну 

можливість вийти на новий ринок.  

Відповідно до цієї моделі, договір про надання комунальної послуги укладається з кожним 

окремим співвласником багатоквартирного будинку. Перевагою цієї моделі є те, що: (1) 

кошти від споживачів надходять до виконавця комунальної послуги безпосередньо, без 

«посередників» (уповноваженої особи при колективному договорі чи ОСББ при договорі з 

колективним споживачем); (2) враховуючи, що підприємство (як виконавець комунальної 

послуги) працює напряму зі споживачем, закон передбачає отримання ним в складі плати 

за послугу додаткового платежу – плати за абонентське обслуговування (граничний розмір 

якої має бути визначений Кабінетом Міністрів України). 

У частині утримання внутрішньобудинкових систем закон передбачає два варіанти описаної 

моделі: 

1. Перший варіант передбачає обслуговування і поточний ремонт зазначених систем 

виконавцем комунальної послуги за відповідну плату (яка є предметом 

домовленості виконавця і співвласників). Відповідно, виконавець відповідає за 

якість послуги на межі внутрішньобудинкових систем і внутрішньоквартирної 

системи споживача. 

2. Другий варіант не передбачає утримання внутрішньобудинкових систем 

виконавцем, а відтак і отримання ним плати за обслуговування і поточний ремонт 

таких систем. За якість послуги в такому разі виконавець відповідає «на вході в 

будинок», а не «в квартиру», отже, він не несе ризиків відповідальності за неякісне 

надання послуги, пов’язане зі станом внутрішньобудинкових мереж. Закон 

визначив, що саме другий варіант зазначеної моделі застосовується у разі, якщо 
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співвласники самостійно не обрали моделі організації договірних відносин (у тому 

числі не домовилися з виконавцем щодо умов роботи за першим із варіантів 

моделі). 

Для обслуговування і поточного ремонту внутрішньобудинкових систем багатоквартирних 

будинків, у яких послуги Підприємства надаватимуться за першим варіантом описаної 

моделі, необхідно буде виділити певну частину робітників (можливо, як окремий відділ або 

службу), залежно від кількості таких будинків. Необхідність набору для цієї мети нових 

працівників залежатиме, знову-таки, від кількості будинків, зі співвласниками яких відносини 

будуть побудовані таким чином. При незначній їх кількості потреби в додатковому 

персоналі може взагалі не виникнути. 

У кожному разі, враховуючи, що модель індивідуальних договорів (другий її варіант) 

визначена законом як модель «за замовчуванням», слід очікувати, що більшість договорів 

буде укладена саме за нею. Це збільшує навантаження на відділ збуту, яке, однак, може 

бути без додаткового набору працівників компенсоване перерозподілом завдань між 

наявними працівниками підприємства в зв’язку з потенційним зменшенням навантаження за 

іншими напрямками (як-от у частині контролю показань квартирних засобів обліку). 

3.1.1.3 Перегляд та актуалізація Статуту підприємства  

Стосовно чинної редакції статуту Підприємства ми плануємо: 

1) привести організаційно-правову форму та назву підприємства у відповідність до чинного 

законодавства, тобто перейменувати Державне комунальне підприємство «Луцьктепло» в 

Комунальне підприємство «Луцьктепло» (це є – довгострокове завдання, оскільки сьогодні 

чинні зобов’язання підприємства перед ЄБРР не дозволяють нам змінювати 

найменування); 

2) доповнити перелік видів господарської діяльності наданням комунальних послуг, 

технічним обслуговуванням та ремонтом внутрішньобудинкових ситем теплопостачання і 

постачання гарячої води, а також встановленням вузлів комерційного обліку теплової 

енергії та водопостачання. 

3.1.2 Організаційна структура та штатний розпис 

Чинна організаційна структура ДКП «Луцьктепло» була затверджена відносно недавно – у 

липні 2017 р. наказом директора підприємства №292/1 (рис. 2). 

Проте, вже сьогодні стає зрозумілим, що вона потребує перегляду у відповідь на 

необхідність подолання нових викликів, які стоять (або очікуються у середньостроковій 

перспективі) перед підприємством. 

Серед цих викликів найбільш значимими є наступні: 

1) Впровадження інвестиційних проектів за рахунок кредитів ЄБРР та ФЧТ, а також 

грантових коштів Фонду Е5Р (встановлення твердопаливного котла, заміна котлів, 

встановлення ІТП, впровадження системи SCADA, реабілітація мереж тощо); 

2) Необхідність імплементації положень Закону України «Про комерційний облік 

теплової енергії та водопостачання»; 

3) Вимога імплементації положень Закону України «Про житлово-комунальні послуги»; 

4) Необхідність удосконалення системи обліку, комерційної та операційної діяльності, 

формування тарифів тощо. 
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Рисунок 2 : Організаційна структура ДКП «Луцьктепло»  
(затверджена наказом директора підприємства № 292/1 від 25.07.2017 року) 
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У відповідь на ці виклики, підприємство планує переглянути та вдосконалити чинну 

організаційну структуру та штатний розпис, зокрема:  

1. створити нову структурну одиницю, завданням якої було би утримання і поточний 

ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирних будинків (у тому числі, і 

виконання робіт із технічного обслуговування ІТП); встановлення, технічне 

обслуговування та заміна засобів комерційного обліку; 

2. створити новий структурний підрозділ (сектор) щодо виявлення втрат (у складі 

одного інженера та двох співробітників); 

3. виділити нові структурні одиниці та сформувати штат працівників, які 

відповідатимуть за експлуатацію та обслуговування котельні на твердому паливі, у 

тому числі передбачити: 

 організацію складу деревини та, відповідно, запровадження посади завідувача 

цим складом;  

 запровадження посади майстра (начальника) твердопаливної котельні, тобто 

особи із числа ІТР, яка відповідала би за справний стан обладнання котельні та 

його безпечну експлуатацію;  

 призначення операторів, що мають посвідчення на право обслуговування котлів 

даного типу;  

 формування штату із числа інженера КВПіА, слюсарів, електриків, 

зварювальників тощо, що мають відповідні знання та уміння; 

4. визначатися із розподілом обсягу робіт по запровадженню системи бюджетування 

між економістом з фінансових питань та бюджетування і фахівцями планово-

економічного відділу, бухгалтерії та інших. У подальшому за потреби створити 

сектор з фінансових питань та бюджетування; 

5. у зв’язку з потенційним розширенням функцій перейменувати «Дільницю з повірки 

засобів обліку води» в «Дільницю з повірки засобів обліку води та теплової енергії», 

переглянувши в бік збільшення її штатну чисельність у зв’язку із розширенням 

функцій; 

6. переглянути посадові обов’язки співробітників Метрологічної служби та 

перерозподілити їх з посадовими обов’язками фахівців Дільниці з повірки засобів 

обліку води (зокрема, доцільним виглядає залишити за Метрологічною службою 

функції повірки лише приладів технологічного обліку, а повірку приладів 

комерційного обліку передати до Дільниці з повірки засобів обліку води); 

7. з метою конкретизації покладених на відділ функцій перейменувати «Відділ 

бухгалтерського обліку і контролю» у «Бухгалтерію»; 

8. переглянути структуру та функціональні обов’язки персоналу Відділу 

бухгалтерського обліку і контролю через запровадження нових ділянок 

бухгалтерського обліку (складського обліку твердого палива, обліку кредитних та 

грантових коштів в іноземній валюті, розрахунків з поручителем (гарантом) – 

департаментом фінансів та бюджету Луцької міської ради); чисельність персоналу 

бухгалтерської служби з огляду на розширення функціональних обов’язків має бути 

переглянута у бік збільшення; 

9. переглянути штатний розпис та посадові інструкції персоналу Відділу збуту та 

Відділу контролю за споживанням теплової енергії та якістю наданих послуг; 

10. розглянути можливість виокремлення Центру обслуговування споживачів із складу 

Відділу Збуту в окремий структурний підрозділ (сектор/ відділ);  

11. у відповідь на виклики, спричинені реалізацією Закону України «Про житлово-

комунальні послуги» та Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та 

водопостачання», переглянути у бік збільшення чисельність співробітників Планово-
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економічного відділу на 1 штатну одиницю у 2018 році та ще на 1,0 штатну одиницю 

у 2019-2020 рр.4; 

12. з метою впровадження та експлуатації системи SCADA у відділі інформаційно-

комунікаційних технологій необхідно передбачити посаду спеціаліста (або групи 

спеціалістів, залежно від обсягу робіт та темпів впровадження) відповідального за 

реалізацію цього завдання. 

Більшість цих змін можуть (і мають) бути запроваджені не через розширення штатної 

чисельності, а шляхом переформатування (перегляду відповідальності) в межах чинної 

штатної чисельності працівників, а також шляхом заповнення вакантних посад. 

Крім перегляду організаційної структури, підприємство планує також: 

 підготувати/переглянути/актуалізувати посадові інструкції низки фахівців, 

зокрема таких як економіст з фінансових питань та бюджетування; бухгалтери з 

обліку забезпечень, коштів цільового фінансування, з бухгалтерського та 

податкового обліку ремонтів і необоротних активів, з обліку капітальних інвестицій і 

необоротних активів, виробничих запасів; персоналу відділів збуту та контролю за 

споживанням теплової енергії та якості наданих послуг; завідувача складом 

деревини; майстра (начальника) та операторів твердопаливної котельні та ін. 

 впорядкувати та розподілити фінансово-облікові функції між заступником директора 

з впровадження інвестиційних технологій та міжнародних проектів, підпорядкованих 

йому відділів (технічного розвитку та інвестиційної діяльності, закупівель та 

закупівельної логістики) з відділом бухгалтерського обліку і контролю та інших 

(юридичний, інформаційно-комунікаційних технологій) тощо за потреби. 

Ми переконані, що впровадження вищеперерахованих змін сприятиме вдосконаленню 

діяльності ДКП «Луцьктепло» та досягненню задекларованих на середньострокову 

перспективу цілей та завдань. 

3.2 Підвищення ефективності та мотивації персоналу  

Станом на 1 січня 2018 року середньооблікова чисельність працівників підприємства 

становить 909 осіб, з них 182 особи (або 20%) – із категорії інженерно-технічних 

працівників. Вакантними (незаповненими) на початок року було 116 штатних одиниць. 

                                                      

4 Відповідно до Закону України «Про ЖКП», тарифи на комунальну послугу з постачання гарячої води, 

та тарифи на теплову енергію, що виробляється та постачається за допомогою систем автономного 

опалення та/або ІТП, формуються ОКРЕМО для кожного багатоквартирного будинку з урахуванням 

собівартості виробництва, а також рентабельності суб’єкта господарювання, що провадить таку 

діяльність. Станом на кінець квітня 2018 р. ми експлуатуємо 7 автономних систем опалення (дахових 

котельних), для яких необхідно буде формувати окремо тарифи як на теплову енергію, так і на 

послуги ГВП. Окрім того, в рамках проекту ЄБРР у 2018-2019 рр. буде встановлено 257 ІТП, на 

момент введення в експлуатацію яких потрібно буде мати розрахунки тарифів на послугу ГВП 

ОКРЕМО на кожний будинок. До того ж, вищезазначений закон вимагає не лише формування таких 

«окремих» тарифів, але і подальший аналіз виконання їх структури. А відповідно до Закону України 

«Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», очікується збільшення навантаження на 

співробітників ПЕВ через необхідність розрахунків ОКРЕМО по кожному будинку внесків на 

встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку. 
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Здебільшого незакриті вакансії знаходяться в сферах, які потребують більше технічної чи 

напівтехнічної кваліфікації працівника. Враховуючи, що вік працівників із технічними 

навичками наближується до виходу на пенсію, а робота такого характеру є все менш 

привабливою для молодого покоління, ситуація з браком працівників буде лише 

погіршуватися. Ця проблема все більше загострюється через необхідність конкурувати з 

іншими галузями, де також залучені висококваліфіковані та професійні фахівці, а також з 

пропозиціями на ринку праці в інших європейських країнах. 

У найближчі чотири-п’ять років ми маємо намір сприяти вирішенню цих проблем, 

посилюючи мотивацію наших працівників та підвищуючи кваліфікацію співробітників через 

програми навчання та розвитку. Ми також будемо намагатися знайти можливості для 

підвищення привабливості наших умов оплати праці для набору нових працівників та 

стимулювання персоналу, що існує. 

3.2.1 Система мотивації персоналу 

Одним із основних та першочергових завдань нашого підприємства є організація такої 

системи мотивації персоналу, при якій працівник матиме насправді щире бажання 

ефективно працювати.  

З огляду на це, підприємство має намір розробити і впровадити Систему мотивації 

персоналу, яка базуватиметься на ключових показниках ефективності (КПЕ).  

Передбачається, що така система складатиметься з трьох підсистем: 

1. Матеріальна мотивація (премії за результати роботи (індивідуальні, колективні), 
матеріальні заохочення співробітників; наявність соціального пакету). 

2. Нематеріальна мотивація (кар’єрне зростання; професійне зростання та розвиток; 
додаткове навчання за рахунок підприємства; усна чи письмова подяка керівника за 
виконану роботу; привселюдне визнання особистого внеску працівника; присвоєння 
звання «кращий працівник»; можливість брати участь в управлінні підприємством; 
гнучкий графік роботи, корпоративні сімейні вечірки тощо). 

3. Персональна відповідальність та контроль (комплекс ключових показників 
ефективності персоналу (КПЕ) та їх «прив’язка» до керівників підрозділів та 
конкретних виконавців). 

При цьому для кожного структурного підрозділу підприємства будуть розроблені: 

 цілі, яких потрібно досягти;  

 ключові показники ефективності (КПЕ), які дозволять виміряти (оцінити) наскільки 

досягнуто цих цілей. Увага буде сконцентрована на найбільш важливих, так званих 

«ключових» показниках. 

Цілі та КПЕ будуть щороку переглядатися. 

Створення такої системи є необхідним з огляду на те, щоби сфокусувати увагу кожного 

співробітника на досягненні задекларованих підприємством цілей, створити реальні 

можливості для посилення як матеріальної, так і нематеріальної мотивації працівників, 

гарантувати працівникам оплату відповідно до результатів їхньої праці, створити 

атмосферу довіри між керівництвом і працівниками, сформувати у співробітників почуття 

перспективності у своїй роботі тощо. 

3.2.2 Навчання персоналу 
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Протягом періоду реалізації проекту ЄБРР «Централізоване теплопостачання м. Луцьк. 

Програма корпоративного розвитку» в серпні 2017 року була проведена оцінка потреб 

працівників ДКП «Луцьктепло» у отриманні нових знань для підвищення професійної 

компетенції та зміцнення інституційного рівня підприємства. На підставі результатів такого 

дослідження було розроблено Програму навчальних заходів на період листопад 2017 року - 

березень 2018 року5. 

Навчальна програма складалася з восьми семінарів на робочих місцях та була реалізована 

консультантами Інституту місцевого розвитку (ІМР). Загальна тривалість навчання 

становила 38 годин. 

Усі тренінги було згруповано у чотири блоки: (1) Фінансово-економічні та облікові питання;  

(2) Комерційні аспекти діяльності підприємства (включаючи огляд положень нових Законів 

України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та «Про житлово-

комунальні послуги»); (3) Соціально-психологічні аспекти роботи зі споживачами; (4) 

Технічні, організаційні та економічні аспекти експлуатації ІТП, використання альтернативних 

видів палива. 

Оскільки не всі потреби працівників підприємства вдалося охопити вищезазначеним 

тренінгом, у середньостроковій перспективі підприємство планує зосередити увагу на 

організації тренінгів (відвідуванні семінарів) за наступною тематикою: 

 Тарифна методологія 

 Система обліку за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку і 

складання звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності 

 Довгострокове планування (бюджетування) 

 Довгострокове планування (стратегічне та бізнес-планування) 

 Питання забезпечення якості послуг у сфері теплопостачання 

 Комерційний облік. Скорочення втрат води і тепла 

 Енергоефективність у сфері теплопостачання 

 Експлуатація котельного обладнання (в тому числі твердопаливного котла) 

 Диспетчеризація виробництва 

 Комп’ютерна грамотність 

 Інформаційна безпека 

Окрім того, з метою реалізації попиту працівників підприємства на підвищення освітнього 

рівня, доцільним є пожвавлення їх участі у курсах підвищення професійної кваліфікації. 

Зокрема, актуальними на сьогодні є такі теми як:  

 Проектування і монтаж тепломереж із попередньонапружених трубопроводів;  

 Проектування в сфері оцінки впливу на навколишнє середовище димових газів 

котелень;  

 Проектування котелень (всі аспекти)  

 Військовий облік за новим порядком  

                                                      

5 Див. «Звіт із оцінки потреб працівників ДКП «Луцьктепло» в отриманні нових знань для підвищення 

професійної компетенції та посилення інституційного рівня підприємства», жовтень 2017 // 

Підготовлено ІМР в рамках виконання проекту ЄБРР 
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 Адміністрування серверів. Серверні технології. Домен-сервери та їх 

налаштування. Корпоративні мережі та їх адміністрування. Резервне 

копіювання та архівування. 

Підприємство планує регулярно (щорічно) проводити оцінку потреб працівників 

підприємства у навчанні та складати й на щорічній основі переглядати План навчальних 

заходів (включаючи тренінги на робочому місці, відвідування спеціально організованих 

тренінгів, навчання на курсах підвищення кваліфікації, а за можливості – обмін досвідом з 

іншими теплопостачальними підприємствами як в Україні, так і за її межами (наприклад, в 

Польщі, країнах Прибалтики)).  

Окремим блоком Плану навчальних заходів буде розроблено Програму перекваліфікації 

персоналу підприємства, що дозволить бути готовими гідно працювати в нових умовах та 

забезпечити збереження персоналу підприємства. 

Це сприятиме підтримці кваліфікації персоналу на рівні, адекватному для виконання ним 

посадових обов’язків. 

3.3 Взаємодія із зацікавленими сторонами  

ДКП «Луцьктепло» планує поліпшити взаємодію із споживачами його послуг шляхом 

реалізації Плану взаємодії із зацікавленими сторонами (далі – ПВЗС). 

ПВЗС є знаряддям відкритого діалогу із зацікавленими сторонами. Документ містить 

ідентифікацію та аналіз зацікавлених сторін, опис методів взаємодії із ними з урахуванням 

їхніх очікувань та інтересів, способів і періодичності розкриття інформації про діяльність 

підприємства, процедури розгляду скарг та звернень тощо.  

Додатком до ПВЗС є Комунікаційний план, що передбачає конкретні заходи комунікацій для 

основних зацікавлених сторін.  

У середньостроковій перспективі скарги клієнтів будуть оброблені та проаналізовані за 

допомогою засобів, що підтримуються комп'ютером (наприклад, бази даних Excel або 

Access), щоб скоротити час для реагування на скарги клієнтів та систематично та 

ефективно виправляти причини скарг. Крім того, структурний підрозділ по роботі зі 

споживачами буде підтримувати тісну співпрацю з ОСББ та управителями житлових 

будинків для спілкування із їхніми співвласниками.  

У довгостроковій перспективі підприємство запровадить більш розвинений інструмент 

управління взаєминами з клієнтами як інтегровану частину інформаційної системи 

управління, яка систематично реєструватиме технічні параметри в кожному будинку 

(температура, витрати) та аналізуватиме всі взаємодії з клієнтами (наприклад, скарги), і 

тому поступово покращуватиме відносини з клієнтами.  

Важливою зацікавленою стороною для успішної діяльності ДКП «Луцьктепло» є Луцька 

міська рада.  

У грудні 2016 року укладено Договір про забезпечення ефективної діяльності підприємства 

з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії та надання послуг 

централізованого опалення та гарячої води між ДКП «Луцьктепло» та Луцькою міською 

радою. Договір чітко регламентує зобов'язання та права обох сторін, зокрема визначає 

основні показники ефективності діяльності підприємства. Цільові значення цих показників 

підприємство планує щорічно переглядати і коригувати (у разі потреби).  
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3.4 База даних та інформаційна система управління 
підприємством  

3.4.1 Інформаційна система підприємства 

Інформаційна система підприємства включає бази даних та засоби автоматизації окремих 

служб підприємства, засоби інформаційної взаємодії між виробничими підрозділами та 

службами, засоби аналітичної обробки, моніторингу та звітності. 

Чинна Інформаційна система підприємства включає інформаційні системи автоматизації 

окремих служб підприємства, а саме. 

1. Інформаційна система обліку споживачів, обліку споживання та розрахунків за 

послуги (розробка відділу ІТК підприємства). Базу даних та засоби автоматизації 

використовують відділ збуту, дільниця з повірки засобів обліку води, відділ 

контролю за споживанням теплової енергії, юридичний відділ (в частині договірної 

та претензійної роботи із споживачами); 

2. Інформаційна система відділу бухгалтерського обліку і контролю (використовується 

1С бухгалтерія). 

3. Програмно-технічні засоби виробничих служб (теплових районів). Окремі теплові 

дільниці, котельні, на яких проводилась технічна модернізація, оснащені програмно-

технічними засобами контролю за станом об'єктів теплопостачання, виявлення 

втрат. Управління цими засобами здійснюється аварійно-диспетчерською службою 

підприємства. Але наявні програмно-технічні засоби автоматизації виробничих 

служб не об'єднані системою управління. 

Єдина система диспетчеризації та моніторингу об'єктів теплопостачання, контролю 

споживання теплової енергії, гарячої води, використання енергоресурсів та виявлення 

втрат відсутня. 

Окремі служби підприємства не мають спеціальних засобів автоматизації діяльності і 

використовують стандартне офісне програмне забезпечення.  

Це стосується відділу кадрів (облік персоналу підприємства), планово-економічного відділу, 

відділу закупівель, автотранспортної служби, метрологічної служби, відділу технічного 

розвитку та інвестиційної діяльності. 

Інформаційна система обліку забезпечує в необхідних обсягах взаємодію та електронний 

обмін даними із зовнішніми контрагентами (міським обчислювальним центром, 

департаментом соціального захисту населення, банківськими установами) щодо обсягів 

споживання, нарахувань, наданих пільг та субсидій та розрахунків із споживачами за надані 

послуги.  

Як складова частина інформаційної системи підприємства, сайт підприємства забезпечує 

інформаційну підтримку діяльності підприємства, зворотний зв'язок із споживачами. Сайт 

містить актуальну інформацію для споживачів: 

 основні питання користування та оплати послуг (вартість послуг, нормування, 

оплата послуг, заборгованість, облік споживання та повірку лічильників, звернення 

громадян), 

 нормативно-правові акти, якими регулюється надання житлово-комунальних послуг 

та окремо послуг тепло-, водопостачання, облік споживання, соціальний захист 

споживачів, 

 інформація про підприємство, його діяльність плани розвитку. 
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3.4.2 Інформаційна система обліку споживачів, обліку 
споживання та розрахунків за послуги 

Інформаційна система обліку споживачів, обліку споживання та розрахунків за послуги 

забезпечує реалізацію таких функцій: 

 Облік та ведення реєстру споживачів; 

 Облік характеристик домогосподарств для визначення нормативного споживання 

теплової енергії та нормативного водоспоживання; 

 Облік квартирних лічильників та будинкових лічильників, стану їх повірки; 

 Облік споживання послуг, нарахувань та розрахунків за спожиті послуги; 

 Облік боржників, розмірів заборгованості, претензійної роботи із боржниками; 

 Статистична звітність, формування звітів та аналітичних довідок. 

Ведеться облік пільговиків, на кожного пільговика формується інформаційна картка 

пільговика та облік споживачів, які користуються субсидіями на оплату послуг. 

У базі даних реєструється вся інформація, необхідна для обліку споживачів, обліку 

споживання, формування рахунків до оплати, розрахунків за надані послуги. База даних 

містить достатню інформацію, необхідну для забезпечення збуту послуг.  

Реєстр споживачів – населення містить також реквізити договорів про надання послуг. 

Договори із постачальниками продукції та послуг реєструються відділом бухгалтерського 

обліку і контролю (в базі даних 1С бухгалтерія). 

Інформаційна система обліку споживачів, обліку споживання та розрахунків за послуги 

забезпечує також електронний обмін даними із зовнішніми контрагентами: 

 обмін даними з міським обчислювальним центром щодо споживання, нарахувань, 

оплати за послуги, нарахованих і відшкодованих пільг і субсидій; 

 обмін даними з департаментом соціального захисту населення щодо нарахованих 

субсидій споживачам та щодо громадян, які мають право на пільги з оплати 

житлово-комунальних послуг; 

 обмін даними з банківськими установами щодо оплати послуг споживачами; 

На основі чинної інформаційної системи реалізована система моніторингу та звітності щодо 

обліку споживачів, обліку споживання та розрахунків за послуги. Формуються різноманітні 

звіти з різною періодичністю подання щодо: 

 обсягів споживання послуг за показниками індивідуальних та будинкових 

лічильників води і теплової енергії; 

 стану повірки засобів обліку;  

 стану нарахувань та оплати послуг споживачами за категоріями; 

 кількості споживачів, які користуються пільгами та житловими субсидіями; 

 обсягів нарахувань на наданими пільгами та житловими субсидіями, стану 

відшкодування з бюджету нарахованих пільг та житлових субсидій; 

 облік надміру нарахованих житлових субсидій, повернення до бюджету 

невикористаних сум субсидій; 

 облік заборгованості з оплати послуг споживачами, класифікація боржників за 

рівнем боргу; 

 облік заходів із зменшення заборгованості, стан претензійної роботи із боржниками. 
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3.4.3 Недоліки інформаційної системи підприємства 

Недоліками інформаційної системи підприємства є:  

 застаріла система обліку споживачів та розрахунків за послуги; 

 відсутність інтегрованої бази даних, яка б об'єднувала всі напрямки діяльності 
підприємства; 

 недостатній рівень автоматизації контролю за станом об'єктів теплопостачання, 
автоматизації зняття даних про споживання теплової енергії, гарячої води, 
використання енергоресурсів; виявлення втрат; 

 відсутність засобів автоматизації окремих служб підприємства; 

 недостатній рівень інтеграції баз даних, які використовуються різними службами 
підприємства; 

 чинна система звітності недосконала, ускладнено моніторинг діяльності із збуту 
послуг та рівня оплати за інтегрованими показниками, оперативна звітність та 
зведена звітність не охоплюють всіх аспектів роботи із збуту послуг; 

 у базі даних не зберігаються електронні копії договорів із споживачами, договорів із 
постачальниками, відсутній електронний документообіг.  

Відсутні сучасні засоби взаємодії із споживачами через засоби інформаційної системи та 

інтернет, а саме доступ споживачів до персональних даних (характеристики абонентів, які 

використовуються для розрахунків, облік споживання, розрахунки за послуги). 

Відсутність комплексної інтегрованої інформаційної системи ускладнює можливість 

проведення моніторингу діяльності підприємства із виробництва та реалізації послуг, 

зменшення втрат, підвищення ефективності та якості послуг. 

3.4.4 Завдання щодо розвитку інформаційної системи 
підприємства 

Головними завданнями розвитку інформаційної системи підприємства є створення 

інтегрованої інформаційної системи та бази даних підприємства, інформаційно-технічне 

забезпечення діяльності всіх служб підприємства, з можливістю автономного 

функціонування та взаємодії з іншими службами підприємства, серед яких:  

 запровадження сучасної білінгової системи, її інтеграція з базою даних 
підприємства та системою обміну даними з МОЦ та департаментом соціального 
захисту; 

 вдосконалення сайту підприємства, впровадження засобів взаємодії із споживачами 
через інтернет, а саме доступ споживачів до особистих даних, створення 
персонального кабінету споживача; 

 запровадження системи диспетчеризації та моніторингу для ефективного контролю 
за станом об'єктів теплопостачання, виявлення втрат, зняття даних про споживання 
теплової енергії, гарячої води, використання енергоресурсів (система SCADA); 

 впровадження функціональних засобів автоматизації діяльності окремих служб 
підприємства, які ще не мають таких засобів;  

 інтеграція засобів автоматизації окремих служб підприємства в єдину інформаційну 
систему підприємства; 

 розробка і впровадження інтегрованої системи звітності та моніторингу діяльності 
підприємства. 
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Інформаційно-аналітична система звітності та моніторингу діяльності підприємства має 

інтегрувати показники діяльності для різного рівня узагальнення – для керівників 

підрозділів, керівництва підприємства, для органів міської влади та для інформування 

громадськості та із різною (встановленою) періодичністю на підставі даних функціонування 

всіх служб підприємства.  

Метою впровадження системи диспетчеризації та моніторингу SCADA є автоматизація 

управління виробничими процесами, а саме:  

 постійний ефективний контроль за станом підключених об’єктів теплопостачання; 

 отримання та комп’ютерний облік інформації про споживання води, газу, тепла та 

електроенергії; 

 виявлення втрат, витоків із застосуванням обладнання зв’язку; 

 зчитування і реєстрація в базі даних параметрів технологічного контролю, 

експлуатаційних та робочих показників. 

З розвитком інформаційних технологій та формуванням нових процедур взаємодії із 

зовнішніми суб'єктами ДКП «Луцьктепло» планує вдосконалити процедури управління 

інформаційною безпекою з метою:  

 гарантувати безперервність і коректність функціонування інформаційних систем 

підприємства; 

 забезпечити захист персональних даних споживачів та контрагентів; 

 забезпечити захист майнових прав та інтелектуальної власності підприємства 

відповідно до вимог цивільного, адміністративного і господарського права. 

Вдосконалення інформаційної системи підприємства передбачає також впровадження 

сучасної корпоративної поштової системи.  
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4 Заходи із вдосконалення фінансового управління 

Стратегічні ініціативи за цією частиною Плану корпоративного розвитку підприємства 

можна виділити у п’ять груп: 

 тарифна політика; 

 система обліку та звітності; 

 система нарахування та збору платежів; 

 бюджетування; 

 довгострокове фінансове планування. 

4.1 Тарифна політика 

ДКП «Луцьктепло» є суб’єктом господарювання, що здійснює діяльність у сфері 

теплопостачання, а саме виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, 

надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води.  

Перші три з перелічених видів діяльності належать до діяльності у сферах природних 

монополій (транспортування теплової енергії) та на суміжних ринках (виробництво і 

постачання теплової енергії). Саме тому ці види діяльності підлягають державному 

регулювання шляхом встановлення тарифів.  

Одним із принципів державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій є їх 

самоокупність. Тарифи є одним із основних факторів, що дозволяють забезпечити 

самоокупність. Тому тарифна політика підприємства чинить визначальний вплив на його 

фінансовий стан, і ми повинні приділяти цьому питанню значну увагу.  

У 2017 році відбулися суттєві зміни в системі регулювання діяльності суб’єктів 

господарювання у сфері теплопостачання. Зокрема, у зв’язку зі зміною органу 

ліцензування, відповідно до нових Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 

у сфері теплопостачання6, з 01.08.2017 року ми перейшли від регулювання НКРЕКП під 

регулювання місцевих органів влади. Так, підприємство стало ліцензіатом Волинської 

обласної державної адміністрації, а органом, уповноваженим встановлювати тарифи для 

ДКП «Луцьктепло», з 01.08.2018 року є орган місцевого самоврядування (далі – ОМС), а 

саме виконавчий комітет Луцької міської ради. 

Відповідно, до середини 2017 року при формуванні тарифів ми керувались постановами 

НКРЕКП, а, починаючи з 01.08.2017 року, - Постановою КМУ № 869 від 01.06.2011 р. (далі – 

ПКМУ 869), якою затверджений Порядок формування тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і 

постачання гарячої води7. 

                                                      
6 Постанова НКРЕКП «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у 
сфері теплопостачання» №308 від 22.03.2017 р.  
7 До 01.08.2017 року ДКП «Луцьктепло» було ліцензіатом НКРЕКП та формувало тарифи відповідно 
до вимог Постанови НКРЕКП №377 від 24.03.2016 р. «Про затвердження Порядку формування 
тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з 
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У грудні 2017 року ОМС затвердив нові тарифи для ДКП «Луцьктепло» і на початку квітня 

2018 року виконав їх коригування в зв’язку з підвищенням тарифів на електроенергію та 

тарифів на теплову енергію, яку підприємство придбає в інших суб’єктів господарювання.  

У тарифах, затверджених в кінці 2017 року, були враховані: зміни умов провадження 

господарської діяльності з виробництва теплової енергії, а саме той факт, що в 2017 році 

підприємство уклало договір оренди майна з ТзОВ «Тепло-Енерго-Центр»; вимоги Закону 

України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» щодо витрат, 

пов’язаних з приладами обліку теплової енергії та гарячої води; потреби підприємства на 

інвестиції із загальним обсягом фінансування 7752,89 тис. грн8.  

Інформація щодо діючих тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання, послуги з централізованого опалення (ЦО) та централізованого постачання 

гарячої води (ЦПГВ) ДКП «Луцьктепло» наведена в Таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1. Інформація щодо тарифів ДКП «Луцьктепло» (без ПДВ),  

станом на 10.04.2018 р. 

Тарифи Одиниц
і виміру 

Попе-
редні 

тарифи
* 

Попередн
і тарифи 

** 

% зміни 
до 

поперед
-ніх 

Діючі 
тарифи 

*** 

% зміни 
до 

попередні
х 

Населення 

Теплова енергія 
грн/ 
Гкал 

1107,07 1232,24 11,3% 1247,03 1,2% 

виробництво грн/Гкал 1064,22 1161,29 9,1% 1173,41 1,0% 

транспортування грн/Гкал 41,89 69,17 65,1% 71,78 3,8% 

постачання грн/Гкал 0,96 1,78 85,4% 1,84 3,4% 

Послуги з ЦО       

для споживачів з 
приладами обліку 

грн/Гкал 1115,58 1245,13 11,6% 1260,29 1,2% 

для споживачів без 
приладів обліку 

грн/кв. м 25,06 28,57 14,0% 28,91 1,2% 

Послуги з ЦПГВ       

для споживачів без 
рушникосушарок 

грн/куб. 
м 

59,41 66,60 12,1% 67,44 1,3% 

для споживачів з 
рушникосушарками 

грн./куб. 
м 

64,41 72,33 12,3% 73,24 1,3% 

Управителі багатоквартирних будинків 

                                                                                                                                                              

централізованого опалення і постачання гарячої води». Органом, уповноваженим встановлювати 
тарифи у сфері теплопостачання для ДКП «Луцьктепло», була НКРЕКП. 

8 Інвестиційна програма ДКП «Луцьктепло» на 2018 рік погоджена рішенням виконавчого комітету 

Луцької міської ради «Про погодження інвестиційної програми ДКП «Луцьктепло» на 2018 рік» від 

18.10.2017 р. №612-1. Включає в себе 1 проект - реконструкцію трубопроводів теплової мережі від 

вузла теплофікаційного ВТ-18 до ВТ-20 на вул. Кравчука в м. Луцьку (загальною протяжністю 700 п.м.) 

із заміною трубопроводів діаметром 530 на попередньоізольовані трубопроводи діаметром 530/710 та 

заміною необхідної запірної арматури.  
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Теплова енергія грн/ 
Гкал 

1107,07 1232,24 11,3% 1247,03 1,2% 

виробництво грн/Гкал 1064,22 1161,29 9,1% 1173,41 1,0% 

транспортування грн/Гкал 41,89 69,17 65,1% 71,78 3,8% 

постачання грн/Гкал 0,96 1,78 85,4% 1,84 3,4% 

Послуги з ЦПГВ       

для споживачів без 
рушникосушарок 

грн/куб.
м. 

58,36 65,20 11,7% 66,02 1,3% 

для споживачів з 
рушникосушарками 

грн/куб.
м. 

63,32 71,13 12,3% 72,02 1,3% 

Бюджетні установи 

Теплова енергія грн/ 
Гкал 

1185,48 1696,17 43,1% 1710,93 0,9% 

виробництво грн/Гкал 1142,49 1625,22 42,3% 1637,31 0,7% 

транспортування грн/Гкал 42,03 69,17 64,6% 71,78 3,8% 

постачання грн/Гкал 0,96 1,78 85,4% 1,84 3,4% 

Послуги з ЦПГВ грн/куб.
 м 

62,22 88,03 41,5% 88,85 0,9% 

Інші споживачі 

Теплова енергія грн/ 
Гкал 

1523,86 1696,17 11,3% 1711,08 0,9% 

виробництво грн/Гкал 1480,87 1625,22 9,7% 1637,46 0,8% 

транспортування грн/Гкал 42,03 69,17 64,6% 71,78 3,8% 

постачання грн/Гкал 0,96 1,78 85,4% 1,84 3,4% 

Послуги з ЦПГВ грн/куб. 
м 

78,89 88,11 11,7% 88,94 0,9% 

Релігійні організації 

Теплова енергія грн/ 
Гкал 

681,54 847,69 24,4% 862,47 1,7% 

виробництво грн/Гкал 638,55 776,74 21,6% 788,85 1,6% 

транспортування грн/Гкал 42,03 69,17 64,6% 71,78 3,8% 

постачання грн/Гкал 0,96 1,78 85,4% 1,84 3,4% 

* Тарифи, встановлені Постановами НКРЕКП, що діяли до набуття чинності тарифами, 
встановленими рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 06.12.2017 р. №731-1 
** Тарифи, встановлені рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 06.12.2017 р. №731-1 
*** Тарифи, встановлені рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 04.04.2018 р. №197-1 

Отже, з 2018 року ДКП «Луцьктепло» привело тарифи до рівня відшкодування економічно-

обґрунтованих операційних витрат та планового прибутку на виконання інвестиційної 

програми на 2018 рік.  

Але вже на наступних етапах при перегляді тарифів необхідно врахувати додаткові 

фактори, пов’язані, як із змінами законодавства, так і особливостями господарювання, що 

впливають на систему формування та розмір тарифів. Сюди відносяться як окремі вимоги 

чинної редакції ПКМУ 869, зміни чинного законодавства, що вже відбулися або 
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передбачаються в 2018 році, так і наявність кредитів ЄБРР та ФЧТ, грантів та очікувана 

експлуатація котла на біопаливі.  

Вже в 2018 році при формуванні тарифів підприємству слід врахувати наступне.  

1. Вимоги чинної редакції ПКМУ 869 

1.1. Форми для подання розрахунків тарифів для затвердження уповноваженим органом. 

Відповідно до ПКМУ 869 (п. 49, 102) для встановлення одноставкових тарифів на 

теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, на послуги з 

централізованого опалення та постачання гарячої води ліцензіат подає 

уповноваженому органові у друкованому та електронному вигляді заяву і розрахунки 

тарифів на планований період за встановленими такими органами формами з 

відповідними розрахунками, підтвердними матеріалами і документами, що 

використовувалися під час їх проведення. 

Одночасно, затвердженими в 2017 році змінами до ПКМУ 869 передбачено, що розгляд 

розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, поданих 

ліцензіатом (підприємством), здійснюється уповноваженим органом протягом одного 

календарного місяця, а у разі коригування тарифів – протягом десяти календарних днів 

з дня отримання відповідної заяви у порядку, встановленому Мінрегіоном.  

Під порядком, встановленим Мінрегіоном, мається на увазі, що Мінрегіон розробить 

процедуру розгляду уповноваженим органом розрахунків тарифів у сфері 

теплопостачання, у т.ч. форми подання таких розрахунків. А вимога щодо встановлення 

таких форм органами, уповноваженими встановлювати тарифи, буде скасована.  

Станом на момент підготовки Плану корпоративного розвитку такого порядку ще не 

розроблено. Проте, найближчим часом Мінрегіон планує затвердити порядок розгляду 

розрахунків тарифів, яким усі суб’єкти господарювання зможуть користуватися.  

Отже, при наступному розрахунку тарифів, у випадку затвердження Мінрегіоном форм для 

розрахунку тарифів, ми повинні будемо їх застосовувати.  

1.2. Відшкодування втрат, які виникають протягом періоду розгляду розрахунків 

тарифів, встановлення та їх оприлюднення уповноваженим органом.  

У листопаді 2017 року ПКМУ 869 була доповнена окремим розділом щодо 

відшкодування втрат ліцензіатів (підприємств), які виникають протягом періоду розгляду 

розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення уповноваженим органом.  

Як зазначалося вище, відповідно до ПКМУ 869 розгляд розрахунків тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого 

опалення і постачання гарячої води, поданих ліцензіатом (підприємством), здійснюється 

уповноваженим органом протягом одного календарного місяця, а у разі коригування 

тарифів – протягом десяти календарних днів з дня отримання відповідної заяви.  

У випадку, якщо за період розгляду тарифів уповноваженим органом ми несемо 

фінансові втрати, то відповідно маємо право на їх відшкодування під час наступного 

(чергового) перегляду тарифів уповноваженим органом, крім випадку, коли 

відшкодування таких втрат здійснюється за рахунок відповідного місцевого бюджету.  

Отже, при наступних розрахунках тарифів (у разі виникнення втрат протягом періоду 

розгляду тарифів, їх встановлення та оприлюднення уповноваженим органом) ми 

будемо здійснювати розрахунок втрат та подавати їх на узгодження і включення для 
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відшкодування тарифами при наступному їх перегляді уповноваженим органом як це 

передбачено ПКМУ 869.  

2. Фінансові витрати та кошти на покриття тіла кредитів ЄБРР та ФЧТ 

У зв’язку з користуванням кредитами ЄБРР та ФЧТ у підприємства виникає два види 

зобов’язань: фінансові витрати та погашення основної суми запозичень. 

У 2018 році ми здійснили першу вибірку коштів кредиту ЄБРР та плануємо завершити повну 

вибірку коштів ЄБРР та ФЧТ в 2019 (2020 р. у випадку погодження з ЄБРР). Відповідно до 

кредитної угоди, виплати відсотків та погашення тіла кредиту відбувається два рази на рік – 

15 квітня та 15 вересня рівними частинами на протязі 10 років (тобто повернення кожної 

окремої суми вибірки здійснюватиметься двадцятьма рівними платежами на протязі 10 

років).  

Відповідно до ПКМУ 869, джерелом погашення тіла кредиту є прибуток. Тому вже в 

тарифах 2018 року підприємству слід передбачати необхідну суму прибутку на погашення 

основної суми кредиту.  

Відповідно до ПКМУ 869, до фінансових витрат включаються витрати на сплату відсотків за 

користування отриманими кредитами та інші витрати, пов'язані із запозиченнями, для 

провадження ліцензованої діяльності. При цьому, порядок формування тарифів у сфері 

теплопостачання для ліцензіатів НКРЕКП містить додаткову норму щодо фінансових 

витрат, які включаються в тариф. А саме, що до фінансових витрат включаються витрати 

на сплату відсотків за користування отриманими кредитами та інші витрати, пов’язані із 

запозиченнями, для провадження ліцензованої діяльності (крім фінансових витрат, які 

включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до Положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати», затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 28 квітня 2006 року № 415). 

Не зважаючи на відсутність у ПКМУ 869 такого уточнення щодо фінансових витрат, 

підприємству доцільно планувати фінансові витрати з урахуванням цього обмеження. Для 

цього фінансові витрати мають бути класифіковані на ті, які включаються до собівартості 

кваліфікаційних активів, та ті, які не включаються, та має бути вирішено, що буде джерелом 

покриття фінансових витрат обох типів.  

Керуючись нормами порядків формування тарифів, джерелом покриття фінансових витрат, 

які не включаються до собівартості кваліфікаційних активів, є планові кошти в тарифі по 

статті «Фінансові витрати». У діючі тарифи 2018 року підприємство не включило фінансові 

витрати, які не включаються до собівартості кваліфікаційних активів. У випадку їх 

виникнення в 2018 році, їх слід буде передбачити.  

Щодо фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів, то вони 

не можуть бути включені в тариф по статті «Фінансові витрати». Тому єдиним джерелом їх 

відшкодування за рахунок власних коштів підприємства залишається амортизація. Але не 

маючи на початку 2018 року (період формування тарифів) точного графіку вибірки коштів. 

підприємство не змогло спланувати суму фінансових витрат для включення до тарифів. І 

тому повна сума планової амортизації визначена як джерело фінансування інвестиційної 

програми на 2018 рік. Таким чином, необхідно або внести зміни до Інвестиційної програми, 

передбачивши, що частина амортизації буде направлена на сплату відсотків за 

обслуговування кредитів, або звернутися до ОМС з проханням погасити фінансові витрати 

2018 року. Зважаючи на те, що сума здійсненої в 2018 році вибірки є незначною, сума 

фінансових витрат також буде некритичною.  
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Станом на момент підготовки Плану корпоративного розвитку, підприємство склало 

приблизний графік вибірки кредитних коштів. Застосувавши до планової суми фінансових 

витрат механізм розподілу фінансових витрат на ті, які включаються до собівартості 

кваліфікаційних активів, та ті, які не включаються, підприємство спланує джерело 

погашення фінансових витрат.  

3. Експлуатація біопаливного котла  

Одним із інвестиційних проектів, що фінансується частково за рахунок гранту і частково за 

рахунок кредиту ЄБРР, є проект, що передбачає часткову модернізацію котельні по 

вул. Боженка 32 зі встановленням котла на біопаливі.  

З початку його експлуатації, яка планується з кінця 2018 року, підприємству необхідно буде 

врахувати особливості формування тарифів для суб’єктів господарювання у сфері 

теплопостачання, які одночасно виробляють теплову енергію з традиційних видів палива та 

з нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії (далі – НПДЕ).  

У 2017 році були внесені зміни до чинного законодавства, зокрема до ЗУ «Про 

теплопостачання» та до ПКМУ 869, що стосуються формування тарифів на теплову 

енергію, що виробляється на установках з використанням НПДЕ.  

Зокрема, статтею 20 ЗУ «Про теплопостачання» передбачені два варіанти визначення 

такого тарифу – як 90% від тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням 

природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів, або як 90% від 

середньозваженого тарифу, визначеного Державним агентством з енергоефективності та 

енергозбереження України для потреб відповідної категорії споживачів. 

Для ДКП «Луцьктепло» актуальним є варіант визначення тарифів на теплову енергію, що 

виробляється на установках з використанням НПДЕ, як 90% від тарифу на теплову енергію, 

вироблену з використанням природного газу для потреб відповідної категорії споживачів. 

При цьому, зазначені вимоги закону поширюються лише на населення та бюджетні 

установи. У випадку, якщо біокотел буде виробляти теплову енергію для потреб інших 

категорій споживачів, то для формування тарифів для таких споживачів, застосовується 

звичайний механізм, аналогічний розрахунку тарифів на теплову енергію, вироблену з 

традиційних видів палива. 

Для роз’яснення вимог ЗУ «Про теплопостачання» в частині формування тарифів на 

теплову енергію, що виробляється на установках з використанням НПДЕ, Міністерство 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 

опублікувало на своєму сайті роз’яснення9. 

Враховуючи роз’яснення Мінрегіону, коли ми вперше формуватимемо тарифи з 

урахуванням теплової енергії, що вироблятиметься на біокотлі, то ми повинні будемо 

врахувати вартість такого виробництва на рівні 90% від діючого газового тарифу, та з 

урахуванням визначених показників сформувати середньозважені тарифи для населення 

та бюджетних установ (тобто тарифи, що враховують як вартість виробництва теплової 

енергії з природного газу так і з НПДЕ).  

                                                      

9http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/tarif/upravlinnya-ekonomiki-sistem-

zhittyezabezpechennya-roz-yasnyuye/roz-yasnennya-shhodo-tarifnoyi-politiki-u-sferi-teplopostachannya 

 

http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/tarif/upravlinnya-ekonomiki-sistem-zhittyezabezpechennya-roz-yasnyuye/roz-yasnennya-shhodo-tarifnoyi-politiki-u-sferi-teplopostachannya
http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/tarif/upravlinnya-ekonomiki-sistem-zhittyezabezpechennya-roz-yasnyuye/roz-yasnennya-shhodo-tarifnoyi-politiki-u-sferi-teplopostachannya
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Імовірно, що при наступному формуванні тарифів послідовність розрахунків буде іншою.  

Адже сьогодні є низка неврегульованих питань щодо формування тарифів на теплову 

енергію, що виробляється на установках з використанням НПДЕ. Так 06.04.2018 року на 

сайті Мінрегіону розміщено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про теплопостачання» щодо вдосконалення механізму формування та встановлення 

тарифів на теплову енергію, у тому числі вироблену з використанням альтернативних 

джерел енергії». Метою проекту Закону є вдосконалення механізму формування та 

встановлення тарифів на теплову енергію, у тому числі вироблену з використанням 

альтернативних джерел енергії, приведення положень чинної статті 20 Закону України «Про 

теплопостачання» (далі – Закон) у відповідність до вимог законодавства, а також 

уточнення, конкретизація окремих положень та вимог Закону у сфері теплопостачання10.  

Відповідно, ми постійно відслідковуватимемо зміни у законодавстві стосовно формування 

тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням альтернативних джерел, та 

врахуємо вимоги законодавства на момент проведення розрахунків. 

4. Вимоги Закону України «Про житлово-комунальні послуги» 

10.12.2017 року набрав чинності Закон України «Про житлово-комунальні послуги» (далі – 

ЗУ про ЖКП). Більшість його положень вводяться в дію через шість місяців з дня набрання 

чинності, тобто з 10.06.2018 року, окремі положення – з 01 січня 2019 року.  

Застосування положень ЗУ про ЖКП вимагатиме внесення змін до діючої системи 

ціноутворення усіма суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання, у т.ч. 

ДКП «Луцьктепло». Зокрема, потрібно буде звернути увагу на наступні особливості.  

4.1. Запроваджується нова класифікація комунальних послуг у сфері теплопостачання  

Відповідно до нової класифікації комунальних послуг, також зміниться і перелік тарифів, які 

необхідно буде формувати суб’єктам господарювання (таблиця 4.2).  

Таблиця 4.2. Відмінність у класифікації комунальних послуг у сфері теплопостачання 

Діюча система формування тарифів у 
сфері теплопостачання 

Система формування тарифів у сфері 
теплопостачання відповідно до ЗУ про 

ЖКП 

1. Тарифи на теплову енергію всього, у 
т.ч.: 

1. Тарифи на теплову енергію (послугу з 
постачання теплової енергії), у т.ч.: 

1.1. Тарифи на виробництво теплової 
енергії 

1.1. Тарифи на виробництво теплової 
енергії 

1.2. Тарифи на транспортування теплової 
енергії 

1.2. Тарифи на транспортування теплової 
енергії 

1.3. Тарифи на постачання теплової енергії 1.3. Тарифи на постачання теплової енергії 

2. Тарифи на послуги з 
централізованого опалення  

-  

3. Тарифи на послуги з 
централізованого постачання гарячої 

2. Тарифи на послуги з постачання 
гарячої води 

                                                      

10 http://www.minregion.gov.ua/base-law/grom-convers/informatsiyni-povidomlennya-pro-provedennya-

publichnogo-gromadskogo-obgovorennya-grom-convers/rozpochato-gromadske-obgovorennya-proektu-

zakonu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-zakonu-ukrayini-pro-teplopostachannya-shhodo-vdoskonalennya-

mehanizmu-formuvannya-ta-vst/ 

http://www.minregion.gov.ua/base-law/grom-convers/elektronni-konsultatsiyi-z-gromadskistyu/proekt-zakonu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-zakonu-ukrayini-pro-teplopostachannya-shhodo-vdoskonalennya-mehanizmu-formuvannya-ta-vstanovlennya-tarifiv-na-teplovu-energiyu-u-tomu-chisli-viroble/
http://www.minregion.gov.ua/base-law/grom-convers/elektronni-konsultatsiyi-z-gromadskistyu/proekt-zakonu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-zakonu-ukrayini-pro-teplopostachannya-shhodo-vdoskonalennya-mehanizmu-formuvannya-ta-vstanovlennya-tarifiv-na-teplovu-energiyu-u-tomu-chisli-viroble/
http://www.minregion.gov.ua/base-law/grom-convers/elektronni-konsultatsiyi-z-gromadskistyu/proekt-zakonu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-zakonu-ukrayini-pro-teplopostachannya-shhodo-vdoskonalennya-mehanizmu-formuvannya-ta-vstanovlennya-tarifiv-na-teplovu-energiyu-u-tomu-chisli-viroble/
http://www.minregion.gov.ua/base-law/grom-convers/elektronni-konsultatsiyi-z-gromadskistyu/proekt-zakonu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-zakonu-ukrayini-pro-teplopostachannya-shhodo-vdoskonalennya-mehanizmu-formuvannya-ta-vstanovlennya-tarifiv-na-teplovu-energiyu-u-tomu-chisli-viroble/
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води 

Як видно з таблиці 4.2: 

- Теплова енергія трансформується в «послугу з постачання теплової енергії». При 

цьому ЗУ про ЖКП визначає, що ціною послуги з постачання теплової енергії є тариф 

на теплову енергію для споживача, який розраховується як сума тарифів на 

виробництво, транспортування та постачання теплової енергії;  

Перехідними положеннями до ЗУ про ЖКП, якими вносяться зміни в ЗУ «Про 

теплопостачання» передбачено, що тарифи на теплову енергію, яка виробляється та 

постачається за допомогою систем автономного опалення, формуються та 

встановлюються окремо для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного 

системою автономного опалення, з урахуванням собівартості виробництва і постачання 

теплової енергії на таких системах, а також рентабельності суб’єкта господарювання, 

що провадить відповідну діяльність;  

- послуга з централізованого опалення відсутня, відповідно тариф на неї не формується; 

- послуга з централізованого постачання гарячої води перетворюється в послугу з 

постачання гарячої води. При цьому тарифи на комунальну послугу з постачання 

гарячої води, що виробляється за допомогою систем автономного опалення та/або 

індивідуального теплового пункту, формуються та встановлюються окремо для кожного 

багатоквартирного будинку з урахуванням собівартості виробництва надання такої 

послуги, а також рентабельності суб’єкта господарювання, що провадить таку 

діяльність; 

Враховуючи, що ми експлуатуємо системи автономного опалення (дахові котельні), а 

також те, що одним із інвестиційних проектів, що фінансується за рахунок гранту E5P, є 

встановлення близько 250 індивідуальних теплових пунктів, то для таких будинків як 

тарифи на теплову енергію, так і тарифи на послуги з постачання гарячої води повинні 

будуть встановлюватися на кожний будинок окремо. Це збільшить навантаження на 

служби, задіяні у розрахунку тарифів, переважно – планово-економічний відділ, та 

вимагатиме удосконалення процесу автоматизації розрахунків тарифів. 

 

4.2. Запроваджується плата за абонентське обслуговування 

ЗУ про ЖКП передбачена плата за абонентське обслуговування. Це платіж, який споживач 

сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання 

комунальних послуг у багатоквартирному будинку (крім послуг з постачання та розподілу 

природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії) для відшкодування витрат 

виконавця, пов’язаних з укладенням договору про надання комунальної послуги, 

здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами та стягненням плати за 

спожиті комунальні послуги, а у випадках, передбачених ЗУ про ЖКП, також і витрати на 

обслуговування приладів – розподілювачів теплової енергії та/або вузлів обліку, що 

забезпечують індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги у 

квартирах (приміщеннях) багатоквартирного будинку.  

При цьому, до повноважень КМУ належить встановлення граничного розміру плати за 

абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що 

надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами.  

Таким чином, у подальшому підприємство повинне буде здійснювати розрахунки плати за 

абонентське обслуговування споживачів послуги з постачання теплової енергії за 
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індивідуальними договорами та плати за абонентське обслуговування споживачів послуги з 

постачання гарячої води за індивідуальними договорами, але цей розмір не повинен 

перевищувати граничний, встановлений КМУ11.  

ЗУ про ЖКП не передбачено, що відповідний розмір плати за абонентське обслуговування 

буде затверджуватись будь-якими уповноваженими органами. Також ЗУ про ЖКП не 

передбачено затвердження окремим нормативно-правовим актом переліку витрат, що 

входять до складу плати за абонентське обслуговування.  

Оскільки підприємством розглядається можливість працювати за індивідуальними 

договорами, ми плануємо розробити калькуляцію плати за абонентське обслуговування, 

визначивши перелік і склад витрат, які мають увійти до складу цієї плати, а також 

проведемо розрахунки її розміру.  

Безумовно, що реалізація змін, передбачених ЗУ про ЖКП, вимагатиме внесення змін до 

чинного порядку формування тарифів у сфері теплопостачання, тобто Постанови КМУ 

№869. Станом на момент підготовки цього звіту відомо, що Мінрегіон розпочав відповідну 

роботу.  

5. Вдосконалення процесу розрахунків тарифів  

Усі розрахунки тарифів сьогодні виконуються фахівцями підприємства в програмі EXCEL. 

Навіть при формуванні діючих тарифів, без врахування усіх описаних вище змін, що 

передбачаються, розрахунки є досить громіздкими. Вони виконуються різними відділами 

або відповідальними особами підприємства та зводяться в різних файлах. Роботу по 

зв’язку цих даних та визначенню остаточних результатів здійснює планово-економічний 

відділ. За рахунок того, що розрахунок включає значну кількість даних та окремих файлів, 

при зміні окремих параметрів коригування тарифів теж займає суттєвий час.  

Тому підприємство планує виконати роботи із подальшої автоматизації розрахунків 

тарифів, а саме розробити Модель розрахунку тарифів, що забезпечить взаємозв’язок між 

різними (окремими) розрахунками. У випадку, якщо Мінрегіон затвердить порядок розгляду 

тарифів з формами для їх розрахунку, то Модель розрахунку тарифів буде базуватися саме 

на цьому порядку.  

4.2 Система обліку та звітності 

                                                      

11 5.04.2018 року розпочато громадське обговорення проекту постанови КМУ «Про визначення 

граничного розміру плати за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що 

надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами». Проект акта розроблено 

Мінрегіоном на виконання пункту 6 частини першої статті 4 Закону України від 09.11.2017 № 2189-VIII 

«Про житлово-комунальні послуги», згідно з яким до повноважень Кабінету Міністрів України 

віднесено встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на 

одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за 

індивідуальними договорами. http://www.minregion.gov.ua/base-law/grom-convers/informatsiyni-

povidomlennya-pro-provedennya-publichnogo-gromadskogo-obgovorennya-grom-convers/rozpochato-

gromadske-obgovorennya-proektu-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-viznachennya-granichnogo-

rozmiru-plati-za-abonentske-obslugovuvannya-dlya-spozhivachiv-komunalnih-poslug-shho-nad/ 

 

http://www.minregion.gov.ua/base-law/grom-convers/elektronni-konsultatsiyi-z-gromadskistyu/proekt-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-viznachennya-granichnogo-rozmiru-plati-za-abonentske-obslugovuvannya-dlya-spozhivachiv-komunalnih-poslug-shho-nadayutsya-u-bagatokvartirnih-budinkah/
http://www.minregion.gov.ua/base-law/grom-convers/elektronni-konsultatsiyi-z-gromadskistyu/proekt-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-viznachennya-granichnogo-rozmiru-plati-za-abonentske-obslugovuvannya-dlya-spozhivachiv-komunalnih-poslug-shho-nadayutsya-u-bagatokvartirnih-budinkah/
http://www.minregion.gov.ua/base-law/grom-convers/elektronni-konsultatsiyi-z-gromadskistyu/proekt-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-viznachennya-granichnogo-rozmiru-plati-za-abonentske-obslugovuvannya-dlya-spozhivachiv-komunalnih-poslug-shho-nadayutsya-u-bagatokvartirnih-budinkah/
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У рамках чинної системи обліку та звітності підприємством складаються річні звіти – 

фінансові, регуляторні, галузеві, статистичні, податкові тощо, показники яких дають змогу 

аналізувати: 

 Загальний фінансовий стан; 

 Доходи і витрати, прибутковість (збитковість) діяльності; 

 Фінансову незалежність і платоспроможність; 

 Рух коштів та ліквідність; 

 Дебіторську, кредиторську заборгованість та їх динаміку тощо. 

Фінансова звітність ДКП «Луцьктепло» за 2014-2016 роки була підготовлена у складі п’яти 

звітів (шести форм №1-6): Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових 

коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до фінансової звітності з Додатком «Інформація 

за сегментами»). Вказані річні фінансові звіти перевірені аудиторами за 2015-2016 рр. 

згідно укладених договорів, трансформовані за міжнародними стандартами фінансової 

звітності та представлені користувачам. Передбачається, що процеси, пов’язані зі 

складанням обов’язкових фінансових звітів, їх трансформацією, поданням (в т.ч. ЄБРР, 

іншим кредиторам, власнику, державним органам), оприлюдненням, перевіркою (аудитом) 

повинні здійснюватися щорічно.  

Крім аудиту фінансової звітності на вимогу Кредитної угоди з ЄБРР, підприємство як суб’єкт 

господарювання, що здійснює монопольний вид діяльності (транспортування теплової 

енергії) зобов’язаний здійснювати аудит фінансової звітності на вимогу нових Ліцензійних 

умов12 провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання. Ліцензійними 

умовами зокрема передбачено, що річна фінансова звітність ліцензіата підлягає 

обов'язковій перевірці незалежним аудитором та має бути розміщена на його офіційному 

веб - сайті у встановленому законом порядку. Також Законом України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996 (в редакції станом на 

01.01.2018 р) встановлено, що суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку 

зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати 

річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським 

висновком на своїй веб - сторінці (у повному обсязі). 

З 01.08.2017 р. «Луцьктепло» є ліцензіатом Волинської обласної державної адміністрації і 

відтак вже не зобов'язане звітувати перед НКРЕКП13. Однак в нових умовах ліцензування 

встановлено, що ліцензіат повинен надати органу ліцензування документи, інформацію та 

звітність, необхідні органу ліцензування для здійснення своїх повноважень, у межах сфери 

та в термін, встановлений органом ліцензування. На момент підготовки цього звіту 

адміністрація Волинської області, як орган ліцензування, не встановила перелік 

регуляторних звітів, їх обсяг та строки подання. На даний час підприємству не відомо, чи 

кожна обласна адміністрація створить власні форми, чи вони будуть розроблені як 

уніфіковані та затверджені уповноваженим органом для всіх регіонів України.  

                                                      
12 Постанова Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання», від 
22.03.2017 № 308. 
13 До 01.08.2017 ДКП «Луцьктепло» було ліцензіаром НКРЕКП у сфері теплопостачання і відповідно до вимог 
Регулятора складало і подавало до НКРЕКП так звану регуляторну звітність, встановлену постановою НКРЕКП 
«Про затвердження Правил організації звітності, що подається суб’єктами господарювання у сферах 
теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» від 31.05.2017 р. №717. Відповідно до цієї 
постанови підприємство складало і подавало НКРЕКП 6 форм звітів, з яких 3 місячні, 2 квартальні та 1 річна. 
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Незалежно від ситуації, підприємство зобов’язане забезпечити повноту і достовірність 

показників за ліцензованими та іншими видами діяльності шляхом складання і подання 

форми 6 річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» та розкривати в обліковій 

політиці і пояснювати в примітках до звітності особливості діяльності, яка підлягає 

ліцензуванню і тарифному регулюванню, наслідки, пов’язані з тарифним регулюванням, 

зокрема: 

- про характер, масштаб діяльності і операційні ризики регулювання тарифів,  

- вплив регулювання на фінансову звітність (дебіторську та кредиторську 

заборгованість, у т.ч. заборгованість бюджетів з різниці в тарифах для населення, 

втрату обсягів реалізації, конкуренцію у сфері виробництва теплової енергії, у т.ч. з 

НПДЕ тощо); 

- ризики інвестиційної діяльності в теплопостачанні, в т.ч. кредитний ризик - 

прийняття рішень з інвестування, кредитування заходів, пов’язаних з ліцензованими 

видами діяльності вітчизняними та міжнародними фінансовими організаціями 

(вплив відсотків за кредит, плаваючих та фіксованих відсоткових ставок, валютних 

курсових різниць тощо); 

- ризик ліквідності (спроможності погашення зобов’язань, у т.ч. з повернення 

кредитів). 

Крім фінансової і регулярної звітності, підприємство було і залишається зобов'язаним 

подавати галузеві звіти відповідно до вимог Наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України «Про Моніторинг стану 

реформ та розвитку житлово-комунального господарства» від 32.12.2012 р. № 326. 

Відповідно до цього наказу, керівники структурних підрозділів житлово-комунального 

господарства обласних адміністрацій повинні надавати Мінрегіону інформацію про стан 

житлово-комунального господарства регіону в термінах та за формами, зазначеними в 

Типовому списку форми звітування відповідно до додатка 11 до наказу. 

Відповідно до цього додатка ДКП «Луцьктепло» зобов'язана подавати такі звіти та 

інформацію: 

Назва звіту Періодичність Дата 
подання 

Примітка 

Звіт про витрати виробництва, 
форма 1С-теплопостачання (у 
розрізі регіонів та населених 
пунктів)  

квартал до 30 числа 
після звітного 
періоду, за рік 
- до 25 
лютого  

форма N 1-С-
теплопостачання, 
затверджена 
наказом 
Держжитлокомунгосп
у України від 
16.12.2004 N224  

Примірна форма інформації про 
проведення розрахунків за 
послуги з теплопостачання  

місяць до 20 числа 
після звітного 
періоду  

додаток 3 до цього 
наказу  

Примірна форма інформації про 
здійснення розрахунків за 
спожитий природний газ та 
електроенергію підприємствами 
комунальної теплоенергетики  

місяць до 20 числа 
після звітного 
періоду  

додаток 4 до цього 
наказу  

Державна статзвітність «Звіт з 
праці», форма N 1-ПВ, термінова 
- місячна  

місяць до 20 числа 
після звітного 
періоду  

  

Державна статзвітність «Звіт з 
праці», форма N 1-ПВ, термінова 

квартал до 20 числа 
після звітного 
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- квартальна  періоду  

Примірна форма інформації про 
фінансові результати і 
дебіторську та кредиторську 
заборгованість  

місяць до 25 числа 
після звітного 
періоду  

додаток 5 до цього 
наказу  

Баланс за 20__ рік, форма N 1  рік до 1 березня    

Звіт про фінансові результати за 
20__ рік, форма N 2  

рік до 1 березня    

Примірна форма інформації про 
тарифи на послуги з 
теплопостачання (у розрізі 
населених пунктів) 

місяць до 5 числа 
після звітного 
періоду  

додаток 8 до цього 
наказу  

Таким чином, список обов’язкових звітів є значним з великою кількістю показників.  

З метою забезпечення достовірною інформацією процесу своєчасного складання і подання 

зазначених вище форм звітності, надання повних, якісних, достовірних даних для 

контролінгу і прийняття ефективних управлінських рішень підприємство планує: 

a) покращувати організацію ведення бухгалтерського обліку з врахуванням 

організаційно-правової форми підприємства, специфіки і галузевих особливостей 

економічної діяльності, в т.ч. організувати ведення обліку окремо за ліцензованими 

та іншими видами діяльності. Відповідно до вимог законодавства ліцензіат 

зобов’язаний вести бухгалтерський облік окремо за кожним видом діяльності, що 

підлягає ліцензуванню, а саме: виробництво теплової енергії, транспортування 

теплової енергії та постачання теплової енергії як центрами відповідальності для 

забезпечення повного контролю та управління фінансовими результатами 

ліцензованих видів діяльності підприємства. Крім ліцензованих видів діяльності у 

сфері теплопостачання, підприємство здійснює інші види господарської діяльності 

(як у сфері теплопостачання, так і у інших сферах) і важливо бачити аналітичну 

інформацію про фінансові результати саме за видами діяльності, знати, наскільки 

види діяльності в інших сферах господарювання є прибутковими або збитковими. 

Підприємство планує організувати ведення бухгалтерського обліку за 

ліцензованими видами діяльності і за кожним іншим видом діяльності і 

модернізувати Робочий план рахунків бухгалтерського обліку; 

b) запровадити систему та інструменти (методики калькулювання, моделювання й 

прогнозування, алгоритми, розрахунки та розподіли) управлінського обліку за 

центрами витрат і контролінгу (створення, обробка, перевірка і подання системної 

управлінської інформації), що дозволить здійснювати аналіз інформації, моніторинг 

показників підприємства і підрозділів, відхилень від бюджету та інших показників, не 

тільки в цілому, а й в розрізі всіх структурних одиниць та створити інформаційну 

систему, яка забезпечить якісні, надійні та своєчасні дані для прийняття ефективних 

управлінських рішень. Підприємство створить систему управлінського обліку і 

контролінгу за центрами витрат, для чого визначить центри витрат, розробить 

методики калькулювання і контролю, алгоритми, розрахунки та розподіли витрат 

між центрами витрат, затвердить це документально у внутрішньому розпорядчому 

документі (як окремим документом або додатком до наказу про облікову політику) 

та реалізує в програмному забезпеченні; 

c) актуалізувати наказ «Про облікову політику» з урахуванням змін в законодавстві і в 

діяльності підприємства. В обліковій політиці підприємства потребують розкриття 

наступні елементи, які наразі відсутні:  
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 суттєвості інформації про господарські операції основної та іншої операційної, 

фінансової та інвестиційної діяльності, події та статті фінансової звітності, кількісні 

критерії (поріг) та якісні ознаки суттєвості інформації14; 

 застосування касового методу обліку податку на додану вартість15; 

 визнання, оцінки (алгоритму розрахунку) і методики обліку бюджетних коштів 

субвенцій на погашення різниці в тарифах для населення; 

 визнання і методики обліку коштів державних субвенцій, інших коштів бюджетного 

цільового фінансування, в т.ч. на реалізацію інвестиційних програм, проектів 

(капітальних трансфертів), субсидій і пільг для населення, субвенцій з різниці в 

тарифах для населення; 

 визнання, оцінки і методики обліку надходження і використання коштів грантів МФО 

в іноземній валюті; 

 методики обліку кредитних коштів в іноземній валюті за договорами з міжнародними 

фінансовими організаціями (МФО), в т.ч. ЄБРР; 

 методики обліку валютних курсових різниць; 

 методики обліку розрахунків за зобов’язаннями, проведених поручителем (гарантом 

– департаментом фінансів та бюджету Луцької міської ради) за договорами 

банківського кредитування (в т.ч. за кредитом ЄБРР) та згідно Договору Гарантії 

відшкодування та підтримки Проекту від 26.12.2014 р.; 

 визнання і методики обліку витрат на створення кваліфікаційних активів, 

визначення суттєвого часу, визнання, алгоритму розрахунку і обліку капіталізованих 

фінансових витрат, які пов'язані із запозиченнями, і підлягають включенню до 

собівартості кваліфікаційного активу; 

 методики обліку капітальних інвестицій, необоротних активів, створених за рахунок 

позикових, власних коштів ДКП «Луцьктепло» та міського бюджету (капітальних 

трансфертів, внесків до статутного капіталу); 

 методики калькулювання видів діяльності з теплопостачання16 та інших видів 

діяльності, формування калькуляції фактичної собівартості продукції (робіт, послуг), 

у т.ч. теплової енергії та комунальних послуг з урахуванням законодавчих змін, а 

також складання звітності за сегментами та їх визначення; 

 порядку визнання, методичні засади формування в бухгалтерському обліку 

інформації про дебіторську заборгованість, резерв сумнівних боргів, їх оцінки; 

відображення в обліку списання безнадійної дебіторської заборгованості споживачів 

за послуги теплопостачання та інших дебіторів і алгоритм нарахування 

(коригування) резерву сумнівних боргів.  

                                                      
14 Про суттєвість у бухгалтерському обліку і звітності. Лист МФУ від 29.07.2003 р. №04230-04108. 
http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/article?art_id=33638&cat_id=34931  
15 Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість. Наказ Міністерства фінансів України від 
01.07.1997 № 141, із змінами. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0284-97/print1510061688716240  
16 Порядок (правила) організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності суб'єктами 
господарювання у сфері теплопостачання. Постанова НКРЕКП від 10.10.2017 р. №1223. 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/v1223874-17  

http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/article?art_id=33638&cat_id=34931
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0284-97/print1510061688716240
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/v1223874-17
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 порядок прийняття рішення підприємством щодо визнання сумнівної і безнадійної 

дебіторської заборгованості, нарахування резерву сумнівних боргів і списання 

безнадійних боргів; 

 алгоритму визначення, створення забезпечень для відшкодування наступних 

(майбутніх) витрат і платежів, визнання і обліку резерву на виплату відпусток 

працівникам підприємства, інших резервів, включаючи на виконання зобов'язань за 

обтяжливими контрактами тощо; 

 методики відображення в обліку фінансових інвестицій, інвестиційної нерухомості 

та відстрочених податкових активів і зобов’язань на дату балансу; 

 способу і методики складання звіту про рух грошових коштів; 

d) розробити і затвердити механізми оцінки та списання безнадійної дебіторської 

заборгованості споживачів та інших дебіторів, інтегрованого з білінговою системою 

моніторингу та контролю претензій та судових позовів (на основі реєстру) і 

створення резерву сумнівних боргів; 

e) прийняти рішення щодо переходу на систему обліку за міжнародними стандартами 

бухгалтерського обліку (або недоцільності такого переходу) і складання звітності за 

міжнародними стандартами фінансової звітності (або щорічної її трансформації за 

МСФЗ) та провести відповідні навчання персоналу; 

f) провести комплекс заходів та досліджень з пошуку і обґрунтованого вибору якісного 

ліцензованого програмного забезпечення бухгалтерського (управлінського) обліку, 

контролінгу і складання звітності або ліцензованого програмного комплексу, який 

передбачатиме створення інформаційної системи управління підприємством з 

відповідними модулями з обліку, звітності, контролінгу тощо; 

g) вдосконалити організацію і графік документообороту на підприємстві з метою 

упорядкованості процесів створення, руху та своєчасного одержання первинних 

документів відділом бухгалтерського обліку і контролю для записів господарських 

операцій і прийняття їх до обліку, обробки, зберігання та передачі в архіви; 

h) прийняти обґрунтоване рішення та розробити порядок проведення під час щорічної 

інвентаризації переоцінки (дооцінки, уцінки), зменшення корисності активів та 

визнання і відображення отриманих результатів в обліку та звітності; 

i) створити реєстр договорів оренди та орендаторів, в т.ч. інвестиційної нерухомості 

та земельних ділянок; 

j) розробити та затвердити внутрішні управлінські форми звітів (у вигляді розроблених 

аналітичних таблиць, розрахунків тощо) та порядок організації (підготовки, 

заповнення) таких звітів на базі даних управлінського обліку; 

k) аналізувати і вживати заходів з виправлення помилок в обліку і звітності за 

результатами щорічних аудиторських перевірок та аналізувати і приймати рішення 

щодо реалізації рекомендацій аудиторів. 

Здійснення перелічених заходів, передбачених планом корпоративного розвитку з 

вдосконалення системи бухгалтерського (управлінського) обліку та звітності, забезпечить 

своєчасне складання і подання форм звітності, якісні, надійні та своєчасні дані для 

прийняття ефективних управлінських рішень.  



 

55 

 

4.3 Система нарахування та збору платежів 

4.3.1 Організація збуту послуг 

Роботу зі споживачами на підприємстві забезпечують відділ збуту, відділ контролю за 

споживанням теплової енергії та якості послуг, дільниця з повірки засобів обліку води, 

юридичний відділ. 

Відділ збуту веде облік споживачів; облік споживання гарячої води та теплової енергії 

споживачами; облік нарахувань, оплати за спожиті послуги, відшкодування наданих пільг і 

житлових субсидій. У складі відділу збуту працюють група по роботі з юридичними особами 

та група по роботі із населенням. 

Відділ збуту спільно із юридичним відділом проводить претензійно-позовну роботу із 

боржниками. Відділ збуту взаємодіє із відділом контролю за споживанням теплової енергії 

та якості послуг щодо обліку споживання послуг централізованого опалення та 

централізованого постачання гарячої води з аварійно диспетчерською службою щодо 

звернень та скарг споживачів. 

Відділ контролю за споживанням теплової енергії та якості послуг здійснює облік 

споживання послуг централізованого опалення та централізованого постачання гарячої 

води за показниками засобів комерційного та розподільчого обліку, контроль якості послуг, 

опрацювання звернень та скарг споживачів щодо якості послуг.  

Юридичний відділ забезпечує укладання та переукладання договорів про надання послуг, а 

також здійснення заходів щодо погашення заборгованості через претензійну роботу, 

укладання договорів реструктуризації заборгованості, подання судових позовів. 

Для забезпечення ефективної роботи із збуту послуг, здійснення нарахувань за спожиті 

послуги та збору платежів ДКП «Луцьктепло» співпрацює з Міським обчислювальним 

центром. 

З метою підвищення якості послуг, формування партнерських стосунків із споживачами ДКП 

«Луцьктепло» співпрацює із Центром надання адміністративних послуг міської ради. 

З метою вдосконалення організації збуту послуг підприємство планує вдосконалити 

взаємодію структурних підрозділів підприємства, функції яких пов'язані із збутом послуг та 

роботою із споживачами, на основі інтеграції окремих інформаційних задач діяльності із 

збуту послуг в єдиній інформаційній системі із спільною базою даних. 

4.3.2 Облік споживачів 

У базі даних збуту послуг ведеться облік споживачів - населення і споживачів - юридичних 

осіб, та всіх необхідних для обліку споживання, нарахувань та розрахунків за надані 

послуги реквізитів. 

 Облік та ведення реєстру споживачів; 

 Облік характеристик житлових приміщень для визначення нормативного 
споживання; 

 Облік квартирних лічильників та будинкових лічильників, стану їх повірки; 

 Облік споживання послуг, нарахувань та розрахунків за спожиті послуги, 
заборгованості. 

Усі зміни щодо обсягів споживання, які виникають при переплануванні житлових приміщень, 

змін у складі зареєстрованих, наявності пільгових категорій громадян відображаються у базі 
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даних на підставі інформації, отриманої від уповноважених органів та безпосередньо 

громадян. 

З метою вдосконалення системи обліку споживачів підприємство планує: 

1. Запровадити сучасну інформаційну систему обліку споживачів, обліку споживання 

та розрахунків за послуги (білінгова система), яка забезпечить реалізацію всіх 

функцій із збуту послуг, електронний обмін даними із зовнішніми контрагентами.  

2. Забезпечити інтеграцію нової білінгової системи з базами даних та інформаційними 

системами інших служб підприємства та системою обміну даними з МОЦ та 

департаментом соціального захисту.  

3. На основі оновленої інформаційної системи буде реалізована багаторівнева 

система моніторингу та звітності щодо обліку споживачів, обліку споживання та 

розрахунків за послуги з метою формування регулярної оперативної звітності.  

4.3.3 Договірна робота із споживачами 

На підприємстві укладено договори про надання послуг з більшою частиною абонентів: 70% 

абонентів населення та 100% абонентів - юридичних осіб. Частина договорів укладена 

давно і не відповідає сучасним вимогам. Переукладання договорів здійснюється при зміні 

характеристик користування послугами за зверненнями споживачів. Договори про надання 

послуг реєструються в базі даних споживачів. Електронні копії (сканкопії) договорів не 

вносяться в базу даних.  

З метою вдосконалення договірної роботи зі споживачами підприємство планує: 

1. Забезпечити інформаційну підтримку договірної роботи із споживачами шляхом 

модернізації процедур реєстрації договорів із споживачами в базі даних, створення 

електронних копій договорів, інтеграцію системи управління договорами в єдину 

інформаційну систему споживачів. 

2. Забезпечити поступове оновлення договорів, які не відповідають сучасним вимогам 

і чинному законодавству, при зверненні споживачів та планово - для інших 

споживачів. 

3. Сформувати реєстр споживачів, з якими не укладено договори, розробити заходи із 

поступового укладання договорів з метою охопити договорами про надання послуг 

100% споживачів до 2022 року. 

4.3.4 Облік споживання послуг 

Загальна кількість будинків, яку обслуговує ДКП «Луцьктепло» - 789. З них засобами обліку 

теплової енергії обладнані 306, що становить 38,8% усієї кількості (див. табл. 4.3). 

 

Таблиця 4.3. Оснащення споживачів засобами обліку теплової енергії (в розрізі 
категорій споживачів), станом на 01.01.2018 року 

Категорія споживачів Загальна 
опалювана площа 

(м2) 

У т.ч. з обліком 
(м2) 

Частка 
облікованого 

споживання (%) 

населення 2 633 688 1 378 111 52,3% 

відомче житло 36 958 35 326 95,6% 

бюджетні установи 672 148 599 922 89,3% 
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інші споживачі 297 875 208 545 70,0% 

34 885 абонентів є споживачами централізованого постачання гарячої води із квартирним 

обліком гарячої води, що становить 86,8% від загальної кількості абонентів. 

Облік споживання послуг централізованого опалення та централізованого постачання 

гарячої води здійснюється за показниками будинкових та індивідуальних приладів обліку. 

Споживачі, квартири або будинки яких не оснащені приладами обліку споживання гарячої 

води, розраховуються за нормативами.  

Обсяги споживання послуг централізованого опалення для споживачів, квартири або 

будинки яких не оснащені приладами обліку споживання теплової енергії, розраховуються 

відповідно до нормативів споживання теплової енергії з урахуванням температурних 

коригуючих коефіцієнтів.  

Нормативи споживання послуг централізованого постачання гарячої води та 

централізованого опалення 

Нормативи споживання гарячої води встановлено рішенням виконавчого комітету Луцької 

міської ради від 28.07.2005 р. № 233 «Про внесення змін до рішення виконкому від 29 квітня 

2005 № 146 «Про норми водоспоживання» у розмірі 120 літрів на добу на одного мешканця 

в житлових будинках квартирного типу та гуртожитках з централізованим гарячим 

водопостачанням (3,675 м3 на місяць на одного мешканця). 

Соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами, щодо оплати яких 

держава надає пільги та встановлює субсидії, встановлені постановою КМУ №409 від 6 

серпня 2014 року (із змінами і доповненнями): 

для послуг з централізованого постачання гарячої води - 1,6 куб. метра на одну особу на 

місяць; 

для послуг централізованого теплопостачання (для Волинської області): 

- 0,03409 Гкал на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період для 
1-4 поверхових будинків; 

- 0,02296 Гкал на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період для 
будинків на 5 і більше поверхів. 

З метою вдосконалення обліку споживання послуг підприємство планує: 

1. Спільно з міською радою розробити програму оснащення споживачів засобами 
комерційного обліку теплопостачання та гарячого водопостачання;  

2. Розробити пропозиції щодо джерел фінансування встановлення засобів 
комерційного обліку, порядку відшкодування споживачами витрат на 
встановлення засобів обліку; 

3. Підготувати і провести інформаційну кампанію із споживачами щодо 
запровадження комерційного обліку споживання комунальних послуг. 

4. Сформувати реєстр споживачів - населення, які розраховуються за послуги 
гарячого водопостачання за нормативами (без засобів обліку), для соціально 
незахищених категорій розробити пропозиції для міської влади щодо оснащення 
їх засобами обліку. 

5. Розробити план заходів щодо забезпечення своєчасної повірки лічильників з 
урахуванням поточного стану (наявність неповірених лічильників зі значними 
термінами затримки) та поступового переходу до своєчасної повірки всіх 
лічильників. 
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6. Запровадити облік споживання послуг відповідно до вимог Закону України «Про 
комерційний облік теплової енергії та водопостачання». 

4.3.5 Збір показників лічильників 

Зняття показників будинкових лічильників води та теплової енергії здійснюються щомісяця 

працівниками відділу контролю за споживанням теплової енергії та якості послуг. 

Показники квартирних приладів обліку споживання гарячої води та теплової енергії 

подаються мешканцями на підприємство щомісяця (до 25 числа) наступними способами: 

 за допомогою сайту підприємства ДКП «Луцьктепло»; 

 телефоном (номера вказані на сайті підприємства); 

 SMS – повідомленням, із зазначенням адреси та прізвища; 

 особисто — у відділ збуту підприємства; 

 при оплаті послуг в банківських установах. 

Контроль за засобами обліку та їх повіркою забезпечує відділ контролю за споживанням 

теплової енергії та якості послуг. 

З метою вдосконалення збору показників лічильників підприємство планує: 

1. Запровадити моніторинг подання показників лічильників споживачами, зняття 
показників засобів комерційного обліку контролерами підприємства.  

2. Доопрацювати інформаційну систему збуту послуг відповідно до нових вимог 
щодо обліку показників засобів комерційного та розподільчого обліку. 

3. Розробити заходи щодо контролю та забезпечення своєчасного подання 
показників лічильників, процедури врахування обсягів споживання в разі 
неподання показників лічильників. 

4.3.6 Порядок нарахувань та розрахунків за послуги. Міський 
обчислювальний центр 

Міський обчислювальний центр (МОЦ) є інтегруючим центром та посередником між 

підприємствами - надавачами послуг, банківськими установами та споживачами. 

Підприємство надає МОЦ інформацію про обсяги споживання ТЕ за показниками 

будинкових лічильників та розраховане споживання теплової енергії на 1 кв.м опалюваної 

площі для будинків без лічильників. Уповноважені організації надають МОЦ інформацію про 

зміну опалювальної площі, зміну кількості зареєстрованих громадян у житлових 

приміщеннях. 

Департамент соціального захисту надає МОЦ інформацію про розміри нарахованих 

субсидій за кожним особовим рахунком та інформацію про громадян, які мають право на 

пільги з оплати житлово-комунальних послуг. 

Відділ ведення Реєстру територіальної громади щомісяця подає інформацію про зміни у 

складі зареєстрованих за місцем проживання/перебування громадян. 

На основі отриманих даних, з використанням площі житлових приміщень, кількості 

зареєстрованих осіб, наявності і кількості пільговиків МОЦ здійснює розрахунок вартості 

послуг за кожним особовим рахунком з урахуванням загального та індивідуального 

споживання і розраховує розмір пільг і житлових субсидій.  

http://teplo-dkp.lutsk.ua/ua/podannya_pokaziv_lichylnykiv/
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На основі даних про споживання послуг, вартості спожитих послуг з урахуванням пільг і 

субсидій формуються рахунки до оплати, які до 5 числа наступного за звітним місяця 

передаються МОЦ до банківських установ, з якими укладено договори на прийом платежів.  

Перевагою використання обчислювального центру є те, що розрахунок вартості послуг 

здійснюється для практично для всіх організацій - надавачів житлово-комунальних послуг в 

місті (всі крупні надавачі житлово-комунальних послуг, більшість ОСББ, кооперативів). 

Це суттєво зменшує витрати підприємств на адміністрування збуту послуг, роботу із 

споживачами.  

Інформація про оплату послуг передається щоденно банківськими установами до МОЦ для 

внесення в базу даних та формування звітів про стан оплати послуг. Отримані кошти 

перераховуються безпосередньо на рахунки підприємств – надавачів послуг.  

Із впровадженням нової білінгової системи підприємство планує переглянути функції щодо 

управління базою даних споживання та нарахувань за надані послуги, з метою підвищення 

ефективності використання інформаційних ресурсів, розширення можливості доступу 

спеціалістів до бази даних.  

Будуть реалізовані нові процедури доступу спеціалістів відділу збуту і інших служб, 

пов'язаних із збутом послуг, до оперативної інформації про споживачів, характеристик 

споживання, оплату послуг, інших даних щодо роботи із споживачами. 

Це дозволить запровадити аналіз виконання повсякденних процедур збуту послуг, 

комплексний моніторинг здійснення заходів із збуту послуг, оцінки їх ефективності, 

прогнозування реалізації послуг, планування діяльності підприємства. 

4.3.7 Соціальний захист споживачів, пільги та субсидії 

Відповідно до законодавства України, функція соціального захисту споживачів є важливою 

складовою діяльності служби збуту підприємства.  

Відділ збуту веде облік громадян, які мають пільги з оплати послуг теплопостачання та 

гарячого водопостачання, а саме категорія пільги, розмір знижки, кількість осіб, на яких 

поширюються пільги. Законодавством України визначено перелік осіб, які належать до сім'ї 

пільговика і на яких поширюються пільги - дружина (чоловік), неповнолітні діти.  

Також відділ збуту веде облік громадян, які отримують субсидії з оплати послуг 

централізованого опалення та постачання гарячої води.  

Для призначення субсидій органи соціального захисту населення роблять запити до 

організацій, що надають житлово-комунальні послуги щодо вартості послуг в межах 

соціальних нормативів користування комунальними послугами. 

Станом на січень 2018 року 39,1% абонентів підприємства одержують субсидії для 

відшкодування вартості послуг централізованого теплопостачання та гарячого 

водопостачання. Субсидії становлять 79,6% вартості спожитих послуг для домогосподарств 

– одержувачів субсидій і є суттєвою частиною платежів цієї категорії населення.  

Рішенням міської влади встановлено пільги на оплату житлово-комунальних послуг 

окремим соціально-незахищеним категоріям громадян, які фінансуються з міського 

бюджету. 

Підприємство планує запровадити та відпрацювати новий порядок розрахунків за надані 

пільги і субсидії відповідно до постанови КМ України №951 від 08.11.2017 р., реалізувати 
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нові процедури обміну даними з департаментом соціального захисту про нарахування пільг 

та субсидій та відшкодування нарахованих пільг. Будуть проведені переговори із 

Держказначейством щодо відшкодування заборгованості за попередні роки, запроваджені 

процедури формування документів для фінансування наданих пільг і субсидій відповідно до 

нового порядку. 

Уряд заявив про поетапне запровадження з 2019 року монетизації житлових субсидій на 

рівні споживачів. Це вимагатиме нових схем взаємодії з органами соціального захисту, 

запровадження нових форм роботи із споживачами. У перспективі монетизація на рівні 

споживачів дозволить суттєво скоротити видатки підприємства на адміністрування 

соціальних виплат. 

4.3.8 Робота щодо зменшення заборгованості з оплати послуг 

Підприємство постійно контролює стан оплати послуг, здійснює моніторинг заборгованості.  

Разом з тим, нестабільна економічна ситуація в країні, непослідовна урядова політика щодо 

оплати житлово-комунальних послуг, прийняття Верховною Радою ряду популістських 

законів, які позбавляли підприємство можливості впливу на боржників (скасування пені, 

заборона припиняти надання послуг у разі неоплати і т.і.) призвело до утворення значної 

заборгованості з оплати послуг.  

Дані щодо розмірів заборгованості з оплати теплопостачання та гарячого водопостачання 

та кількості боржників наведені у таблиці 4.4.  

Таблиця 4.4. Розмір заборгованості та кількість боржників станом на 01.01.2018 року 

Групи за розміром боргу Сума 

заборгованості 

Кількість 

боржників 

Середній борг 

від 1,0 до 2,0 тис .грн. 2 064 096,88 1495 1380,67 

від 2,0 до 5,0 тис. грн. 3 452 826,06 1055 3272,82 

від 5,0 до 10,0 тис. грн. 6 073 963,94 843 7205,18 

від 10,0 до 20,0 тис. грн. 10 900 204,98 763 14285,98 

від 20,0 до 40,0 тис. грн. 13 933 916,39 504 27646,66 

від 40,0 до 80,0 тис. грн. 6 986 799,35 139 50264,74 

Всього 43 411 807,60 4799 9046,01 

База даних дозволяє структурувати боржників за терміном заборгованості, виявляти 

заборгованість на початкових етапах та своєчасно застосовувати профілактичні та 

попереджувальні заходи. Робота із боржниками здійснюється з урахуванням терміну 

заборгованості, суми боргу на основі електронного реєстру боржників, проводиться 

регулярний моніторинг заборгованості та стану оплати послуг та погашення заборгованості. 

Підприємство застосовує такі форми роботи з боржниками: 

 Щомісячне направлення претензій щодо оплати заборгованості споживачам.  

 Укладання договорів реструктуризації боргу; 

 Вручення досудових попереджень боржникам із значною заборгованістю. 

 Подання судових позовів. 
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Таблиця 4.5. Претензійно-позовна робота із боржниками у січні-лютому 2018 року 

Назва заходу Кількість Сума 

претензій,  

тис. грн. 

Сплачено за 

претензіями,  

тис. грн. 

Направлено претензій споживачам 2301 9105,34 902,27 

Укладено договорів реструктуризації 

заборгованості 31 255,86 232,06 

Передано нових справ для судових 

позовів 

  

100,27 

Підприємство використовує всі можливі форми стягнення заборгованості, але найбільш 

доступною і ефективною формою є направлення претензій споживачам, яка дозволяє 

оперативно реагувати на виникнення заборгованості та з мінімальними тратами її 

погашати.  

Судові позови неефективні через громіздку процедуру їх подання і неефективні механізми 

стягнення заборгованості навіть при наявності позитивного рішення суду. 

Важливо розширити форми профілактичної роботи із споживачами, сприяти формуванню 

партнерських стосунків, з метою недопущення виникнення заборгованості. Роботу з 

боржниками підприємство буде вести з урахуванням терміну заборгованості та соціального 

статусу боржників. 

Будуть застосовуватися всі можливі форми роботи з боржниками: 

 Щомісячне вручення рахунків з вказаним боргом на кінець місяця, направлення 
претензій боржникам, які мають заборгованість більше 1-3 місяців.  

 Буде розширено роботу із укладання договорів реструктуризації боргу. 

 Вручення досудових попереджень божникам із значною заборгованістю, подання 
судових позовів. 

 Відключення боржників від надання послуг. 

Робота із зменшення заборгованості буде забезпечена веденням електронного реєстру 

боржників в єдиній базі даних збуту послуг, буде здійснюватися регулярний моніторинг 

заборгованості та стану оплати послуг та погашення заборгованості. 

У рамках нової інформаційної системи збуту послуг буде впроваджено аналітичну систему 

обліку та моніторингу роботи із боржниками, яка повинна включати чинну систему обліку 

боржників та термінів заборгованості, а також: 

 облік претензійної роботи, інших заходів, які застосовувались до боржників та отримані 
результати; 

 облік договорів реструктуризації заборгованості та хід їх виконання; 

 облік позовної роботи щодо боржників. 

4.3.9 Робота із зверненнями громадян, формування 
партнерських стосунків із споживачами 

Формування партнерських стосунків із споживачами є важливою складовою діяльності 

підприємства із збуту послуг. Для забезпечення цього завдання підприємство використовує 

такі форми роботи: 
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 Інформування споживачів про діяльність підприємства, актуальні питання надання 
послуг, їх якості, з використанням сайту підприємства, місцевих ЗМІ;  

 Оперативне реагування на скарги те звернення споживачів. 

З метою підвищення якості послуг, формування партнерських стосунків із споживачами ДКП 

«Луцьктепло» співпрацює із Центром надання адміністративних послуг міської ради. 

На сайті підприємства розміщено актуальну інформацію для споживачів населення і 

юридичних осіб щодо: 

 тарифів та нормативів споживання послуг, пільг і субсидій; 

 обліку споживання послуг, форм оплати, повірки лічильників; 

 порядку звернень, подання скарг; 

 додаткових послуг, які надаються підприємством; 

 аварійних ситуацій та планових ремонтних робіт. 

Важливим є наявність на сайті нормативно-правових документів, рішень ОМС, що 

регулюють надання житлово-комунальних послуг. 

Разом з тим, на сьогодні відсутньою є систематизація звернень, реєстрація в базі даних 

(зв'язок з базою споживачів). Немає класифікатора звернень (якість послуг, встановлення 

засобів обліку, зміна умов споживання, встановлення права на пільги, зміни підключення до 

водопостачання, повірка засобів обліку), питання обліку споживання, розрахунки за надані 

послуги, укладання договорів про реструктуризацію заборгованості.  

З метою вдосконалення роботи із зверненнями громадян, формування партнерських 

стосунків із споживачами підприємство буде запроваджувати сучасні засоби 

безпосередньої взаємодії із споживачами через засоби інформаційної системи та інтернет, 

які забезпечать: 

 доступ споживачів до особистих даних щодо обліку споживання, нарахувань та 
оплати послуг); 

 внесення даних про обсяги споживання через засоби інтернету; 

 здійснення оплати послуг через систему електронних платежів. 

В умовах недосконалого законодавства ряд заходів можна здійснити лише спільними 

зусиллями міської влади та підприємства з метою формування відповідних правових 

механізмів.  

Будуть вдосконалені та розширені засоби інформування споживачів про актуальні питання 

надання послуг з використанням сучасних інформаційних технологій. 

З метою підвищення ефективності роботи із зверненнями споживачів буде запроваджено 

реєстрацію звернень в базі даних (зв'язок з базою споживачів) на основі класифікатора 

звернень (якість послуг, встановлення засобів обліку, зміна умов споживання, встановлення 

права на пільги, зміни підключення до водопостачання, повірка засобів обліку), питання 

обліку споживання, розрахунки за надані послуги, укладання договорів про 

реструктуризацію заборгованості), з формуванням історії звернень, їх систематизації, 

порядок опрацювання та надання відповіді. 

4.4 Бюджетування 

У сучасній практиці господарювання бюджетування використовується як один із основних 

інструментів фінансового управління. По суті, це інструмент, який дозволяє поєднати 
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практику планування та аналізу фактично досягнутих результатів з метою прийняття 

управлінських рішень, направлених на ефективне використання ресурсів підприємства та 

досягнення високих фінансових показників.  

Одним з основних показників, що характеризує результат нашої діяльності, є чистий 

фінансовий результат. Незалежно від того, отримали ми прибуток чи збиток, вкрай 

важливим є здійснення постійного аналізу факторів, які призвели до такого фінансового 

результату. Цього можна досягнути, порівнюючи планові та фактичні показники діяльності. 

Станом на сьогодні, ми, як суб’єкт господарювання у сфері теплопостачання, відповідно до 

законодавчих вимог, формуємо значну кількість як планових документів (фінансовий план, 

розрахунки тарифів, інвестиційну програму тощо), так і документів, що відображають 

фактичні результати нашої діяльності (різні види звітності, про що детально описано в 

розділі 4.2). Але усі вони в кінцевому результаті відображають показники за ліцензованими 

видами діяльності та в цілому по підприємству. Для більш глибокого аналізу нам необхідно 

запровадити такий підхід, який би давав можливість здійснювати аналіз господарської 

діяльності за кожним центром відповідальності (витрат, доходів, прибутку, інвестицій).  

Тому з 2018 року ми запроваджуємо систему бюджетування. У нашому розумінні, 

бюджетування являтиме собою процес формування бюджетів як планових, так і фактичних 

витрат і доходів за кожним центром відповідальності з наступним аналізом відхилень.  

Додатковим фактором, що підтверджує необхідність запровадження системи 

бюджетування, є набуття чинності законів України «Про житлово-комунальні послуги» та 

«Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання». У зв’язку з їх прийняттям, ми 

зобов’язані будемо формувати тарифи не лише в розрізі видів діяльності сфери 

теплопостачання, але і окремих будинків, де встановлені дахові котельні та виробництво 

гарячої води здійснюється за допомогою ІТП. Крім того, окремої уваги потребуватиме 

питання встановлення, заміни та обслуговування комерційних приладів обліку, які 

виокремлюються в окремі центри відповідальності. Тобто, суттєво зросте кількість центрів 

доходів та витрат.  

Для запровадження системи бюджетування ми ввели до нашої організаційної структури 

посаду Економіста з фінансових питань та бюджетування. Станом на момент підготовки 

цього документу триває розробка його посадової інструкції. У подальшому ми розглянемо 

варіанти організації роботи над бюджетуванням із залученням фахівців планово-

економічного відділу, бухгалтерії та інших за потреби. 

Враховуючи особливості господарювання та потребу в управлінських даних на цьому етапі 

ми визначили, що бюджетування буде здійснюватися: 

- у програмі EXCEL;  

- на квартальній або місячній основі (періодичність буде визначена після завершення 
підготовчої роботи на основі принципу превалювання суті над формою); 

- за кожним видом діяльності з деталізацією за кожним центром відповідальності; 

- з використанням баз розподілу витрат загального призначення (витрати, пов'язані 
одночасно з більше ніж двома центрами відповідальності); 

- з використанням розрахункового методу визначення доходу при плануванні та по 
факту, у випаду, якщо його неможливо визначити на основі первинних бухгалтерських 
документів. 

Примірна класифікація видів діяльності буде наступною.  

1. Ліцензовані види діяльності у сфері теплопостачання: 
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1.1. виробництво теплової енергії, у т.ч.: 

1.1.1 теплова енергія, вироблена на джерелах/установках, крім тієї, що вироблена на 
установках з використанням нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії; 

1.1.2 теплова енергія, вироблена на установках з використанням нетрадиційних та 
поновлюваних джерел енергії17; 

1.1.3 теплова енергія, придбана в інших суб’єктів господарювання18; 

1.2. транспортування теплової енергії  

1.3. постачання теплової енергії. 

2. Інші види господарської діяльності: 

2.1. ліцензовані види діяльності, крім видів діяльності, перелік яких наведено у пункті 1; 

2.2. неліцензовані види діяльності у сфері теплопостачання, у т.ч.: 

2.2.1. послуги з централізованого опалення (станом на момент підготовки ПКР, постачання 
теплової енергії – після набрання чинності ЗУ про ЖКП); 

2.2.2. послуги з централізованого постачання гарячої води (станом на момент підготовки 
ПКР, постачання гарячої води – після набрання чинності ЗУ про ЖКП); 

2.3. інші неліцензовані види діяльності, що не зазначені у пунктах 2.1 та 2.2.  

Деталізація за кожним центром відповідальності передбачатиме, формування бюджетів та 

аналіз відхилень за кожним структурним підрозділом. Основними структурними 

підрозділами є підрозділи: 

- безпосередньо задіяні у виробництві теплової енергії (котельні); 

- безпосередньо задіяні у транспортуванні теплової енергії (ті, до складу яких входять 
теплові мережі та теплові пункти); 

- безпосередньо задіяні у постачанні теплової енергії; 

- безпосередньо задіяні у наданні послуг з централізованого опалення; 

- безпосередньо задіяні у наданні послуг з централізованого постачання гарячої води; 

- безпосередньо задіяні у наданні інших видів діяльності (в розрізі кожного з таких видів 
діяльності); 

- підрозділи загальновиробничого призначення; 

- підрозділи загальногосподарського призначення; 

- інші підрозділи за потреби.  

В якості баз розподілу витрат загального призначення (витрати, пов'язані одночасно з 

більше ніж двома центрами відповідальності) ми плануємо використовувати як бази 

розподілу, передбачені чинним законодавством з питань ціноутворення (прямі витрати, 

виробнича собівартість), а також інші, що дозволяють забезпечити справедливий розподіл 

                                                      

17 Одним із інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок коштів МФО, є встановлення котла, 

що працюватиме на біопаливі. Незважаючи на те, що діяльність з виробництва теплової енергії на 

установках з використанням нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії, включається до 

ліцензованого виду діяльності з виробництва теплової енергії, після введення біо-котла в 

експлуатацію необхідно буде виокремити цю діяльність в окремий вид та забезпечити бюджетування 

за відповідним центром відповідальності.  

18 Придбання теплової енергії здійснюється в ДП МО України ЛРЗ "Мотор" та Волинського 

академічного обласного музично-драматичного театру ім.Т.Г.Шевченка  
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таких витрат (наприклад, обсяг відпуску теплової енергії з кожної котельні, та/або обсяг 

корисного відпуску тощо).  

Враховуючи значну кількість роботи щодо запровадження процесу бюджетування в 

перспективі буде розглянуто питання можливості його автоматизації у вигляді окремого 

модулю в автоматизованій системі обліку підприємства. 

4.5 Довгострокове фінансове планування 

Відповідно до чинного законодавства у сфері теплопостачання наше підприємство готує 

ряд документів, що містять планові показники терміном на один рік.  

До таких документів відносяться: Фінансовий план, Інвестиційна програма та розрахунки 

тарифів.  

Коротка інформація щодо цих документів наведена нижче.  

Назва 

документу 
Нормативна база 

Статус  

на 2018 рік 

Основні 

планові річні 

показники 

Фінансовий 

план 

ст. 27 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в 

Україні», Рішення виконавчого 

комітету Луцької міської ради від 

02.10.2013 № 590-1 «Про 

Порядок складання, 

затвердження та контролю 

виконання фінансових планів 

комунальних підприємств міста 

Луцька» із змінами 

Затверджений на 2018 

рік Рішенням 

виконавчого комітету 

Луцької міської ради від 

21.03.2018  

№157-1 

Доходи 

Витрати 

Фінансові 

результати 

Інвестиційна 

програма 

Наказ Міністерства 

регіонального розвитку, 

будівництва та ЖКГ України від 

14.12.2012 №630 та Постанова 

Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання 

у сфері комунальних послуг від 

14.12.2012 р. №381 «Про 

затвердження порядків 

розроблення, погодження та 

затвердження інвестиційних 

програм суб’єктів 

господарювання у сфері 

теплопостачання» 

Затверджена на 2018 рік 

Рішенням виконавчого 

комітету Луцької міської 

ради від 21.03.2018  

№157-1 

Обсяг 

інвестицій за 

джерелами 

фінансування 

Розрахунки 

тарифів 

Постанова КМУ № 869 від 

01.06.2011 р. «Про 

забезпечення єдиного підходу 

до формування тарифів на 

житлово-комунальні послуги 

Затверджені на 2018 рік 

Рішенням виконавчого 

комітету Луцької міської 

ради від 06.12.2017 р. 

№731-1 «Про тарифи на 

послуги, що надаються 

Тарифи  
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Назва 

документу 
Нормативна база 

Статус  

на 2018 рік 

Основні 

планові річні 

показники 

ДКП «Луцьктепло» та від 

04.04.2018 №197-1  

«Про встановлення 

скоригованих тарифів на 

послуги, що надаються 

ДКП «Луцьктепло» 

Усі перелічені документи містять основні планові показники діяльності нашого підприємства 

на 2018 рік, тобто на один рік.  

Чинне законодавство не вимагає від нас, як суб’єкта господарювання у сфері 

теплопостачання, здійснювати довгострокове фінансове планування або формувати 

довгострокові тарифи19.  

Але, зважаючи на особливості господарювання нашого підприємства, а саме розпочату в 

2018 році реалізацію інвестиційних заходів, які фінансуються за рахунок кредитів ЄБРР, 

ФЧТ та гранту E5P, ми вважаємо за потрібне розробити Модель фінансового планування 

(МФП) та своєчасно її оновлювати (коригувати).  

Основна мета розробки МФП – це визначення прогнозних результатів діяльності 

підприємства в довгостроковій перспективі та вплив на рівень тарифів основних тенденцій 

розвитку підприємства, запланованих інвестиційних проектів, а також інших макро- і 

мікроекономічних чинників. 

Першу МФП нашого підприємства ми почали розробляти на 2018-2021 рр. в програмі 

EXСEL.  Вона повинна включати такі основні елементи: 

- Прогнозний річний план виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та 

надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої 

води; 

- Довгострокова інвестиційна програма; 

- Розрахунок прогнозних тарифів на довгострокову перспективу, що враховують вплив 

заходів довгострокової інвестиційної програми, в першу чергу, прогнозних економії 

палива і електроенергії та скорочення втрат теплової енергії в мережах; 

- Розрахунок прогнозних доходів і витрат від основної та неосновної діяльності; 

- Форми фінансової звітності на прогнозний період. 

Станом на момент підготовки ПКР ми розробили прогнози щодо річного плану, 

довгострокової інвестиційної програми та потреби у коштах на її фінансування, зміни 

окремих статей витрат внаслідок реалізації довгострокової інвестиційної програми. Як 

основний результат впливу цих факторів ми визначили прогнозні тарифи на теплову 

                                                      

19 Формування довгострокових тарифів (на 3 або 5 років) передбачено лише для ліцензіатів НКРЕКП у 

випадку застосування ними стимулюючого регулювання. Таким чином, якщо ДКП «Луцьктепло» 

повернеться під регулювання НКРЕКП та матиме намір перейти до стимулюючого регулювання, то 

вимога формування довгострокових тарифів буде обов’язковою для ДКП «Луцьктепло». 
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енергію (її виробництво, транспортування, постачання) на 2018-2021 роки. Основні 

розрахунки та результати прогнозування наведено в Додатку В.  

При складанні МФП ми використовуємо припущення щодо зміни обсягів реалізації теплової 

енергії та послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води; зміни цін на 

основні ресурси та середньомісячної заробітної плати працівників на базі офіційного 

прогнозу індексу цін виробників промислової продукції та показника середньомісячної 

заробітної плати працівників; зміни курсу євро та інші за потреби.  

Крім розробки МФП та її коригування, ми будемо застосувати відповідний аналіз прогнозних 

результатів у порівнянні з фактично досягнутими. Такий аналіз дозволить нам оцінювати 

ефективність впроваджуваних інвестиційних заходів, їх вплив на розмір тарифів та 

вдосконалювати подальший процес фінансового планування.  
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5 Заходи із вдосконалення операційного управління 

Протягом наступних років підприємство планує підвищити ефективність операційної 

діяльності в основному за рахунок інвестицій у більш енергоефективне обладнання.  

Нове обладнання допоможе нам підвищити продуктивність роботи операторів завдяки 

встановленню нових автоматизованих котлів та системі передачі даних (SCADA). Така 

автоматизація скорочує потребу в постійній присутності операторів у котельнях і дає нові 

можливості для оптимізації роботи мереж. Ми також будемо вдосконалювати наш підхід до 

технічного обслуговування, використовуючи найновіші методи обслуговування та ремонту 

обладнання. З цією метою ми організовуємо наше технічне управління, щоб краще розуміти 

стан обладнання, встановленого в наших мережах. Мета полягає в тому, щоб підтримувати 

лише пристрої, що потребують технічного обслуговування, і робити це до поломок. Для 

цього ДКП «Луцьктепло» має на меті розвинути нові інструменти. 

5.1 Енергоефективність  

Ми будемо активізувати зусилля, спрямовані на підвищення енергоефективності та 

скорочення витрат на тепло. 

Навіть після перших інвестицій, здійснених за рахунок позики ЄБРР, все ще багато 

обладнання підприємства залишається неефективним: пальники, котли, насоси, 

вентилятори, старі труби. У період, коли протягом декількох років ціна на газ збільшилась 

більш ніж удвічі, велика їх кількість повинна бути замінена якомога швидше, щоб скоротити 

витрати на виробництво та транспортування теплової енергії. Однак, через те що 

підприємство дуже обмежене в інвестиційних коштах, пріоритет буде надаватися 

заміщенню найменш ефективного обладнання та досягненню найкращої економії витрат. 

Для цього наше підприємство налагодить порівняльний аналіз продуктивності цього 

обладнання на основі зібраної достовірної технічної інформації, а не за рахунок 

розрахункових значень, як це часто відбувається сьогодні. Порівняння кількості спожитого 

газу та виробленої теплової енергії, що дійшла споживачам, покаже, де є найбільші теплові 

втрати, де і в яке пріоритетне обладнання слід найбільш ефективно вкладати кошти. 

Підприємство покращить збір даних щодо споживання енергії  та регулярно аналізуватиме 

їх, точніше обчислюватиме основні показники, пов'язані з енергоефективністю (наприклад, 

споживання палива та електроенергії на Гкал виробленої та відпущеної теплової енергії - 

кВт / год електроенергії/Гкал та Гкал/м3 гарячої води). 

Ми посилимо нашу увагу на моніторингу наступних показників енергоефективності:  

 Обчислення показників максимального значення для кожного котла та помпи, а 

також визначення того, коли рекомендується заміна або ремонт. 

 Вжиття заходів (придбання нового пальника, котла, вентилятора чи помпи), як 

тільки індикатор для конкретного котла або помпи досягне максимального значення.  

 

Ми будемо використовувати моніторинг та аналіз цих показників для вибору та планування 

наших інвестицій щодо покращення енергоефективності (наприклад, заміна пальників, 

котлів, труб та помп, злиття (поєднання) котелень). На основі оцінки даних протягом кількох 
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років ми зможемо зробити висновки та підготувати стратегію для подальшого 

вдосконалення в довгостроковій перспективі. 

Наша загальна мета – замінити всі пристрої з найвищими річними тепловими втратами 

протягом наступних років. Виконавши це, ми надаватимемо першочергову увагу закупівлі 

нового обладнання, яке забезпечить кращу прибутковість, та найефективніше повернення 

інвестованих коштів. Виконані дослідження показують, що сьогодні заміна пальників, помп 

та малих котлів є найбільш прибутковими інвестиціями. 

Отже, цілі протягом п'яти найближчих років полягають у тому, щоб замінити принаймні всі 

пальники на одному котлі в кожній котельні потужністю понад 5 Гкал/годину, а кожен котел 

в кожній котельні менше 1 Гкал/год, а також усі помпи з електродвигуном понад 10 кВт. 

Що стосується заміни труб, то дослідження показали, що це не суттєво зменшує теплові 

втрати та має більш довгу віддачу, тому вони не входять до цієї глави. Але інші причини, 

такі як взаємозв'язок мереж або велика кількість витоків на одному конкретному сегменті, 

можуть мати вирішальне значення щодо інвестицій у заміну мереж: тоді покращення 

енергоефективності за рахунок заміни труб також сприятиме покращенню загальної 

ефективності ДКП «Луцьктепло». 

Детальний перелік котелень буде підготовлений та затверджений протягом 2019 року 

відповідно до техніко-економічних обґрунтувань. Тоді наступні два роки 2020 та 2021 будуть 

присвячені розробкам, фінансуванню та тендерам. Установка нового обладнання 

відбудеться в 2022 і 2023 роках. 

ДКП «Луцьктепло» сприятиме підвищенню енергоефективності в будівлях (які не 

відповідають за це) шляхом надання надійних даних щодо споживання тепла кожної 

будівлі. Це сприятиме прийняттю рішень та розширенню програми встановлення 

індивідуальних теплових пунктів.  

Енергоефективність включає в себе також економію електроенергії. Одним з подальших 

заходів щодо покращення буде встановлення системи автоматизації та управління в 

системі централізованого теплопостачання (SCADA) для моніторингу та подальшого 

вдосконалення не тільки споживання газу, а й споживання електроенергії. Економія 

споживання електроенергії буде базуватися на визначені більш реалістичних щомісячних 

та річних цілей для кожної насосної станції, та їх порівняльного аналізу: досягнуті фактичні 

показники до встановлених цілей (2020 рік). 

Ми будемо виконувати протягом 2020-2021 років стандартний енергетичний аудит на всіх 

об'єктах ДКП «Луцьктепло» для визначення інших заощаджень: на опалення приміщень, 

споживання води, освітлення, електропостачання тощо. 

5.2 Попереджувальне технічне обслуговування обладнання 

Обслуговування обладнання для нас, співробітників підприємства, є ключовим фактором 

надійного постачання тепла споживачам. Мета полягає не тільки в відсутності зупинок у 

котельнях, в мережах теплових труб, а й у забезпеченні найкращих параметрів, що 

дозволяють досягти максимальної ефективності котлів, помп, лічильників тепла та нових 

ІТП. 

Завдяки новому обладнанню, придбаному за рахунок кредиту ЄБРР, технічне 

обслуговування нагрівальних об'єктів, теплових мереж та водогрійних мереж ставатиме 

більш складним і потребуватиме навіть більше, ніж сьогодні, кваліфікованої, добре 

організованої управлінської команди та кваліфікованого, підготовленого персоналу. Метою 

організації технічного обслуговування повинно бути функціонування, підтримання та 
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вдосконалення всіх об'єктів, нових і старих, для забезпечення надійного, безпечного,  

енергоефективного та ефективного функціонування об'єктів для досягнення поставлених 

цілей протягом всього експлуатаційного циклу.  

Ми ставимо собі на меті перехід від аварійного технічного обслуговування (поломки, 

зупинки через експлуатацію аж до несправності), що означає, що ми виконуємо ремонт або 

заміну пошкодженого обладнання лише в разі виникнення очевидних проблем: у разі 

виявлення видимих проривів труб, зупинки котла в надзвичайних ситуаціях , вимкнення 

помп. Цей підхід був оправданий у той час коли зупинки були рідкісними і сприймалися 

населення та установами з терпінням, а трудові та матеріальні витрати не були такими 

вагомими, як сьогодні. 

Наше профілактичне обслуговування, в основному полягає у серйозних ремонтних 

роботах котлів та на річних гідравлічних випробуваннях тиску в мережах, що дозволяє 

виявити майже пошкоджене обладнання та його відремонтувати або замінити, перш ніж 

виникнуть очевидні проблеми. Цей спосіб не тільки підвищив надійність наших мереж, але і 

зменшив витрати на технічне обслуговування приблизно на 25% порівняно з аварійним 

обслуговуванням. 

Ми впроваджуватимемо протягом найближчих років попереджувальне обслуговування 

(технічне обслуговування на основі певних умов). Цей підхід буде полягати в плануванні 

заходів з технічного обслуговування лише тоді, коли механічні або експлуатаційні умови 

підтверджують його необхідність, періодично контролюючи ефективність котлів та машин 

від надмірної вібрації, температури та/або деградації змащення, або спостерігаючи за будь-

якими іншими шкідливими тенденціями, що відбуваються з часом. Коли стан обладнання 

досягає заздалегідь визначеного критичного, обладнання вимикається для відновлення або 

заміни пошкоджених компонентів, щоб запобігти дорожчій поломці. Дослідження показали, 

що при правильному підході, витрати на експлуатацію в такий спосіб на 30% менші, ніж у 

методі профілактичного обслуговування. Переваги цього підходу полягають у тому, що він 

працює дуже добре, якщо персонал має адекватні знання, навички та час для виконання 

завдань попереджувального технічного обслуговування та що це дозволяє планувати 

ремонт обладнання належним чином. 

Для реалізації цього підходу ми покладаємося на Комп'ютерну систему управління 

технічним обслуговуванням (Computerised Maintenance Management System - CMMS) для 

управління поточними операціями та відстеження стану технічного обслуговування та 

моніторингу відповідних витрат на цю роботу. Ці системи є життєво важливими 

інструментом, що дозволить не тільки керувати поточними заходами, але й надавати цінну 

інформацію для підготовки підприємством ключових показників ефективності (КПЕ), що 

використовуються для оцінки ефективності поточної операційної діяльності та прийняття 

організаційних та кадрових рішень. Зокрема, CMMS буде забезпечувати оптимізацію 

технічного обслуговування шляхом створення оптимального поєднання вищезазначених 

підходів до технічного обслуговування. 

Ця система забезпечить велику кількість даних для прийняття рішень. Дефекти (протікання 

труб, зупинки котлів) у теплопостачанні та теплових мережах будуть систематично 

фіксовані, і тому обслуговування буде не тільки аварійним. Технічне обслуговування 

електромеханічного обладнання здійснюватиметься не тільки в надзвичайних ситуаціях, 

але й за плановими схемами технічного обслуговування. 
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5.3 Мережева інформаційна система (NIS/GIS)  

У середньостроковій перспективі ми будемо інтегрувати CMMS у нашу майбутню мережеву 

інформаційну систему (Network Information System - NIS/GIS), яку ми плануємо розпочати з 

фази закупівлі SCADA в 2019 році. SCADA надаватиме дані не тільки від даних про 

температуру, тиск та споживання з котельні, ЦТП та ІТП, але також спосіб виявлення 

витоків. 

Усі ці дані повинні бути представлені на мапі. Це географічна база даних, яка буде 

розроблена для зв'язку з даними та завданнями технічного обслуговування. 

З цією метою ДКП «Луцьктепло» розробить п'ятирічну стратегію, включаючи інвестиції в 

систему CMMS та мережеву інформаційну систему на базі технології NIS/GIS. 

Нижче наведено опис основних напрямів діяльності з розробки такої системи, що інтегрує 

систему CMMS та NIS: 

1) Оновлення даних мереж теплопостачання через обстеження мережі, включаючи: 

локалізацію існуючої трубної мережі з детекторами труб при необхідності, 

топографічне дослідження трубних мереж (у тому числі котлів, помп, клапанів та 

іншого гідравлічного обладнання), оцінка всіх технічних параметрів мереж (труби 

тип і діаметр, зони температури та тиску, клапани, фітинги, запірна арматура та ін.). 

Систематичне оновлення та документування всіх даних у «попередній» базі даних 

(до встановлення NIS/GIS). 

2) Збір, документування та обробка даних щодо обслуговування та ремонту мережі, 

включаючи: (i) ремонт через несправності системи (трубні прориви тощо), (ii) 

регулярні роботи з технічного обслуговування. 

3) Вибір мережевої інформаційної системи, з можливістю придбання разом зі SCADA. 

4) Модернізація «диспетчерського підрозділу» в NIS/GIS-підрозділ підприємства, з 

підготовкою та можливою участю нових спеціалістів. 

5) Забезпечення регулярного вдосконалення інформаційної системи, включаючи: (i) 

оновлення даних; (ii) оновлення даних технічного огляду (інспектування 

інфраструктури, даних про експлуатацію та технічне обслуговування тощо). 

Будуть виконані наступні кроки: 

a) Першим кроком (2019-2020 рр.) буде розробка простого протоколу збору даних, 

який буде завершений відповідним обслуговуючим персоналом в одній чи декількох 

мережах для перевірки процедур. Інформаційна картка повинна бути заповнена для 

всіх активів (котлів, трубних мереж, клапанів, помп, обмінників, будівель тощо). 

Даний аркуш міститиме (i) базові дані об'єкта, наприклад, місце, довжина, діаметр 

тощо; (ii) оцінка поточного стану активу. 

b) Розробити вимоги щодо закупівель CMMS та NIS, інтеграція їх до SCADA 

(підготуватися до 2020 року), що дозволить: 

1) Запис та аналіз зібраних даних у єдиній базі даних (базі даних доступу) для 

всіх районів, включаючи функції для визначення пріоритетів для 

реабілітації, 

2) Підготовка графіку технічного обслуговування на основі пріоритетних 

реабілітаційних робіт. 
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3) Запис усіх робіт з технічного обслуговування, що виконуються в базі даних 

(дата, тип робіт) 

4) Регулярне оновлення графіку технічного обслуговування на основі оцінки 

даних. 

c) Підготовка та реалізація придбання CMMS/NIS після визначення необхідних коштів 

та ресурсів (2021, попередня оцінка: 3 000 000 грн.) 

d) Впровадити, навчити та розгорнути службу диспетчерського та обслуговуючого 

персоналу CMMS / NIS (2002-2023); 

5.4 Скорочення комерційних втрат  

Ми будемо використовувати дані, отримані за рахунок заходів, описаних вище, для 

зменшення комерційних втрат підприємства. Під комерційними втратами розуміємо обсяги 

спожитого тепла, гарячої води чи інших послуг, за які підприємство не виставляє рахунки 

споживачам, та відповідно не отримує оплату. Найбільш типовим прикладом комерційних 

втрат для ЛТ є проведення нарахувань за спожиті послуги за тарифами для населення, 

споживачам, які здійснили переведення житлового фонду в нежитловий з метою 

провадження господарської діяльності.  

Інша справа - це відключення споживачів, які отримують теплову енергію від сусідів або 

через залишкове з'єднання. 

Ми докладемо необхідних зусиль для зменшення комерційних втрат тепла через 

збільшення можливостей наших інспекторів у виявленні та зменшенні комерційних втрат. 

5.5 Охорона довкілля  

Наш загальний підхід до досягнення екологічних цілей компанії буде описано у Екологічній 

діаграмі, яка буде випущена в 2019 році, і буде ґрунтуватися на схемі Планування-

Виконання-Перевірка-Корегування - основний принцип управління охороною довкілля, що 

забезпечує постійне вдосконалення діяльності компанії 
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Наші екологічні пріоритети та зобов'язання, включені до діаграми, будуть обговорюватися з 

міською радою та клієнтами, населенням та зовнішніми зацікавленими сторонами, а також з 

нашими працівниками, які їх впровадять. 

Наші основні пріоритети - це:  

1) Відповідність законодавству 

2) Зменшення забруднення від спалювання викопного палива 

3) Мінімізація впливу використання деревного палива 

4) Забезпечення більш ефективного використання природних ресурсів 

Основний пріоритет 1: відповідність законодавству 

 Слідкувати та оновлювати знання, щодо екологічних законодавчих вимог та 

оцінювати юридичну відповідність компанії, 

 Отримати всі необхідні екологічні та інші дозволи, 

 Виконати вимоги, викладені в екологічних дозволах: після видачі дозволів, 

підприємство повинно переконатися, що його діяльність відповідає зазначеним 
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обмеженням або правилам. Це може включати в себе впровадження системи 

моніторингу, модифікацію операційних процедур тощо. 

Основний пріоритет 2: скорочення забруднення від спалювання викопного палива 

Підприємство буде реагувати на основні показники роботи котельні. Метою буде 

зменшення забруднення, яке спричинено спалюванням природного газу: 

 Оцінка поточного функціонування котлів 

 Проведення аналізу якості повітря для оцінки поточної ефективності котлів та 

моніторингу його експлуатації в майбутньому (докладна програма вибору повинна 

бути визначена у відповідності до вищезазначеної експертизи). 

 Впровадження коригуючих дій, рекомендованих оцінкою. 

 Регулярний моніторинг якості повітря при притоках та димотягах для оцінки 

ефективності впроваджених заходів 

Основний пріоритет 3: мінімізація впливу використання деревного палива 

Рекомендації з цього приводу включають: 

 Закупівля деревного палива (брус та тріски), що отримані під час збирання без 

шкоди для навколишнього середовища. 

 Зменшення викидів пилу, шуму та забруднюючих речовин, що викидаються в 

атмосферу. 

 Максимальне використання золи у сільському господарстві. 

 Удосконалення санітарно-гігієнічних умов діяльності під час зберігання та підготовки 

деревини, щоб уникнути будь-якого ризику нещасного випадку, пожежі та 

забруднення навколишнього середовища:  

o Підвищення рівня обізнаності персоналу (навчання, демонстраційні 

практичні інструкцій) та 

o встановлення санітарних приміщень (душові кабіни, роздільне зберігання 

спецодягу та особистого одягу тощо), використання захисних засобів для 

робітників. 

Ключовий пріоритет 4: Забезпечення більш ефективного використання природних 

ресурсів 

Цілі та дії для досягнення цієї мети будуть такими самими, як і ті, які пропонуються для 

підвищення енергоефективності та зменшення втрат тепла та води. ДКП «Луцьктепло» 

забезпечить визначення показників для вимірювання досягнень та заходів, спрямованих на 

зменшення негативного впливу на довкілля. 

Як середньострокова стратегія (2022 р.), підприємство поступово впровадить додаткові 

елементи системи охорони довкілля, щоб отримати екологічний сертифікат ISO 14000, 

корисний для ефективності та іміджу ДКП «Луцьктепло». Підприємство буде стежити за 

адміністративними процедурами та надаватиме додаткові дані та інформацію, необхідну 

органам охорони навколишнього середовища, зокрема: 

 Створення обліку екологічних аспектів компанії та визначення важливих аспектів 

 Встановити процедуру ідентифікації та оновлення екологічних аспектів 

 Виходячи з ключових важливих екологічних аспектів, підприємство визначить 

правила та дії, пов'язані з цими аспектами (наприклад, види діяльності, пов'язані зі 

спалюванням, втратою енергії та води) 

 Створювати нові або оновлювати існуючі операційні процедури для кожної 

діяльності, яка визначається як «екологічно шкідлива» 
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 Створення та ведення документації та записів, що стосуються екологічних аспектів, 

цілей та плану дій 

 Визначити та впровадити механізм перегляду та аудиту 

 Підготувати та впровадити навчальну програму 
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6 Планування інвестиційної діяльності 

Нижче представлено розроблену нами Інвестиційну програму на 2018-2021 рр. 

Загальна вартість Інвестиційної програми ДКП «Луцьктепло» на 2018-2021 рр. складає 14 

млн. 237 тис. євро (465,55 млн грн за курсом обміну валюти станом на 1 квітня 2018 року20) і 

вона включає: 

 сім проектів, впровадження яких фінансуватиметься за рахунок кредитних та 

грантових коштів проекту ЄБРР на загальну суму 14 млн євро (457,8 млн грн), що 

становить 98% від загальної вартості запланованих на цей період інвестицій; 

 два проекти, реалізація яких здійснюватиметься за рахунок власних джерел 

фінансування, загальною вартістю 7,75 млн. грн (237,0 тис євро) або 2% від 

загальної вартості запланованих інвестицій.  

Для кожного із дев’яти проектів складено стислий опис проекту із характеристикою його 

суті, даними про вартість та очікувані заощадження, період реалізації тощо. Стислі описи 

проектів подано в Додатку А. 

Під час складання Інвестиційної програми, було також досліджено питання щодо 

необхідності налагодження 100%-го технологічного обліку теплової енергії, а також 

щодо виведення із експлуатації орендованої котельні по вул. Карбишева, 2. Оцінено 

вартість цих робіт та потенційний ефект від їх впровадження. Проте, оскільки станом 

на момент підготовки Плану корпоративного розвитку підприємство остаточно не 

визначилося з економічною доцільністю реалізації цих проектів, вони не знайшли свого 

відображення у Інвестиційній програмі на 2018-2021 рр. При перегляді плану інвестицій у 

подальшому підприємство повернеться до розгляду цих проектів та пошуку джерел їх 

фінансування. 

6.1 Інвестиційні заходи 

Усі проекти, що включено до Плану корпоративного розвитку ДКП «Луцьктепло» на 2018-
2021 рр., спрямовано на збільшення ефективності виробництва теплової енергії, зменшення 
непродуктивних втрат у процесі її генерування, транспортування та постачання, а також 
скорочення витрат енергії та викидів СО2. 

Серед основних напрямків інвестиційних проектів є наступні: 

- заміна наявних у системі централізованого теплопостачання котлів на більш 
ефективні; 

- заміна газопальникових пристроїв котельних агрегатів для забезпечення можливості 
їх роботи при знижених теплових навантаженнях та скорочення витрат природного 
газу за рахунок зменшення непродуктивних втрат теплоти на етапі її генерації, 
автоматизації процесів генерування і відпуску теплоти; 

- будівництво нових і реконструкція наявних котелень, ліквідація підвальних котельних; 

                                                      

20 Дані НБУ (32,7 грн/Є) 
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- реконструкція центральних теплових пунктів (ЦТП); 

- реконструкція і заміна трубопроводів теплових мереж з метою зменшення втрат 
теплоти в теплових мережах; 

- автоматизація систем та установок генерування, транспортування та постачання 
теплоти; 

- заміна природного газу на альтернативні джерела енергії; 

- реконструкція систем теплопостачання за рахунок об’єднання локальних теплових 
мереж від котелень і переходу на нові джерела енергії; 

- підвищення ефективності процесів регулювання відпуску теплоти на рівні її 
споживання шляхом впровадження автоматизованих індивідуальних теплових пунктів 
(ІТП) з погодним регулюванням в житлових будинках і громадських будівлях, 
підключених до систем централізованого теплопостачання підприємства. 

У таблиці 6.1 узагальнено інформацію про основні заходи інвестиційної програми ДКП 

«Луцьктепло» на період 2018-2021 рр. 

Таблиця 6.1. Узагальнений перелік інвестиційних проектів ДКП «Луцьктепло» 

на 2018-2021 рр.  

 

Назва проекту 

 

Вартість, 
тис.євро 

Показники ефективності впровадження. 
Скорочення витрат 

Теплова 
енергія, 

Гкал 

Електро-
енергія, 

МВт год 

 

Природ-
ний газ, 
тис. м3 

Інше 

тис. 

євро 

Інвестиції в рамках реалізації проекту ЄБРР 

Встановлення автоматичних з погодним 
регулюванням індивідуальних теплових 
пунктів у вузлах вводу житлових 
будинків і громадських споруд, у т.ч.: 

- 7 ІТП повної комплектації, 
незалежна схема підключення; 

- 250 ІТП неповної комплектації, 
залежна схема підключення. 
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207 
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(екв) 

- 

Виведення із експлуатації підвальних 
котельних, у т.ч.: 

- реконструкція теплових мереж; 

- збільшення потужності існуючих 
котлів, котрі повинні компенсувати 
вироблення теплоти котельними, які 
виводяться із експлуатації; 

- будівництво контейнерної котельні 
по вул. Шевченка, 66 для 
забезпечення теплотою споживачів 
теплоти від підвальних котельних, 
котрі виводяться із експлуатації.  
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Заміна застарілих котлів, у т.ч. 

- заміна котлів НІІСТУ загальною 
потужністю до 10 МВт на сучасні 
жаротрубні котли; 
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11,2 

Модернізація котельних та ЦТП, у т.ч.: 

- заміна пальників на котлах із 
зниженим тепловим навантаженням; 

- модернізація котельних; 
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- модернізація ЦТП 2000 (екв.) 

Заміна трубопроводів теплових мереж 

(загальною протяжністю 4806 м) 
1850 3712 0 

593 
(екв) 

98 

Впровадження джерела енергії на 
альтернативному виді палива 

1300 0 0  3293 -10 

Впровадження системи віддаленого 
керування і енергомоніторингу 

700 12583 1046 2023 

(екв) 

0 

Інвестиції за рахунок власних коштів 

Заміна дифузійних пальників на котлах 
НІІСТУ на інжекційні пальники 

021 - - 123 0 

Реконструкція теплової мережі по вул. 
Кравчука, від ВТ-18 до ВТ-20 

237,0 
(7,75 
млн 
грн) 

1263,8 - 178,8 

(екв) 

 

Загальні показники інвестиційної програми 14237 
(465,55 
млн 
грн) 

 49959 
 

3210 6242  425 

Отже, загальна вартість проектів, включених до Інвестиційної програми ДКП «Луцьктепло» 

на 2018-2021 рр., становить 14 млн. 237 тис євро (465,55 млн грн по курсу обміну валюти 

станом на 1 квітня 2018 року).  

Очікується, що щорічне скорочення/економія становитиме: 

 обсягів виробленої теплової енергії - близько 49,9 тис Гкал (або 9,7% порівняно з 

обсягами виробництва у 2017 році),  

 обсягів спожитої електроенергії - 3,2 тис МВт*год (16,0% від обсягів, спожитих у 

2017 році),  

 обсягів спожитого природного газу – 6242 тис м3 (9,0% від обсягів, спожитих у 2017 

році), 

Інша економія (скорочення експлуатаційних витрат на заробітну плату у зв’язку з 

переведенням котельних на автоматичний режим роботи і заміною застарілих котлів) 

оцінюється на рівні 425 тис євро (майже 14 млн грн) щорічно.  

6.2 Фінансування за рахунок проекту ЄБРР 

Обсяг кредитних коштів, які ми позичаємо в ЄБРР і ФЧТ, становить 10 млн євро., у т.ч. 

кредит ЄБРР – 7 млн євро та кредит ФЧТ – 3 млн євро. 

За умовами кредитної угоди погашення тіла кредиту відбувається двадцятьма рівними 

платежами два рази на рік. Тобто сума кожної вибірки буде розбита на 20 рівних частин і 

погашатиметься два рази на рік рівними платежами (15 березня та 15 вересня). Таким 

чином, період повернення кредиту може становити 10 років, починаючи з року, в якому 

зроблено першу вибірку коштів (оскільки першу вибірку зроблено в 2018 році, ми вже 

почнемо погашення тіла кредитів в цьому році). Ми будемо сплачувати комісію за 

резервування кредиту у розмірі 0,6% від невибраної суми кредиту та 6% від непогашеної 

                                                      

21 Проект реалізовано власними силами в межах чинного бюджету 
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суми заборгованості по кредиту ЄБРР і 0,75% по кредиту ФЧТ з моменту першого траншу 

до повного погашення кредиту.  

Кредит надається в євро, тому наше підприємство також бере на себе ризики, пов’язані із 

курсом обміну валют, тобто у випадку девальвації гривні відносно євро ми будемо 

вимушені сплачувати більше коштів в гривні через дане зобов’язання. Передбачається, що 

відсотки за користування кредитом будуть погашатися через фінансові витрати в тарифах, 

а тіло кредиту – через прибуток та амортизацію в тарифах.  

Відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку ми будемо капіталізувати 

фінансові витрати - включати їх до собівартості кваліфікаційних активів (активів, які 

обов'язково потребують суттєвого часу для створення). Ми встановили в своїй обліковій 

політиці вважати суттєвим час, необхідний для створення кваліфікаційних активів, більше 

ніж 3 місяці. Капіталізація фінансових витрат на підприємстві буде припинятися після 

завершення робіт із створення кваліфікаційного активу, а саме введення в експлуатацію 

основних засобів і нематеріальних активів, які створювались на підприємстві, в т.ч. 

підрядними організаціями. 

Сума грантових коштів, яка виділяється Фондом Е5Р на реалізацію інвестиційних 

проектів, становить 4 млн євро. Це – безповоротна фінансова допомога. 

6.3 Фінансування за рахунок власних коштів ДКП 
«Луцьктепло» та міського бюджету 

Обсяг власних фінансових ресурсів, які підприємство планує виділити на реалізацію 

інвестиційних проектів у 2018-2021 рр., становить 237 тис євро (7,75 млн грн). 

Ці кошти передбачено у складі тарифів (амортизації та планованого прибутку) на 2018 рік, 

які було затверджено у грудні 2018 року.  

Реалізація інвестиційних проектів за рахунок коштів місцевого бюджету станом на момент 

розробки цього Плану не передбачалася. 

Цілком ймовірно, що у подальшому (2019-2021 рр.) при перегляді тарифів суму власних 

коштів на реалізацію інвестиційних проектів буде збільшено, або ж на ці цілі буде виділено 

кошти з місцевого бюджету. А це означає, що підприємство, щорічно переглядаючи 

Інвестиційну програму, матиме можливість її уточнювати/доповнювати, в тому числі 

враховуючи нові потенційні джерела її фінансування. 
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7 ПЛАН ДІЙ 

Напрям діяльності Заходи Відповідальні сторони 
Дата 

початку 

Дата 

закінчення 

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 

Організаційний розвиток 

Підготовка пропозицій (розрахунків) для власників 

(співвласників) будівель щодо встановлення вузлів 

комерційного обліку теплової енергії і гарячої води на 

різних умовах 

Планово-економічний відділ 
Квітень 

2018 

Травень 

2018 

Підготовка пропозицій (розрахунків) для співвласників 

багатоквартирних будинків щодо обслуговування і 

поточного ремонту внутрішньобудинкових систем 

централізованого опалення і гарячого водопостачання 

Планово-економічний відділ 
Квітень 

2018 

Травень 

2018 

Навчання персоналу щодо роботи відповідно до нових 

вимог законодавства 

Відділ кадрів 

Юридичний відділ 

постійно 

Доповнення статуту новими видами діяльності Юридичний відділ 
Вересень 

2018 

Грудень 

2018 

Приведення організаційно-правової форми та назви 

підприємства у відповідність до чинного 

законодавства 

Юридичний відділ Після завершення 

проекту ЄБР 

Організаційна структура 

Переглянути та оптимізувати організаційну структуру 

підприємства у відповідь на виклики, що спричинені 

впровадженням проекту ЄБРР, прийняттям Законів 

Директор 

Відділ кадрів 

Травень 

2018 

Вересень 

2018 
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Напрям діяльності Заходи Відповідальні сторони 
Дата 

початку 

Дата 

закінчення 

України «Про ЖКП» та «Про комерційний облік 

теплової енергії та водопостачання» 

Переглянути посадові обов’язки в межах структурних 

підрозділів з метою доповнення/уточнення та 

конкретизації функціональних обов’язків 

Відділ кадрів Травень 

2018 

Грудень 

2018 

Підвищення 
ефективності та 
мотивації персоналу 

Розробити і впровадити систему мотивації персоналу 

на основі застосування ключових показників 

ефективності (КПЕ). З цією метою: 

- Для кожного структурного підрозділу визначити 

цілі діяльності та відповідні КПЕ 

- Вдосконалити систему матеріальної мотивації 

(забезпечити розрахунок та виплату премії 

працівниками з використанням КПЕ) 

- Розширити перелік видів нематеріальної 

мотивації 

Директор 

Відділ кадрів 

Червень 

2018 

Грудень 

2018 

Проводити оцінку потреб у навчанні персоналу 

підприємства 

Відділ кадрів Постійно (щорічно) 

Підготовка та реалізація Плану навчальних заходів 

(включно з планом перекваліфікації персоналу)  

Відділ кадрів щорічно 

Поступове скорочення персоналу «природним 

шляхом» по мірі звільнення і виходу на пенсію 

працівників та автоматизації різних функцій на 

підприємстві 

   

Створення в бюджеті підприємства окремої статті 

витрат на навчання 

Відділ кадрів 

Відділ бухгалтерського 

обліку і контролю  
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Напрям діяльності Заходи Відповідальні сторони 
Дата 

початку 

Дата 

закінчення 

Взаємодія із 
зацікавленими сторонами 

Реалізація Плану взаємодії із зацікавленими 

сторонами, в т.ч. щорічний його перегляд 

(ідентифікація та аналіз зацікавлених сторін, стратегія 

взаємодії, моніторинг цільових показників) 

Структурний підрозділ по 

роботі зі споживачами 
постійно 

Реалізація Комунікаційного плану з метою підвищення 

обізнаності населення щодо діяльності підприємства, 

поліпшення якості послуг, підвищення рівня довіри для 

отримання громадської підтримки Плану 

корпоративного розвитку 

Структурний підрозділ по 

роботі зі споживачами 
постійно 

Розвиток інформаційної 
системи управління 
підприємством 

Запровадити сучасну інформаційну систему обліку 

споживачів, обліку споживання та розрахунків за 

послуги (білінгова система).  

Забезпечити інтеграцію нової білінгової системи з 

базами даних та інформаційними системами інших 

служб підприємства та системою обміну даними з 

МОЦ та департаментом соціального захисту  

Відділ ІКТ 

Відділ збуту 

 

Січень 

2019 року 

Грудень 

2019 року 

Запровадити нові процедури доступу спеціалістів 

відділу збуту та інших служб, пов'язаних із збутом 

послуг, до оперативної інформації про споживачів, 

характеристик споживання, оплату послуг, інших 

даних щодо роботи із споживачами. 

Відділ ІКТ 

Відділ збуту 

 

Січень 

2019 року 

Грудень 

2020 року 

Запровадити систему диспетчеризації та моніторингу 

для ефективного контролю за станом об'єктів 

теплопостачання, виявлення втрат, зняття даних про 

споживання теплової енергії, гарячої води, 

використання енергоресурсів (система SCADA); 

Головний інженер 

Відділ ІКТ 

Виробничо-технічний відділ 

 

Січень 

2019 року 

Грудень 

2020 року 

Впровадити функціональні засоби автоматизації Заступник директора з Січень Грудень 
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Напрям діяльності Заходи Відповідальні сторони 
Дата 

початку 

Дата 

закінчення 

діяльності окремих служб підприємства, які ще не 

мають таких засобів (планово-економічного відділу, 

відділу кадрів, виробничих підрозділів) 

впровадження інноваційних 

технологій 

Відділ ІКТ 

2019 року 2021 року 

Забезпечити інтеграцію засобів автоматизації окремих 

служб підприємства в єдину інформаційну систему 

підприємства. 

Головний інженер 

Відділ ІКТ 

Січень 

2019 року 

Грудень 

2021 року 

Розробити і впровадити інтегровану системи звітності 

та моніторингу діяльності підприємства. 

Заступник директора з 

впровадження інноваційних 

технологій 

Відділ ІКТ 

Січень 

2019 року 

Грудень 

2021 року 

Вдосконалити сайт підприємства, впровадити засоби 

взаємодії із споживачами через інтернет, а саме 

доступ споживачів до особистих даних, створення 

персонального кабінету споживача. 

Відділ ІКТ Січень 

2019 року 

Грудень 

2019 року 

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ 

Тарифна політика Продовжити практику постійного формування та 

подання на встановлення (коригування) тарифів до 

рівня відшкодування економічно-обґрунтованих 

операційних витрат та планового прибутку на 

виконання інвестиційної програми з урахуванням 

вимог чинного законодавства 

Планово-економічний відділ 

 

 

постійно 

У випадку внесення змін Мінрегіоном до ПКМУ № 869 

щодо форм розрахунку тарифів, запровадити 

формування тарифів по затвердженим формам 

Планово-економічний відділ 

 

2018 

(2019) 

постійно 

Здійснювати розрахунок втрат, які виникають протягом 
Планово-економічний відділ 2018 постійно 
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Напрям діяльності Заходи Відповідальні сторони 
Дата 

початку 

Дата 

закінчення 

періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення 

та їх оприлюднення уповноваженим органом, та 

подавати їх на узгодження і включення для 

відшкодування тарифами при наступному їх перегляді 

уповноваженим органом як це передбачено ПКМУ 869 

(у разі їх виникнення) 

 

Врахувати у розрахунку тарифів фінансових витрат на 

погашення відсотків по кредитам та суми коштів, 

необхідних на погашення тіла кредитів  

Планово-економічний відділ 

Відділ технічного розвитку та 

інвестиційної діяльності 

Відділ бухгалтерського 

обліку і контролю  

 

2018 до 

останнього 

року 

погашення 

Врахувати при розрахунку тарифів експлуатацію 

біопаливного котла (перед початком експлуатації 

біопаливного котла врахувати це в тарифах відповідно 

до вимог чинного на той момент законодавства)  

Планово-економічний відділ 2018 

(2019) 

2018 (2019) 

Після внесення змін до ПКМУ № 869 врахувати в 

тарифах вимоги Закону України «Про житлово-

комунальні послуги»: 

- сформувати тарифи на теплову енергію, яка 

виробляється та постачається за допомогою 

систем автономного опалення, окремо для 

кожного багатоквартирного будинку, обладнаного 

системою автономного опалення; 

- сформувати тарифи на комунальну послугу з 

постачання гарячої води, що виробляється за 

Планово-економічний відділ 2018 2018 
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Напрям діяльності Заходи Відповідальні сторони 
Дата 

початку 

Дата 

закінчення 

допомогою систем автономного опалення та/або 

індивідуального теплового пункту, окремо для 

кожного багатоквартирного будинку;  

- вилучити з діючих тарифів витрати, пов’язані з 

укладенням договору про надання комунальної 

послуги, здійсненням розподілу обсягу спожитих 

послуг між споживачами та стягненням плати за 

спожиті комунальні послуги, а у випадках, 

передбачених ЗУ про ЖКП, також і витрати на 

обслуговування приладів - розподілювачів 

теплової енергії та/або вузлів обліку, що 

забезпечують індивідуальний облік споживання 

відповідної комунальної послуги у квартирах 

(приміщеннях) багатоквартирного будинку 

Розробити калькуляцію плати за абонентське 

обслуговування, визначивши перелік і склад витрат, 

які мають увійти до складу цієї плати, а також 

провести розрахунки її розміру.  

Планово-економічний відділ 2018 2018 

Забезпечити подальшу автоматизацію розрахунків 

тарифів шляхом зв’язування окремих розрахунків в 

єдину модель 

Планово-економічний відділ 2018 2018 

Облік і звітність Організувати ведення обліку за ліцензованими видами 

діяльності  

Відділ бухгалтерського 

обліку і контролю  

Планово-економічний відділ 

Квітень 

2018 

Грудень 

2018 

 Модернізувати Робочий план рахунків бухгалтерського 

обліку 

Відділ бухгалтерського 

обліку і контролю  

Травень 

2018 

Грудень 

2018 

 Розробити і запровадити систему та інструменти Директор Квітень Грудень 
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Напрям діяльності Заходи Відповідальні сторони 
Дата 

початку 

Дата 

закінчення 

управлінського обліку і контролінгу за центрами витрат  Відділ бухгалтерського 

обліку і контролю  

Планово-економічний відділ 

Відділ інформаційно-

комунікаційних технологій 

2018 2019 

 Актуалізувати наказ «Про облікову політику» 

відповідно до змін у законодавстві та в діяльності 

підприємства 

Відділ бухгалтерського 

обліку і контролю  

Квітень 

2018 

Травень 

2018 

 Розробити і затвердити механізм оцінки та списання 

безнадійної дебіторської заборгованості споживачів та 

інших дебіторів, інтегрований з білінговою системою 

моніторингу та контролю претензій та судових позовів 

Відділ бухгалтерського 

обліку і контролю  

Відділ збуту 

Юридичний відділ 

Відділ інформаційно-

комунікаційних технологій 

 

Квітень 

2018 

Грудень 

2018 

Розглянути питання щодо доцільності переходу на 

систему обліку за міжнародними стандартами 

бухгалтерського обліку і складання звітності за 

міжнародними стандартами фінансової звітності (або 

щорічної її трансформації за МСФЗ) та прийняти 

відповідне рішення.  

Відділ бухгалтерського 

обліку і контролю  

Техніко-економічна рада 

підприємства 

Квітень 

2018 

Червень 

2018 

Провести комплекс заходів та досліджень з пошуку і 

обґрунтованого вибору якісного ліцензованого 

програмного забезпечення бухгалтерського 

(управлінського) обліку, контролінгу і складання 

звітності  

Відділ бухгалтерського 

обліку і контролю  

Відділ інформаційно-

комунікаційних технологій 

 

Травень 

2018 

Грудень 

2018 
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Напрям діяльності Заходи Відповідальні сторони 
Дата 

початку 

Дата 

закінчення 

Вдосконалити організацію і графік документообороту 

на підприємстві 

Директор 

Відділ бухгалтерського 

обліку і контролю  

Травень 

2018 

Грудень 

2018 

Провести інвентаризацію активів. Розробити порядок 

проведення під час щорічної інвентаризації переоцінки 

(дооцінки, уцінки), зменшення корисності активів та 

визнання і відображення отриманих результатів в 

обліку та звітності 

Директор 

Відділ бухгалтерського 

обліку і контролю  

Інвентаризаційна комісія 

 

Травень 

2018 

Грудень 

2018 

Створити реєстр договорів оренди та орендаторів Відділ бухгалтерського 

обліку і контролю  

Юридичний відділ 

Травень 

2018 

Грудень 

2018 

Розробити та затвердити внутрішні управлінські 

форми звітів та порядок організації (підготовки, 

заповнення) таких звітів на базі даних управлінського 

обліку 

Відділ бухгалтерського 

обліку і контролю  

Планово-економічний відділ 

Квітень 

2018 

Грудень 

2019 

Проводити регулярний аналіз та вживати відповідні 

заходи щодо виправлення помилок в обліку і звітності 

за результатами щорічних аудиторських перевірок та 

аналізувати і приймати рішення щодо реалізації 

рекомендацій аудиторів 

Відділ бухгалтерського 

обліку і контролю  

 

щорічно щорічно 

Впорядкувати та розподілити фінансово-облікові 

функції між заступником директора з впровадження 

інвестиційних технологій та міжнародних проектів, 

підпорядкованих йому відділів (технічного розвитку та 

інвестиційної діяльності, закупівель та закупівельної 

логістики) з відділом бухгалтерського обліку і 

Директор 

Відділ кадрів 

Травень 

2018 

Грудень 

2018 



 

88 

 

Напрям діяльності Заходи Відповідальні сторони 
Дата 

початку 

Дата 

закінчення 

контролю та інших (юридичний, інформаційно-

комунікаційних технологій) тощо за потреби 

Нарахування та збір 
платежів 

Забезпечити реалізацію вимог Закону України «Про 

комерційний облік теплової енергії та 

водопостачання». Задля цього: 

1) Спільно з міською радою розробити програму 

оснащення споживачів засобами комерційного 

обліку теплопостачання та гарячого 

водопостачання та план заходів із її реалізації. 

2) Розробити план заходів щодо забезпечення 

своєчасної повірки лічильників з урахуванням 

поточного стану (наявність неповірених 

лічильників з значними термінами затримки) та 

поступового переходу до своєчасної повірки 

всіх лічильників. 

3) Запровадити облік споживання послуг 

відповідно до вимог Закону  

 

 

Заступник директора з 

комерційних питань 

 

Відділ контролю за 

споживанням ТЕ та якості 

послуг 

 

 

Відділ збуту 

Травень 

2018 

Липень 

2018  

З метою вдосконалення збору показників приладів 

обліку: 

- Запровадити моніторинг подання показників 

лічильників споживачами, зняття показників 

засобів комерційного обліку контролерами 

підприємства.  

- Розробити заходи щодо контролю та 

забезпечення своєчасного подання показників 

лічильників, процедури врахування обсягів 

споживання в разі неподання показників 

лічильників 

 

 

Відділ збуту 

 

Відділ контролю за 

споживанням ТЕ та якості 

послуг 

 

 

Січень 

2019  

 

 

Грудень 

2019  
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Напрям діяльності Заходи Відповідальні сторони 
Дата 

початку 

Дата 

закінчення 

Доопрацювати інформаційну систему збуту послуг 

відповідно до нових вимог щодо обліку показників 

засобів комерційного та розподільчого обліку. 

Відділ ІКТ 

Відділ збуту 

Травень 

2018 

Липень 

2018  

Запровадити та відпрацювати новий порядок 

розрахунків за надані пільги і субсидії відповідно до 

постанови КМ України №951 від 8.11.2017 р.  

Реалізувати нові процедури обміну даними з 

департаментом соціального захисту про нарахування 

пільг та субсидій та відшкодування нарахованих пільг. 

Відділ ІКТ 

Відділ збуту 

 

 

Квітень 

2018 

Травень 

2018 

З метою зменшення заборгованості з оплати послуг: 

1. Розширити форми профілактичної роботи із 

споживачами, сприяти формуванню партнерських 

стосунків, з метою недопущення виникнення 

заборгованості.  

2. Розробити план погашення дебіторської 

заборгованості з урахуванням терміну 

заборгованості, соціального статусу боржників. 

3. Провести переговори із Держказначейством щодо 

відшкодування заборгованості за попередні роки. 

Відділ збуту 

Юридичний відділ 

 

Квітень 

2018 

Червень 

2018 

З метою вдосконалення роботи із зверненнями 

громадян, формування партнерських стосунків із 

споживачами запровадити реєстрацію звернень в базі 

даних (зв'язок з базою споживачів) на основі 

класифікатора звернень, з формуванням історії 

звернень, їх систематизації, порядок опрацювання та 

надання відповіді.  

Відділ ІКТ 

Відділ збуту 

 

Січень 

2019  

Грудень 

2020  

Забезпечити поступове оновлення договорів, які не 
Юридичний відділ 

Травень Грудень 
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Напрям діяльності Заходи Відповідальні сторони 
Дата 

початку 

Дата 

закінчення 

відповідають сучасним вимогам і чинному 
законодавству при зверненні споживачів та планово 
для інших споживачів. 

2018  2021  

Запровадити оновлену процедуру реєстрації договорів 
із споживачами в базі даних із формуванням 
електронних копій договорів, інтеграцію системи 
управління договорами в єдину інформаційну систему 
споживачів. 

Відділ ІКТ 

Юридичний відділ 

Січень 

2019 

Грудень 

2019 

 

Вдосконалити взаємодію структурних підрозділів 
підприємства, функції яких пов'язані із збутом послуг 
та роботою із споживачами та основі інтеграції 
окремих інформаційних задач діяльності із збуту 
послуг в єдиній інформаційній системі із спільною 
базою даних.  

Заступник директора з 

комерційних питань, 

керівники підрозділів 

Січень 

2019 року 

Грудень 

2019 року 

Бюджетування Запровадити систему бюджетування. Задля цього 

провести необхідні організаційно-технічні заходи, для 

чого визначити: 

- центри відповідальності  

- форми бюджетів та інших необхідних 

розрахунково-аналітичних документів 

- переліки статей прямих витрат  

- переліки статей загальних витрат та бази їх 

розподілу 

- підходи до формування доходів 

- підрозділи та відповідальних осіб, задіяних у 

бюджетуванні, систему підготовки і обміну 

даними між ними 

- періодичність складання бюджетів 

- інше за потреби. 

Директор 

Економіст з фінансових 

питань та бюджетування 

Планово-економічний відділ 

Відділ бухгалтерського 

обліку і контролю  

 

2018 2018 
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Напрям діяльності Заходи Відповідальні сторони 
Дата 

початку 

Дата 

закінчення 

З метою ведення системи бюджетування: 

- формувати бюджети планових витрат і доходів 

за кожним центром відповідальності  

- формувати бюджети фактичних витрат і 

доходів за кожним центром відповідальності 

- здійснювати аналіз відхилень фактичних від 

панових витрат і доходів, внесення необхідних 

коригувань 

Економіст з фінансових 

питань та бюджетування 

Планово-економічний відділ 

Відділ бухгалтерського 

обліку і контролю  

 

2018 Постійно, з 

визначеною 

періодич-

ністю 

(квартал 

або місяць) 

Довгострокове фінансове 
планування  

Запровадити довгострокове фінансове планування 

(ДФП). Задля цього провести необхідні організаційно-

технічні заходи, зокрема, визначити: 

- структуру та формат Моделі довгострокового 

фінансового панування 

- перелік прогнозних показників, які будуть 

формуватися в Моделі фінансового 

планування 

- форми розрахунків, що увійдуть до Моделі 

фінансового планування 

- підрозділи та відповідальних осіб, задіяних у 

ДФП, систему підготовки і обміну даними між 

ними 

- перелік припущень, які будуть 

використовуватися у ДФП 

- інше за потреби 

Директор 

Планово-економічний відділ 

 

 

2018 2018 

 

Здійснювати довгострокове фінансове планування у 
Директор 2018 Постійно, з 

визначеною 
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Напрям діяльності Заходи Відповідальні сторони 
Дата 

початку 

Дата 

закінчення 

вигляді Моделі фінансового планування. Здійснювати 

аналіз фактично досягнутих результатів у порівнянні з 

прогнозними. 

Планово-економічний відділ 

Відділ технічного розвитку та 

інвестиційної діяльності 

періоди-

ністю (рік) 

ОПЕРАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ 

Енергоефективність  Заміна енергонеефективного обладнання, що не 

підлягало модернізації за рахунок проекту ЄБРР: 

пальники котли, насоси, вентилятори, старі труби. 

Пріоритет буде надаватися заміщенню найменш 

ефективного обладнання, та  досягненню найкращої 

економії витрат на виробництво та розподіл тепла. 

Директор 

Служба енергетичного 

менеджменту 

 

2018 Постійно, з 

визначеною 

періоди-

ністю (рік) 

На основі зібраної достовірної технічної інформації 

провести порівняльний аналіз продуктивність цього 

обладнання. 

Служба енергетичного 

менеджменту 

 

2018 Постійно, з 

місячним 

аналізом 

Порівняння кількості придбаного спожитого газу та 

виробленої теплової енергії, що дійшла споживачам 

кожної окремої мережі, покаже, де є найбільші теплові 

втрати, де і в яке пріоритетне обладнання слід 

найбільш ефективно вкладати кошти. 

Для цього у першу чергу слід налагодити 100% облік 

виробленого та відпущеного споживачам тепла.  

Отже, протягом 5ти наступних років буде встановлено 

лічильники тепла у всіх будівлях. 

Заступник директора з 

комерційних питань 

Відділ контролю за 

споживанням теплової 

енергії та якістю наданих 

послуг 

2018 2023 

Виконати моніторинг та аналіз показників 

максимального значення для кожного котла та помпи. 

Встановлення нормативних лімітів для придбання 

нового пальника, котла, вентилятора чи помпи, як 

Служба енергетичного 

менеджменту 

 

2018 Постійно, з 

місячним 

аналізом 
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Напрям діяльності Заходи Відповідальні сторони 
Дата 

початку 

Дата 

закінчення 

тільки індикатор для конкретного котла або помпи 

досягне максимального значення. Це дозволить 

вибрати та планувати інвестицій щодо покращення 

енергоефективності. 

Підготувати та затвердити відповідно до техніко-

економічних обґрунтувань детальний перелік 

котелень, що підлягатимуть модернізації  

Головний інженер 

Служба енергетичного 

менеджменту 

2019 2020 

Підготовка технічної документації, пошук 

фінансування та проведення тендерів.  

Заступник директора з 

впровадження інноваційних 

технологій та міжнародних 

проектів 

Відділ технічного розвитку та 

інвестиційної діяльності  

2020 2021 

Закупівлі нового обладнання, яке забезпечить кращу 

прибутковість, та найефективніше повернення 

інвестованих коштів. Виконані дослідження показують, 

що сьогодні заміна пальників, помп та малих котлів є 

найбільш прибутковими інвестиціями 

Заступник директора з 

впровадження інноваційних 

технологій та міжнародних 

проектів 

Відділ закупівель та  

закупівельної логістики 

2019 Постійно, з 

місячним 

аналізом 

Проведення стандартного енергетичного аудиту на 

всіх об’єктах для визначення заощаджень: на 

опалення приміщень, споживання води, освітлення, 

електропостачання. 

Планово економічний відділ  2020 2022 

Розробка механізму взаємозв'язку винагороди 

персоналу (заробітної плати на основі результатів 

роботи) з підвищенням енергоефективності та 

включення цього механізму в політику розвитку 

Відділ управління 

персоналом 

2020 2022 
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Напрям діяльності Заходи Відповідальні сторони 
Дата 

початку 

Дата 

закінчення 

трудових  ресурсів підприємства 

Попереджувальне 
технічне обслуговування 
обладнання 

Підготовка та впровадження політики технічного 

обслуговування обладнання як нового, придбаного 

відповідно до проекту ЄБРР так і старого, за 

принципом перехід від аварійного до профілактичного 

та прогнозованого обслуговування. 

Директор 

Головний інженер 

Служба з ремонту 

тепломеханічного 

устаткування 

2018 2019 

Визначення технічних умов та критеріїв для кожної 

категорії обладнання, при досягненні яких слід 

проводити технічне обслуговування.  

Коли стан обладнання досягне заздалегідь 

визначеного критичного стану, обладнання 

вимикається для відновлення або заміни пошкоджених 

компонентів, щоб запобігти дорожчій поломці. 

Служба з ремонту 

тепломеханічного 

устаткування 

2018 Постійно, з 

визначеною 

періоди-

ністю (рік) 

Розробити п'ятирічну стратегію, включаючи інвестиції 

в систему CMMS та мережеву інформаційну систему 

на базі технології NIS/GIS 

Директор 

Головний інженер  

Заступник директора з 

впровадження інноваційних 

технологій та міжнародних 

проектів 

2019 2020 

Впровадження комп'ютерної системи управління 

технічним обслуговуванням (Computerised 

Maintenance Management System – CMMS) 

Відділ інформаційно- 

комунікаційних технологій 

Служба з ремонту 

тепломеханічного 

устаткування   

2020 2023 

Впровадження мережевої інформаційної системи 

(NIS/GIS), Впровадити, навчити та розгорнути службу 

Відділ інформаційно- 

комунікаційних технологій  

2020 2023 
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Напрям діяльності Заходи Відповідальні сторони 
Дата 

початку 

Дата 

закінчення 

диспетчерського та обслуговуючого персоналу CMMS 

/ NIS. 

Аварійно диспетчерська 

служба   

Скорочення комерційних 
втрат   

Збільшення можливостей наших інспекторів у 

виявленні та зменшенні комерційних втрат 

Відділ контролю за 

споживанням теплової 

енергії та якістю наданих 

послуг 

Дільниця з повірки засобів 

обліку 

2018 Постійно 

Охорона довкілля Поступове впровадження додаткових елементів 

системи охорони довкілля, щоб отримати екологічний 

сертифікат ISO 14000 

Директор  2019 2022 
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Додаток А. Стислі описи проектів, що ввійшли до 
складу Інвестиційної програми ДКП «Луцьктепло»  
на 2018-2021 рр. 

Розроблено на основі аналізу інформації, викладеної у документах: 

1. Проект із централізованого теплопостачання в Україні — техніко-економічне 
обґрунтування централізованого теплопостачання м. Луцька. — К.: 
Європейський банк реконструкції та розвитку, 2013 р. 

2. Результати інвентаризації енергії, яка здійснена на основі опитувальних листів, 
розроблених Інститутjv місцевого розвитку (лютий 2018 р.). 

3. План дій зі сталого енергетичного розвитку м. Луцька на 2012-2025 рр. (оновлена 
версія 2015 р.) // затверджений рішенням сесії Луцької міської ради від 
06.10.2015 р. №79/2. 

4. Інвестиційна програма ДКП «Луцьктепло» на 2018 рік, погоджена рішенням 
виконавчого комітету Луцької міської ради від 18.10.2017 р. №612-1. 

5. Техніко-економічне обґрунтування виведення із експлуатації котельні по вул. 
Карбишева, 2 // підготовлено Forward Engineering, квітень 2018 р. 

Проектна пропозиція №1. Встановлення автоматичних з 
погодним регулюванням індивідуальних теплових пунктів у 
вузлах вводу житлових будинків і громадських будівель 

Відпуск теплоти з більшості котельних ДКП «Луцьктепло» здійснюється за 

температурним графіком 95/700C. На сьогодні більшість систем опалення громадських 

будівель і житлових будинків м. Луцька приєднано до теплових мереж за залежною 

схемою через водоструменевий елеватор. У ряді випадків водоструминні елеватори 

демонтовано, а трубопроводи для рециркуляції теплоносія заглушено. Таким чином, 

якісне регулювання відпуску теплоти на рівні її споживання унеможливлено. 

У системах теплопостачання з однаковими параметрами теплоносія у тепловій мережі і 

абонентських системах опалення практикується безпосереднє підключення до теплових 

мереж без елеваторів або інших змішувальних і регулювальних пристроїв. Таким чином, 

основним способом регулювання відпуску тепла до будинків, є центральне якісне 

регулювання його вироблення в котельні, згідно з температурним графіком та залежно 

від виду приєднаного теплового навантаження.  

Водоструменевий елеватор у залежних схемах приєднання систем опалення до 

теплових мереж здійснює підмішування більш гарячої води із теплових мереж до 

зворотної води з системи опалення і забезпечує таким чином досягнення необхідної 

температури води на вході до системи опалення та регулювання відпуску тепла. Таке ж 

змішування може здійснюватися за допомогою спеціального змішувального насосу. 

Але в елеватора є низка недоліків, які можуть спричинити зменшення ефективності 

використання тепла та його перевитрати. До них відносяться такі: 
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- внаслідок низького ККД елеватора як насосу різниця тиску в зовнішніх теплових 

мережах на вводі до будівлі повинна не менше ніж у 10 разів перевищувати 

циркуляційний тиск, необхідний для циркуляції води в системі опалення; 

- циркуляція води в системі опалення припиняється у разі аварії і зменшення тиску 

в теплових мережах; 

- сталий коефіцієнт підмішування не завжди дає можливість забезпечити 

ефективне регулювання температури води для системи опалення при зміні 

температури зовнішнього повітря і запобігти надлишковій подачі тепла або його 

дефіциту в будівлі. Це може бути виявлене під час контролю температури води у 

подавальному і зворотному трубопроводах системи опалення.  

- Кількісне регулювання відпуску теплоти до будинків, яке здійснюється останнім 

часом мешканцями житлових будинків та адміністрацією громадських будівель 

призводить до змінного гідравлічного і теплового режиму роботи системи 

опалення й, у свою чергу, до негативних змін у гідравлічному і тепловому режимі 

теплової мережі, у т.ч.: 

o неконтрольованому перерозподілу витрат води і теплових потоків по 

ділянкам теплових мереж; 

o зміні тиску у трубопроводах теплових мереж (зміні у п’єзометричному 

графіку); 

o зміні перепаду тиску перед споживачами теплоти гідравлічному і 

тепловому розрегулюванні теплових мереж, що спричиняє додаткові 

непродуктивні втрати теплоти у теплових мережах.  

Таким чином, на сьогодні виникла нагальна потреба у принциповій зміні способу 

регулювання відпуску теплоносія у будинках на етапі реалізації теплоти і 

переходу від кількісного регулювання засувкою у існуючих вузлах вводу будинків 

до якісного регулювання вузлами змішування у автоматизованих з погодним 

регулюванням індивідуальних теплових пунктах (ІТП). Влаштування таких теплових 

пунктів і передбачено проектною пропозицією інвестиційної програми ЄБРР. 

Реконструкція теплових вузлів вводу до будинків сприятиме зменшенню витрат теплової 

енергії на потреби опалення в громадських будівлях і житлових будинках. Це стане 

можливим за рахунок улаштування побудинкових автоматизованих теплових вузлів 

вводу з регулюванням відпуску теплової енергії залежно від параметрів зовнішнього і 

внутрішнього повітря, а також пристроїв для зменшення теплового потоку в неробочий 

час (для громадських будівель). 

Вимога щодо влаштування автоматичних регуляторів теплового потоку в абонентських 

вводах теплової мережі або місцевих котельнях викладена в будівельних нормативах і 

правилах України ДБН В.2.5-67-2013 «Опалення, вентиляція та кондиціювання» [1] як 

обов’язкова для виконання. 

Якщо температура в подавальному і зворотному трубопроводах збігається із 

температурою теплоносія у системі опалення будівлі, то необхідність у вузлах 

змішування у вигляді елеваторів або змішувальних насосів для зменшення температури 

теплоносія, як правило, відпадає. Але навіть за таких умов автоматизовані теплові 

пункти із змішувальними насосами на вводі до будинків можуть впроваджуватись 

виключно для виконання побудинкового регулювання відпуску тепла.  

Автоматизація процесу відпуску тепла до будівлі в ІТП із погодним регулюванням дає 

також можливість оперативно реагувати на зміну потреби будинку у тепловій енергії і 

запобігти надмірному споживанню тепла на опалення, що обумовлене значною 
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динамікою теплонадходжень у будинку від людей, освітлення, обладнання та інсоляції. 

Улаштування ІТП дає також можливість запобігти перегрівам восени та навесні, що 

обумовлено нелінійністю графіка температур відпуску тепла з котельні з метою 

забезпечення нормативної температури гарячої води для санітарно-гігієнічних потреб. 

Окрім того, з огляду на значну теплоємність будівлі, після збільшення термічного опору 

зовнішніх огороджень, в автоматизованих вузлах вводу стає можливою реалізація 

переривчастого опалення із зменшенням до 50% розрахункової кількості тепла у вихідні, 

святкові дні та період канікул. Загальна кількість таких днів за опалювальний період 

становить до 60 діб. Функцію переривчастого опалення можна також реалізувати 

протягом 4...5 нічних годин у робочі дні. Якщо тривалість опалювального періоду 189 діб, 

то переривчасте опалення можна застосовувати впродовж 516 годин або 21,5 діб. Разом 

тривалість періоду зменшеної подачі тепла на опалення може становити: 60 + 21,5 = 

81,5 діб = 1956 год. 

На рис. А.1 показано принципову схему облаштування автоматизованого ІТП із 

змішувальним насосом на перемичці. 

 

Рисунок А.1 − Схема влаштування автоматизованого теплового вузла вводу з 
регулюванням відпуску теплоти залежно від температури зовнішнього повітря 

1 – відмулювач (існ.); 2 – фільтр (існ.); 3 – тепловий лічильник (існ.); 4 – зворотній клапан; 
5 – запірно-регулююча арматура; 6 – фільтр; 7 – насос; 8 – регулюючий клапан; 9 – 
контролер; tз – давач температур зовнішнього повітря; t1 – давач температури води у 
подавальному трубопроводі. 

Таким чином, ефективне регулювання відпуску тепла до будинку за допомогою 

обладнання ІТП може вважатись одним із енергозберігаючих заходів на етапі 

теплоспоживання. Для будівель без дефіциту відпуску тепла, заниженої температури 

внутрішнього повітря і недотримання параметрів мікроклімату у приміщеннях 

економічний ефект упровадження автоматизованих абонентських вводів за наявності 

змішаного навантаження на опалення і гаряче водопостачання становить 10…12%. При 

наявності теплового навантаження лише на опалення (централізоване ГВП відсутнє) 

економічний ефект упровадження пристроїв автоматизованого відпуску тепла не 

перевищує 5…7%.  

Для громадських будівель з можливістю реалізації функції зменшення теплового потоку 

в неробочий час доби, вихідні і святкові дні економічний ефект впровадження за умови 

відсутності дефіциту тепла і змішаного приєднаного навантаження збільшується до 20%. 

Отже, для одного п’ятиповерхового 80-ти квартирного житлового будинку з 

розрахунковим тепловим навантаженням на опалення 290 кВт і річними витратами 

550…600 Гкал (630…690 МВт∙год) за опалювальний період величина річної економії 

тепла може становити до 60…67 Гкал (близько 7-9% від існуючого рівня споживання 

теплоти). За умови вартості 1 Гкал для населення близько 1512 грн така економія 

забезпечить економічний ефект 91…101 тис. грн. Інвестиції, включно із вартістю 
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проектних, монтажних і налагоджувальних робіт для влаштування автоматизованого 

ІТП, становлять до 250- 300 тис. грн (разом із вартістю вузла обліку тепла в будинку). 

Таким чином, питомі інвестиції для отримання економії 1 Гкал теплової енергії за 

допомогою заходу з автоматичного відпуску тепла до житлового будинку становлять 

близько 4500 грн. на 1 Гкал отриманої економії. 22 

Для громадських будівель з аналогічними витратами річна економія тепла за рахунок 

впровадження вузлів вводу становитиме 100…120 Гкал (близько 17-20% від існуючого 

рівня споживання теплоти), що за середньої вартості 1 Гкал близько 2052 грн. дасть 

економічний ефект 226…246 тис. грн. Отже, для громадських будівель питомі інвестиції 

для отримання економії 1 Гкал теплоти за допомогою заходу з автоматичного відпуску 

теплової енергії становлять близько 2500 грн на 1 Гкал отриманої економії. Збільшення 

величини скорочення витрат теплоти у бюджетних громадських будівлях спричинено 

можливістю реалізації переривчастого опалення у вихідні і святкові дні і канікулярний 

період. 

Перехід до якісного регулювання відпуску теплоти у будинках споживачами теплоти за 

допомогою автоматизованих ІТП має позитивний техніко-економічний ефект не лише 

для самих споживачів теплоти (можливість скорочення витрат теплоти, що подається до 

будинків, і платежів за отримані послуги), а й для теплопостачальної організації. 

Це пояснюється тим, що до задач, що повинні вирішувати автоматизовані ІТП входять 

такі, що стабілізують гідравлічний і тепловий режим роботи теплових мереж, запобігають 

виникненню непродуктивних втрат теплоти на етапі її генерування і транспортування. 

До таких задач відноситься наступне : 

- захист теплової мережі від гідравлічного і теплового розрегулювання в 

результаті змінного режиму роботи абонентських систем опалення (регулятор 

перепаду тиску у схемі ІТП); 

- стабільність циркуляції теплоносія в абонентських системах опалення за рахунок 

власних циркуляційних насосів; можливість зменшення перепаду тиску на вводі 

до будинків; 

- захист системи опалення від опорожнення і скорочення непродуктивних втрат 

підживлювальної води в теплових мережах; 

- захист теплової мережі від підвищеної температури теплоносія у зворотній 

магістралі у разі регулювання відпуску теплоти у споживачів; збільшення за 

рахунок цього ефективності роботи генераторів теплоти; 

- захист теплової мережі від підвищення тиску у зворотній магістралі; 

- гідравлічна ізоляція теплової мережі і абонентських систем опалення, 

можливість забезпечувати безперебійний відпуск теплоти споживачам, для яких 

залежна схема приєднання є неможливою, або будівлям вище 16 поверхів (у разі 

використання незалежної схеми приєднання абонентів); 

- обмеження максимальних витрат теплоносія для абонентів; 

                                                      

22 Рішення Виконавчого комітету Луцької міської Ради від 04.04 2018р. № 197/1 «Про 

встановлення скоригованих тарифів на послуги, що надаються ДКП «Луцьктепло» 
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- можливість підключення споживачів централізованого гарячого водопостачання до 

двотрубних теплових мереж (у разі встановлення комплексних ІТП з 

теплообмінниками гарячого водопостачання).  

Інвестиційною програмою, яка включена до Плану корпоративного розвитку ДКП 

"Луцьктепло" передбачається: 

1. встановлення 7 автоматизованих ІТП повної комплектації (з теплообмінниками 

гарячого водопостачання і незалежною схемою підключення) для будинків, для 

яких відпуск теплоти за залежною схемою є неможливим. Усього 9 будинків, які 

розташовані за наступними адресами: 

- Словацького, 12; 

- Писаревського, 22а (2 будинки);  

- Вавілова, 5а; 

- Волі, 22; 

- Світла, 3а (2 будинки); 

- Будівельників, 11; 

- Рівненська, 125. 

2. встановлення близько 250 ІТП неповної комплектації (за залежною схемою 

приєднання без теплообмінників гарячого водопостачання). 

Встановлення таких ІТП передбачено для завокзального району міста (3-ій тепловий 

район). ІТП будуть встановлюватись в 291 будівлі, що приєднані до трубопроводів однієї 

локальної теплової мережі. Це дасть можливість упорядкувати облік теплоти, що 

відпускається споживачам і уточнити величину втрат теплоти на етапах генерування і 

транспортування теплоти на основі аналізу даних приладового обліку теплоти.  

Вибір місць установлення ІТП може бути змінено у разі, якщо умови їх встановлення у 

підвалах існуючих будинків, або технічні умови на електропостачання таких ІТП будуть 

неприйнятними для виконання будівельно монтажних робіт. 

Загальний бюджет коштів для реалізації проекту становить близько 3,25 млн. євро, із них 

175 тис. євро - для встановлення 7 ІТП повної комплектації і 3075 тис. євро - для 

встановлення ІТП неповної комплектації. 

Виконання будівельно-монтажних робіт з встановлення ІТП повинні здійснюватися на 

основі проектно-кошторисної документації, виконаної згідно вимог нормативної 

документації України з урахуванням технічних умов підприємств з електропостачання і 

водопостачання. Комплектація ІТП обладнання повинна визначатись існуючим 

розташуванням будинків відносно п’єзометричного графіку тиску в районі 

теплопостачання, а також задачами, котрі повинні вирішуватись в умовах змінного 

теплового і гідравлічного режиму роботи абонентських систем опалення і системи 

централізованого теплопостачання. 

Після виконання у повному обсязі робіт з встановлення ІТП у будинках необхідно 

передбачити інвестиції для виконання робіт з реконструкції котельних, які будуть 

здійснювати відпуск теплоти до теплових мереж, до яких підключені будівлі з 

автоматизованими ІТП. Такі роботи повинні передбачати: 
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- заміну мережних циркуляційних насосів, або обладнання їх частотними 

регуляторами кількості обертів для оптимізації роботи насосів і теплових мереж 

відповідно до змінного гідравлічного режиму роботи теплових мереж; 

- автоматизацію процесу горіння у теплогенераторах котельних у межах зміни 

теплопродуктивності котлів, що матиме місце внаслідок кількісно - якісного 

регулювання відпуску теплоти за допомогою ІТП у будинках; 

- реконструкція тепломеханічної частини котельних для забезпечення кількісно - 

якісного регулювання відпуску теплоти до теплових мереж. 

Характеристики проекту із встановлення ІТП наведено у таблиці А.1. 
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Таблиця А.1. Основні характеристики Проекту №1: Встановлення автоматичних з погодним регулюванням індивідуальних теплових 
пунктів у теплових вузлах вводу житлових і бюджетних будинків 

Назва проекту 

Рік 
впровадження 

Характеристика 
проекту 

Інвестиції, тис. 
євро 

Ефективність впровадження. 
Скорочення витрат за рік 

ТЕ, Гкал ЕЕ, МВт год 
ПГ, тис. 

м3 
Од. 
вим 

Кількість 

Проект №1. 
Встановлення індивідуальних автоматизованих 
теплових пунктів усього, у т.ч.: 

2019   3250 13486 213 Еквів. 2154 

- незалежної схеми приєднання з теплообмінниками ГВ 
(9 буд.7 ІТП);  2019 ІТП 7 175 370 5 59 

- залежної схеми приєднання 
2020 ІТП 250 3 075 13116 207 2095 

Незалежна схема приєднання з теплообмінником ГВП: 
- Словацького, 12 

 
2019 

 
буд 

 
1 

 
25 

 
41,11 

 
0,555 

 

- Писаревського, 22а 2019 буд 2 25 82,22 1,114  

- Вавілова, 5а 2019 буд 1 25 41,11 0,555  

- Волі, 22 2019 буд 1 25 41,11 0,555  

- Світла, 3а 2019 буд 2 25 82,23 1,111  

- Будівельників, 11 2019 буд 1 25 41,11 0,555  

- Рівненська, 125 2019 буд 1 25 41,11 0,555  

Залежна схема приєднання без ГВ: 
1 рік впровадження 

 
2018 

 
ІТП 

 
50 

 
615 

 
2623,2 

 
41,4 

 

2 рік 
2019 ІТП 100 1230 5246,4 82,8  

3 рік 
2020 ІТП 100 1230 5246,4 82,8  

Усього по проекту №1  ІТП 259 3250 13486 213 Екв. 2154 
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У результаті впровадження проекту планується досягнути скорочення витрат теплоти на 

потреби опалення і гарячого водопостачання споживачів на 13486 Гкал (15683 МВт год) 

за рік за рахунок оптимізації регулювання відпуску теплоти. Еквівалентне зменшення 

витрат природного газу на вироблення такої кількості теплоти становить 2154 тис. м3 за 

рік. Зменшення витрат електричної енергії у системі транспортування теплоносія 

очікується на рівні 213 МВт год за рік за рахунок оптимізації п’єзометричного графіку 

тиску у теплових мережах. 

Зменшення викидів СО2 за рахунок скорочення витрат теплоти і електричної енергії 
будуть становити 3362,2 т за рік: 

- за рахунок скорочення витрат теплоти в системі теплопостачання - на 3168 т за 

рік; 

- за рахунок зменшення витрат електричної енергії - на 194,2 т за рік 

План впровадження проекту із встановлення автоматичних з погодним регулюванням 

ІТП у теплових вузлах вводу житлових і бюджетних будинків за роками впровадження 

інноваційних заходів прогнозованого розвитку підприємства ДКП "Луцьктепло" подано у 

таблиці А.1. 

Проектна пропозиція №2. Виведення із експлуатації 
підвальних котельних 

Система теплопостачання м. Луцька характеризується наявністю значної кількості 

квартальних котельних, розташованих у підвалах житлових будинків, або прибудовані до 

будинків з підвальними приміщеннями. Перелік таких котельних подано у таблиці А.3. 

Такі підвальні котельні обладнано в основному котлами НІІСТУ-5 з різною 

теплопродуктивністю і поверхнею нагрівання у межах до 0,7 Гкал за год (до 814 кВт). 

Котли НІІСТУ - 5 незначної теплопродуктивності були сконструйовані для роботи на 

твердому паливі. У період активного переходу централізованих систем теплопостачання 

на природний газ котел було реконструйовано, обладнано дифузійним пальником і 

переведено для роботи на природному газі. Котел НІІСТУ – 5 ремонтно здатний, простий 

в експлуатації, невибагливий, працює без дуттьових вентиляторів і димососів з 

природнім видаленням продуктів згорання. 

Але практична відсутність у ньому конвективних поверхонь нагрівання, оснащення 

дифузійними пальниками, складність при переведенні на автоматичний режим роботи, 

значна залежність роботи котла від якості і періодичності ремонтно-профілактичних 

робіт призводять до низької ефективності роботи (котел працює з ККД близько 82-83%). 

За умови вчасного виконання ремонтних і режимно-налагоджувальних робіт, а також 

оснащення котла інжекційними пальниками низького тиску ГІГ котел може працювати з 

ККД до 85 - 87%. 

Але значно більшою проблемою таких підвальних котельних є їх повна невідповідність 

вимогам нормативної документації, яка забороняє експлуатацію і проектування котлів і 

теплогенераторів на газовому паливі у підвальних (підземних) приміщеннях - вимога п. 

4.11 ДБН В 2.5-77-14 Котельні. 

Таким чином, такі котельні повинні бути виведені з експлуатації. 

Проектом передбачається виведення із експлуатації близько 12 підвальних котельних з 

перепідключенням споживачів теплоти від таких котельних до теплових мереж інших 

існуючих котельних, а у разі необхідності - спорудження нових котельних для 
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забезпечення споживачів теплотою. При спорудженні нових котельних передбачається 

їх безоператорний автоматичний режим роботи, що забезпечить додаткову економію 

коштів на заробітну плату обслуговуючому персоналу. Робота нових котлів, які прийдуть 

на заміну котлів НІІСТУ, буде здійснюватися з ККД до 90-92%. Це дасть можливість 

скоротити витрати природного газу на вироблення теплоти. Загальна потужність котлів, 

котрі планується вивести з експлуатації становить 12 МВт. 

Одночасно із скороченням витрат природного газу у ході реалізації такого проекту 

матиме місце збільшення втрат теплоти на додаткових ділянках теплових мереж, які 

необхідно монтувати для можливості підключення споживачів теплоти у зв’язку з 

ліквідацією підвальних котельних.  

Одним із прикладів таких проектів може бути виведення з експлуатації котелень по 

вул. Крилова, 1 і по вул. Лесі Українки, 67 із підключенням споживачів до теплових 

мереж котельні по вул. Богдана Хмельницького, 1А (котельня Б. Хмельницького, 1А 

(драматичного театру) — обласного підпорядкування. У ході реалізації проекту 

необхідно отримати технічні умови та додаткові погодження).  

Підвальна котельня по вул. Крилова,1 обладнана трьома котлами НІІСТУ зі 

встановленою тепловою потужністю 1,67 МВт. Котельня побудована в 1984 р.,її 

приєднане розрахункове теплове навантаження не перевищує 0,4 МВт. Високі питомі 

витрати електричної енергії близько 76 кВт/Гкал у поєднанні з низькою ефективністю 

відпускання теплоти (близько 64%) і підвальним розташуванням котельні робить цей 

проект обов’язковим для впровадження. За умови річного вироблення цією котельнею 

близько 358 Гкал теплоти, річна економія електричної енергії може становити до 19 тис. 

кВт∙год, а природного газу — до 16 тис. м3.  

Інвестиційна вартість проекту з виведення з експлуатації вбудованих (підвальних) та 

прибудованих котелень по вул. Лесі Українки, 67 та по вул. Крилова, 1 становить365 

Євро.  

Загальні інвестиції для впровадження проекту становлять 800 тис. Є, із них: 

- 400 тис. Є - для реконструкції теплових мереж; 

- 100 тис. Є - для збільшення потужності існуючих котлів, котрі повинні 
компенсувати вироблення теплоти котельними, які виводяться із експлуатації; 

- 300 тис. Є - для будівництва контейнерної котельні по вул. Шевченка, 66 для 
забезпечення теплотою споживачів теплоти від підвальних котельних котрі 
виводяться із експлуатації. 

Річний економічний ефект впровадження проекту №2 складається із наступного: 

- можливості зменшення витрат природного газу в результаті оптимізації 
потужності котельних і скорочення втрат теплоти на власні потреби, а також 
переведення процесу вироблення теплоти на котли з більшим ККД - на 
величину 211 тис. м3 природного газу; 

- скорочення витрат електричної енергії на котельних, котрі виводяться із 
експлуатації - на величину 105 МВт год; 

- скорочення експлуатаційних витрат на котельних, які будуть виведені із 
експлуатації і роботи контейнерної котельні у автоматичному безоператорному 
режимі - 232 тис. грн за рік. 

Додаткове вироблення теплоти на котельних для компенсації втрат теплоти на 

додаткових ділянках теплових мереж становить 455 Гкал за рік. 

Характеристика проекту по окремим об’єктам наведена в таблиці А.2.
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Таблиця А.2. Основні характеристики Проекту №2: Виведення із експлуатації підвальних котельних 

Назва проекту 

Рік 

впровадження 

Характеристика проекту Інвестиції, 

тис. євро 

Ефективність впровадження. Скорочення 

витрат за рік 

Інше,  

тис. євро 

ТЕ, Гкал ЕЕ, МВт год ПГ, тис. м3 

Проект №2 Виведення із 
експлуатації 8 підвальних 
котельних, із них: 

  
 

    

- реконструкція теплових мереж   400     

- збільшення потужності котлів   100     

- монтаж контейнерної котельні   300     

У т.ч.: пооб’єктно:        

Волі, 8 2018 Підключення до: 

Потапова,1 

60 -15 20 40 33 

Волі, 10 2018 Підключення до 

Вавілова, 6 

125 -30 23 47 33 

Л. Українки, 24 2018 Визначити джерело 

енергії 

250 -70 12 13 33 

Л. Українки , 30 2018 

Л. Українки, 67 2018 
Б. Хмельницького, 1а 

65 -60 18 39 33 

Крилова, 1 2018 

Шевченка, 66 2018 Контейнерна котельня 300 -40 5 6 33 

Шевченка, 40 2018  -40 4 5 - 

Усього по Проекту №2  Котлів – 14 800 - 255 82 150 165 
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Проектна пропозиція №3. Заміна застарілих котлів ДКП 
"Луцьктепло" 

Котли НІІСТУ-5 встановлено не лише у підвальних котельних ДКП "Луцьктепло", а й 

значній частині наземних котельних підприємства. Зручні у експлуатації і ремонті вони 

заслужено широко використовувались у системі централізованого теплопостачання. 

Усі нарікання щодо низької ефективності спалювання природного газу у таких котлах 

більшою частиною відносяться до дифузійного подового пальника, який визначав 

основну причину низької ефективності використання газу у таких котлах. 

Основними причинами низької ефективності роботи котлів НІІСТУ з дифузійними 

подовими пальниками є наступне: 

- значні коефіцієнти надлишку повітря у вихідних газах котлів; 
- високий вихід продуктів хімічного недопалу при спалюванні газу; 
- значна температура відхідних газів; 
- низька ефективність процесу змішування газу і повітря в вогневих каналах 

пальника. 

Ефективність роботи дифузійної пальника в значній мірі залежить від якості виконання 

вогневих каналів. Крім того, для таких пальників характерним є коксування і забруднення 

вогневих отворів на колекторі, необхідність їх періодичної чистки. 

Інші причини недостатньої ефективності роботи таких котлів лежать в площині самої 

конструкції котла. До них можна віднести наступне: 

1. Низька ефективність теплообміну на поверхнях нагрівання. 
2. Практична відсутність конвективних поверхонь нагрівання. 
3. Прогоранням пластин оребрення екранних поверхонь нагріву, що призводить до 

порушення аеродинамічного режиму роботи топки і зменшення часу 
перебування в ній димових газів. 

4. Недостатній час перебування димових газів в зоні теплообміну. 

Важливим є і рівень експлуатації та планово-профілактичних робіт (ППР) на таких 

котлах. Наявність на ринку і в експлуатації котельного обладнання жаротрубних 

автоматизованих котлів з дуттьовими пальниками вентиляторів, які практично не 

вимагають виконання сезонних профілактичних робіт, призвело до істотного зниження 

якості, а часто і повної відсутності виконання ППР на котлах НІІСТУ і аналогічних їм, що 

неприпустимо. 

Повна автоматизація на сучасних котлах привела до того, що обслуговуючий персонал 

котелень втратив навички ручного регулювання режимів роботи і на інших типах котлів, 

де таке регулювання є обов'язковим (НІІСТУ, ТВГ, КВГ та ін.). Таку ситуацію не можна 

вважати правильною, так як в зазначених котлах до теперішнього часу виробляється до 

70-80% теплової енергії в житлово-комунальному господарстві. 

Істотно знизилася і якість планово-профілактичних і ремонтних робіт на таких котлах. 

Збільшуються міжремонтні терміни перекладки вогневих щілин, не виконується чистка 

вогневих отворів колекторів, відсутня теплова ізоляція в обмуруванні котлів і в 

конструкції їх склепінь. 

Зазначені вище недоліки призводять до розробки рекомендацій по заміні котлів НІІСТУ і 

аналогічних їм на сучасні, жаротрубні автоматизовані котли. Однак у зв'язку зі значною 

вартістю таких котлів процес заміни котлів НІІСТУ для більшої частини 

теплопостачальних організацій не можливий в даний період часу. 
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Однак не слід забувати, що у існуючих водотрубних котлів типу НІІСТУ, ТВГ, КВГ є 

переваги, які дають можливість рекомендувати продовжити їх експлуатацію, при певній 

реконструкції. До таких переваг відноситься наступне: 

1. Можливість роботи на природному розрідженні, зменшенні витрат електроенергії 
на подачу дуттьового повітря і видалення продуктів згоряння. 

2. Зменшена теплова напруга топкового обсягу, що істотно пом'якшує умови роботи 
системи хімводоочищення і водно-сольовий режим в трубних поверхнях нагріву, 
запобігає утворенню солей жорсткості. 

3. Відсутність підвищеного рівня шуму при роботі газопальникових пристроїв. 
4. Збільшення діапазону регулювання роботи пальників і котла, запобігання 

режимів зупинки котлів і регулювання теплової потужності котельні пропусками 
роботи котлів. Зменшення втрат теплоти «теплого простою» і з розпалюванням 
котлів. 

5. Менша ймовірність режиму конденсації водяної пари в складі продуктів згоряння 
при роботі котлів в режимі зменшеної теплопродуктивності з низькою 
температурою теплоносія, в порівнянні з жаротрубними котлами. 

Виходячи із вищезазначеного інвестиційною програмою ДКП "Луцьктепло" 

передбачається: 

- на першому етапі - заміна існуючих дифузійних подових газопальникових 
пристроїв котлів на інжекційні пальники ГІГ, які дають можливість суттєво 
підвищити ефективність вироблення теплоти в котлах НІІСТУ (проект №); 

- на другому етапі - заміна котлів НІІСТУ на сучасні жаротрубні котли з дуттьовими 
пальниками із заміною насосного обладнання і систем хімічного очищення води. 
Заміні підлягають котли загальною тепловою потужністю до 50-80% від 
підключеного теплового навантаження. Решта котлів, які не будуть 
замінюватись, будуть обладнані інжекційними пальниками і 
використовуватимуться у якості пікових та як резервні котли.  

Список котельних, на яких планується проведення заміни котлів наведено у таблиці А.3.  

У рамках Проекту № 3 заплановано також встановити котел на природному газі на 

котельні по вул. Боженка для оптимізації теплової потужності генератора теплоти у 

літній період року. Котел буде використано у режимі пікового навантаження разом із 

котлом на біомасі, який буде встановлено на котельні по вул. Боженка. Це дасть 

можливість зменшити теплову потужність котла на біомасі і зменшити інвестиційну 

вартість проекту по переходу на відновлювальні види палива. 
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Таблиця А.3. Основні характеристики Проекту №3: Заміна застарілих котлів і монтаж котла для приготування гарячої води по 
вул. Боженка 

Назва проекту 
Рік 

впровадження 

Характеристика проекту 
Інвестиції,  

тис. євро 

Ефективність впровадження. Скорочення 

витрат за рік 

Інше, 

тис. 

євро 
Потужність, 

Гкал/год 

Кількість 

котлів 
ТЕ, Гкал ЕЕ, МВт год ПГ, тис. м3 

Б.Хмельницького,53 2019 0,613 2 90,52 11,6 5,8 21,6 0,8 

Боголюби 2019 0,798 4 101,92 15,1 7,6 28,1 1,0 

Володимирська,1в 2019 1,041 4 116,82 19,7 9,9 36,6 1,3 

Драгомижського, 3 
(Коцюбинського, 9а) 

2019 1,166 4 124,52 22,0 11,1 41,0 1,4 

Дубнівська, 32б 2019 1,11 4 121,12 21,0 10,6 39,1 1,4 

Заводська 3а 2019 0,43 3 53,08 8,1 4,1 15,1 0,5 

Л, Українки, 20б 2019 0,952 4 111,32 18,0 9,1 33,5 1,2 

Львівська, 28 (Тарасова, 17б) 2019 0,289 2 70,62 5,5 2,8 10,2 0,4 

Маковського,1 2019 0,042 2 55,42 0,8 0,4 1,5 0,1 

Ранкова, 20 2019 0,292 2 70,82 5,5 2,8 10,3 0,4 

Стефаника, 3-а (Старицького, 6) 2019 0,785 4 101,12 14,8 7,5 27,6 1,0 

Ціолковського, 17а 2019 0,377 3 76,02 7,1 3,6 13,3 0,5 

Чернишевського,114 2019 0,497 4 96,66 9,4 4,7 17,5 0,6 

Шевченка, 3а 2019 0,716 4 110,04 13,5 6,8 25,2 0,9 

Усього для заміни котлів  13 46 1300 172,5 86,4 356 11,2 

Разом по Проекту №3   60 1300 172,5 86,4 356 11,2 
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Загальна інвестиційна вартість проекту – 1300 тис. Є, із них 1300 тис. Є - для заміни 
котлів НІІСТУ,  

В результаті впровадження проекту буде отримано наступне: 

- скорочення витрат теплоти в результаті зменшення втрат теплоти на етапі 
генерування - 172,5 Гкал; 

- зменшення витрат природного газу у котлах в результаті збільшення ККД 
паливоспалювального обладнання – 356 тис. м3; 

- зменшення витрат електричної енергії на етапі генерування і транспортування 
теплоти в результаті використання електроприводів мережних насосів, 
вентиляторів і димососів із більшим ККД - 86,4 МВт год; 

- скорочення експлуатаційних витрат на ремонт теплогенерувального обладнання і 
заробітну плату у зв’язку з переведенням котельних у безоператорний режим 
роботи котлів – 11,2 тис. Є 

Проектна пропозиція №4. Модернізація котельних та ЦТП 

Однією із суттєвих проблем ДКП "Луцьктепло" є значне перевищення встановленої 

потужності котлів і котельних підприємства у порівнянні з величиною приєднаного 

теплового навантаження. Для значної кількості котельних перевищення встановленої 

теплової потужності над приєднаним тепловим навантаженням становить 75 - 200%. Це 

призводить до значних втрат теплоти на власні потреби котельних, зниження 

ефективності вироблення і відпуску теплоти до теплових мереж.  

Відхилення роботи котельного агрегату від номінальної потужності на 10 % спричиняє 

зменшення ККД на етапі вироблення теплоти на 1%. В результаті витрати палива на 

вироблення теплоти суттєво зростає. 

Котли ТВГ, КВГ, ДКВР, кількість яких в котельних ДКП "Луцьктепло" є достатньо значною, 

не можуть експлуатуватись при відхиленні режиму їх роботи від номінального більш ніж на 

70-80%. Це призводить до необхідності періодичного відключення котлів і 

супроводжується значними втратами теплоти. Основною причиною такого явища є 

оснащення котлів дифузійними пальниками, ГМГ і іншими типами пальників, котрі за 

технічними характеристиками мають обмежений коефіцієнт регулювання і не можуть 

працювати при значному відхиленні їх теплової потужності від номінальної. 

Відсутність автоматики регулювання співвідношення "паливо - повітря" і автоматичних 

систем регулювання теплопродуктивності котлів, оснащених такими пальниками, ще 

більш ускладнює ситуацію з експлуатації таких котлів і пальників. Автоматизація роботи 

існуючих дифузійних пальників для підтримання необхідного режиму горіння і 

регулювання відпуску теплоти є достатньо складною технічною задачею внаслідок 

недосконалості регулювальних пристроїв таких пальників. 

У зв’язку з вищезазначеним проектом № 4 пропонується переобладнання котлів у 

котельних із значним перевищенням встановленої потужності над приєднаним тепловим 

навантаженням, на автоматизовані кінетичні пальники, потужність яких відповідала б 

приєднаному тепловому навантаженню до котельних. Пальники повинні бути обладнані 

системами автоматичного регулювання співвідношення "паливо-повітря" і системами 

автоматичного регулювання теплопродуктивності і теплової потужності. 

Загалом проектом пропонується модернізація котлів у 15 котельних ДКП " Луцьктепло", 

список яких подано у таблиці 5. 
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Впровадження проекту із оптимізації конструкції і потужності пальників вимагає оснащення 

приводів димососів і вентиляторів котлів частотними регуляторами для можливості 

плавного регулювання продуктивності тягодуттьових машин. 

При переведенні котлів ТВГ, КВГ і ДКВР на кінетичні пальники пониженої теплової 

потужності для уникнення негативних наслідків впровадження такого заходу необхідно 

урахувати наступне:  

- кінетичні пальники, наприклад струменеві мікрофакельні, на відміну від 
дифузійних існуючих пальників котлів ТВГ і КВГ, мають короткий прозорий факел з 
низькою емісійною віддачею. У зв’язку з цим теплопродуктивність котлів ТВГ, 
ДКВР і КВГ з розвиненими радіаційними поверхнями нагрівання при роботі на 
струменевих мікрофакельних пальниках буде зменшуватись; 

- високою є вірогідність перегрівання екранних поверхонь нагрівання котлів, котрі 
наближені до амбразури пальників. Томі ці поверхні нагрівання рекомендується 
торкретувати; 

- налаштування пальників на дуже низькі коефіцієнти надлишку повітря може 
призвести до дефіциту повітря і утворення продуктів хімічного недопалу у разі 
зміни барометричного тиску і температури дуттьового повітря. Тому налаштування 
роботи пальників на коефіцієнт надлишку повітря нижче за 1,1 – 1.15 не 
рекомендується. 

Крім того, експлуатація котлів на пониженій тепловій потужності, що матиме місце при 

заміні існуючих пальників на суттєво менш потужні, призведе до суттєвого зменшення 

температури відхідних газів на виході із котлів, особливо у період температур зовнішнього 

повітря вище -1....-20 С,При такій температурі котли експлуатуються більшу частину 

опалювального періоду року і у теплий період року. 

Зниження температури відхідних газів, у свою чергу призведе до суттєвої проблеми при 

експлуатації котлів - конденсації продуктів згорання в самих котлах, у їх газоходах і 

димовій трубі. Наслідком цього є виведення котлів, газоходів і димової труби із ладу в 

результаті значної кислотної корозії. Конденсація водяної пари у складі продуктів згорання 

завжди супроводжує експлуатацію потужних котлів при заниженій тепловій потужності. 

Тому обов’язковими заходами, котрі необхідно запровадити при переобладнанні котлів 

новими пальниками зниженої теплової потужності є наступне: 

1. Переведення роботи котлів на підвищений температурний графік вироблення 

теплоти (для уникнення низької температури теплоносія у зворотній магістралі при 

збільшенні температури зовнішнього повітря). Так згідно з графіком відпуску теплоти 95 / 

70 вже при температурі зовнішнього повітря -80С можлива конденсація продуктів згорання 

в результаті зменшення температури теплоносія у зворотній магістралі (рис. А.2). При 

переході на температурний графік 115/70 небезпека конденсації виникає уже при 

температурі зовнішнього повітря близько -3 0С (рис. А.3).;  
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Рисунок А.2 - Температурний графік вироблення теплоти 95/70 oC 

 

Рисунок А.3 - Температурний графік вироблення теплоти 115/70 oC. 

2. Інсталяція примусової насосної системи рециркуляції теплоносія на виході із 

котла до трубопроводу, який подає воду до котла з впровадженням автоматичної 

системи контролю і забезпечення температури теплоносія на вході до котла не нижче 

60-650С. Досягнення такої температури буде здійснюватися за рахунок подачі гарячого 

теплоносія у кількості М1 (див. рис. А4.) у зворотну магістраль за допомогою 

рециркуляційного насосу 2. 

Продуктивність насосу повинна відповідати розрахунковій витраті води через котел, а 

перепад тиску на насосі - гідравлічному опору котла і трубопроводів системи рециркуляції. 

3. Впровадження автоматичної системи регулювання температури теплоносія на 

вході до теплових мереж за рахунок регулятора витрат 3 і трубопроводу, по якому 

вода із зворотного трубопроводу у кількості М1 теплових мереж буде подаватись до 

подавальної магістралі. 

Після розбавлення котлової води у подавальній магістралі з витратами М2 

теплофікаційною водою із зворотної магістралі у кількості М1 буде забезпечуватись 

погодне якісне регулювання відпуску теплоти до теплової мережі.  

На рис. А.4 представлена принципова схема запропонованої системи роботи котлів із 

зниженою тепловою потужністю; 
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- убезпечення конденсації продуктів згорання у димових трубах котельних за рахунок 
підвищення теплозахисту димових труб. 

 
 

Рисунок А.4 - Принципова схема реконструкції тепломеханічної частини котельних, 
які будуть працювати із зниженою тепловою потужністю після їх переобладнання 

новими газовими пальниками: 

1- котел; 2 - рециркуляційний насос (підтримання температури води у 
зворотній магістралі вище точки роси водяної пари у продуктах згорання); 3- 

регулятор температури; 4- мережний насос системи теплопостачання 
(існуючий). 

В Україні накопичено достатній досвід переведення роботи котлів ДКВР на кінетичні 

дуттьові пальники UNIGAS типу R-91 …..R 525 залежно від теплової потужності. При 

цьому замість двох пальників типу ГМГ встановлюється один пальник UNIGAS. 

Для уникнення недоліків, характерних для переведення роботи котлів з дифузійних на 

кінетичні пальники пальник типу R облаштовано 4-а головками згорання (див. рис. А.5). 

Рисунок А.5 - Конструкція пальника UNIGAS –R 

Тип регулювання пальника – прогресивно-модулюючий з коефіцієнтом глибини 

регулювання до 8 дає можливість забезпечити автоматичне регулювання 

співвідношення газ—повітря в усьому діапазоні регулювання роботи пальника. 
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Погодження заводу виробника котлів ДКВР на використання пальника UNIGAS типу R є. 

Проектна пропозиція № 4 включає в себе також виконання робіт з ремонту і 
реконструкції центральних теплових пунктів (ЦТП) ДКП "Луцьктепло"  

ЦТП виконують важливу роль у забезпеченні надійності і ефективності роботи системи 

теплопостачання міста. На них відбувається трансформація теплоносія, його облік і 

головне - регулювання відпуску теплоти, що визначає економічні показники ефективності 

системи, особливо у перехідні періоди зміни температури зовнішнього повітря. 

Інвестиції для виконання робіт з реконструкції ЦТП включають наступне: 

- заміна кожухотрубних теплообмінників, які мають значні втрати теплоти у 
довкілля на компактні ефективні пластинчаті теплообмінники (захід дає 
можливість скоротити непродуктивні втрати теплоти у довкілля); 

- заміна лічильників теплоти відповідно до вимог сучасної нормативної 
документації і Закону України «Про комерційний облік теплової 
енергії та водопостачання»; 

- заміна насосів і їх приводів з урахуванням можливості збільшення ККД насосів;  

- заміна фільтрів і відмулювачів на трубопроводах теплових мереж; 

- облаштування систем автоматичного регулювання відпуску теплоти, 
регулювання температури теплоносія після ЦТП. Такий захід дає можливість 
забезпечити розрахунковий відпуск теплоносія до теплових мереж і забезпечує 
досягнення комфортних умов мікроклімату у приміщеннях будівель, підключених 
до систем централізованого теплопостачання; 

- впровадження систем енергетичного моніторингу, управління і збору даних про 
роботу системи;  

- заміна дахів будівель ЦТП. 

Реконструкція буде виконана на усіх ЦТП 3-го теплового району, в яких не було виконано 

роботи з модернізації і ремонту. Реконструкція буде виконана на тепломеханічному 

обладнанні, яке забезпечує відпуск теплоти споживачам із приєднаним тепловим 

навантаженням близько 165 Гкал/год. У ході реконструкції буде замінено і 

відремонтовано 75% від існуючих теплообмінників ЦТП (заміна і реконструкція решти 

теплообмінників було виконано до реалізації проекту). 

Загальні інвестиції у реконструкцію ЦТП становлять 2050 тис. Є. Інвестиції буде 

використано як для закупівлі обладнання так і на виконання будівельно-монтажних робіт. 
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Таблиця А.4. Основні характеристики Проектної пропозиції №4: Модернізація котельних та ЦТП 

Назва проекту 

Рік 

впровадж

ення 

Характеристика 

проекту 

Інвестиції, 

тис. Є 

Ефективність впровадження. 

Скорочення витрат за рік 

Інше,  

тис Є 

Гкал/ 
год 

Кількість 
котлів 

ТЕ, Гкал ЕЕ, МВт год ПГ, тис. м3 

Проект №4: Модернізація 
котелень та ЦТП усього у т.ч.: 

2019   4800 
18997 1783 2320 

94 

Заміна пальників котлів і 
автоматики процесу горіння; 

2019   2000 17997  2320  

Модернізації котелень, усього у 
т.ч.: 

2019   800 1783 -  

Обладнання димососів і 
вентиляторів дуттьового повітря 
VSD 

2019   100 - 

Заміна насосів котелень 2019   600 - 

Обладнання насосів котельних 
VSD 

2019   100 - 

Модернізація ЦТП, усього, у т.ч.:  2019   2000 1000 - -  

Заміна обладнання ЦТП 2019   2000    94 

Модернізація котелень, у т.ч.: 

Потапова,10 2019 20,9 3 138 1432  175  

8 Березня 2019 23,1 3 138 1583  193  

Вавілова, 6 2019 23,1 3 138 1583  193  

Декабристів, 29 2019 23,1 3 138 1583  193  

Володимирська, 100 2019 8 2 105 548  67  

Г. Артемовського, 20 2019 14,4 4 120 987  120  
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Назва проекту 

Рік 

впровадж

ення 

Характеристика 

проекту 

Інвестиції, 

тис. Є 

Ефективність впровадження. 

Скорочення витрат за рік 

Інше,  

тис Є 

Гкал/ 
год 

Кількість 
котлів 

ТЕ, Гкал ЕЕ, МВт год ПГ, тис. м3 

Вороніхіна, 15б 2019 16,4 3 120 1124  137  

Відродження, 15б 2019 16,5 3 130 1130  138  

Рівненська, 119 2019 16,5 3 120 1130  138  

Задворецька, 13 2019 18,9 3 150 1295  158  

Стрілецька, 2 2019 33,6 3 205 2302  281  

Загородня, 1 2019 16,7 3 140 1144  140  

Конякіна, 24а 2019 20,0 2 154 1370  167  

Ковельська, 68 2019 2,1 1 40 144  18  

Боженка, 34 2019 24 2 164 1642  201  

Усього:  27,3 39 2000 18997  2320  

Модернізація і заміна 
обладнання ЦТП 

2019   2000    94 
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Інвестиційний захід: "Модернізація мережних і інших насосів із заміною 
електродвигунів з підвищеним ККД і частотним управлінням обертів для 
можливості забезпечення роботи системи теплопостачання у змінному 
гідравлічному і тепловому режимі". 

Регулювання відпуску теплоти до будинків, яке буде здійснюватися у автоматизованих 

ІТП з погодним регулюванням неминуче призведе до необхідності переходу котельних в 

режим роботи кількісно-якісного регулювання. Здійснювати таке регулювання за умови 

оснащеності котельних існуючими на сьогодні мережними насосами не представляється 

за можливе. 

Тому разом із встановленням індивідуальних автоматизованих теплових пунктів 

необхідно виконати реконструкцію мережних і інших насосів із заміною електродвигунів з 

підвищеним ККД і частотним управлінням обертів для можливості забезпечення роботи 

системи теплопостачання у змінному гідравлічному і тепловому режимі. 

Аналіз споживання електричної енергії в котельних, підпорядкованих ДКП «Луцьктепло» 

показав, що питоме споживання електроенергії на відпуск теплової енергії на деяких 

котельних сягає 66-59 кВт/Гкал (наприклад, згідно з даними підприємства для котельні 

по вул. Дорошенка цей показник становить 68 кВт/Гкал, а для котельні по вул. Боженка - 

32 - 55 кВт/Гкал, що є достатньо високим у порівнянні з відповідним середнім показником 

по Україні. Причиною цього, як правило, є перевищення встановленої потужності 

приводів насосів у котельних у порівнянні з необхідною споживаною потужністю 

навантаження. Завищена потужність електродвигуна призводить до зменшення його ККД 

і величини cos φ – відношення активної енергії до повної підведеної енергії. Основний 

парк насосів котельних (особливо найбільш витратних – мережних) являє собою насоси 

марки К, які мають низький ККД у порівнянні із сучасним насосним обладнанням. Крім 

того, значна частка насосів підібрана за завищеними величинами перепаду тиску і 

витрат води. 

Економію електроенергії в насосних установках у запропонованому заході буде 
досягнуто за рахунок: 

- вибору потужностей електродвигунів відповідно до дійсних величин витрат води і 
перепаду тиску. Ці величини були встановлені у ході проведення обстеження 
підприємства з метою складання ПДСЕРК; 

- вибору насосів з підвищеними ККД; 
- оптимізації навантаження насосів і удосконаленням способів регулювання їх 

роботи. 

Необхідна потужність електродвигуна насосу визначалась відповідно до залежності: 

N н=(1,1…1,5) ∙ M в ∙ H в / (3600 ∙ η н ), кВт 

де: 

N н– потужність приводу насосу, кВт; 

M в–масові витрати води, які подаються насосом у мережу, кг/год ; 

H в – перепад тиску води на насосі; визначається як сума тиску води на нагнітальній і 
всмоктувальній лініях насосу згідно показань манометрів до і після насосу, відповідно, 
МПа; 

η н – ККД насосу і передачі, приймались згідно з паспортними характеристиками насосу і 
розташуванням робочої точки насосу на діаграмі характеристики насосу. 

Економія електроенергії у разі заміни неефективних насосів з ККД η н1 на більш 
ефективні з більшим ККДη н2визначають відповідно до залежності: 

Δ N н = 0,000272 ∙ H в ∙ M в ∙ n нас./ [η е ∙ (η н2− η н1)],кВт ∙ год., 
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де: 

ηе – ККД електродвигуна, що визначається згідно з паспортними даними двигуна і його 
реальним завантаженням. Орієнтовно для двигунів до 5 кВт за умови 100% 
навантаження ККД електродвигуна становить η е ≈ 80 %, а при 50% завантаженні ηе≈ 55 
%; 

n нас. – тривалість терміну роботи насосів протягом облікового періоду (наприклад, 
протягом року) в год. 

Δ N н – економія електроенергії внаслідок заміни насосів і збільшення їх ККД, кВт∙год. 

Проектом передбачається заміна мережних і інших насосів на ряді котельних, перелік 
яких подано у таблиці А.6, а також обладнання таких насосів частотними регуляторами 
для можливості забезпечення змінного гідравлічного режиму роботи теплових мереж. 
Скорочення витрат електричної енергії визначалось за добутком різниці питомих 
показників витрат електричної енергії до і після реконструкції на величину виробленої за 
рік теплової енергії: 

∆ Е = (e1- e2) ∙ Q ∙10-3 

де Q − річний обсяг теплової енергії, котра виробляється у котельних, у котрих 
запланована заміна насосів. Зменшення витрат електричної енергії спричинить 
скорочення викидів СО2 на величину1626 т. 

Ефективність впровадження проекту визначається скороченням витрат електричної 
енергії для приведення до дії мережних насосів і становить близько1783 МВт год.  

Інвестиції для реалізації проекту - 600 тис. Є. 
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Таблиця А.5. Основні характеристики проекту №4. Модернізація мережних і інших насосів із заміною електродвигунів з підвищеним ККД 
і частотним управлінням обертів для можливості забезпечення роботи системи теплопостачання у змінному гідравлічному і тепловому 

режимі 

Назва проекту 

Рік 

 впро-

вадження 

Характеристика проекту Інвестиції,  

тис. Є 

Ефективність впровадження.  

Скорочення витрат за рік 

Потужність, 

кВт 
Марка насосів до заміни ТЕ, Гкал 

ЕЕ, МВт 

год 
ПГ, тис. м3 

Модернізація насосів на котельних        

вул. Боженка, 34 2019 630 мер,зим, Д1250-125 124,8   370,7  

вул. Боженка, 34 2019 315 мереж, літн, Д630/90 62,4   185,4  

вул. Боженка, 34 2019 200 мереж, ЦН-400/105 39,6   117,7  

вул. Г, Артемовського, 20 2019 110 мереж, Д-315/71 21,8   64,7  

вул. Потапова, 10 2019 110 мереж, Д-320/70 21,8   64,7  

вул. 8 Березня, 3 2019 90 мереж, Д320/70 17,8   53,0  

вул. Вавилова, 6 2019 90 мереж, Д320/70 17,8   53,0  

вул. Декабристів, 29 2019 90 мереж, Д-320/70 17,8   53,0  

вул. Загородня, 1 2019 90 мереж, Д-320/70 17,8   53,0  

вул. Володимирська, 100 2019 90 мереж, 6НДС 17,8   53,0  

вул. Даньшина, 10a 2019 90 мереж, Д315/70а 17,8   53,0  

вул. Конякіна, 24a 2019 90 мереж, Д315/71а 17,8   53,0  

Проспект Відродження, 15 2019 90 мереж, Д-320/90 17,8   53,0  

вул. Вороніхіна, 15б 2019 75 мереж, Д-320/50 14,9   44,1  

вул. Вороніхіна, 15б 2019 75 мереж, Д-320/70 14,9   44,1  

вул. Декабристів, 29 2019 75 мереж, Д-320/50 14,9   44,1  
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Назва проекту 

Рік 

 впро-

вадження 

Характеристика проекту Інвестиції,  

тис. Є 

Ефективність впровадження.  

Скорочення витрат за рік 

Потужність, 

кВт 
Марка насосів до заміни ТЕ, Гкал 

ЕЕ, МВт 

год 
ПГ, тис. м3 

вул. Рівненська, 119 2019 75 мереж, Д 320/50 14,9   44,1  

вул. Задворецька 2019 75 мереж, Д320/50 14,9   44,1  

Проспект Відродження, 15 2019 75 мереж, Д-320/70 14,9   44,1  

вул. Вавилова, 6 2019 55 мереж, Д320/50 10,9   32,4  

вул. Декабристів, 29 2019 55 мереж, 4К-6 10,9   32,4  

вул. Потапова, 10 2019 55 мереж, 4К-6 10,9   32,4  

вул. Рівненська, 119 2019 55 мереж, Д 320/50 10,9   32,4  

вул. Рівненська, 119 2019 55 мереж, Д-200/95 10,9   32,4  

вул. Даньшина, 10a 2019 50 мереж, Д200/95 9,9   29,4  

вул. 8 Березня, 3 2019 45 мереж, 4К6 8,9   26,5  

вул. 8 Березня, 3 2019 45 ЦНС 2 38-66 8,9   26,5  

вул. Боженка, 34 2019 40 підвищ,х,в, 3К-6 7,9   23,5  

вул. Боженка, 34 2019 40 рецирк, НКУ-250 7,9   23,5  

Разом заміна насосів  3030  600  1583  

Обладнання насосів котельних і ЦТП 
VSD 

   100  100  

Обладнання насосів і димососів 
котельних VSD 

   100  100  

Разом по заміні насосів та 
встановленню VSD 

   800  1783  
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Проектна пропозиція №5: "Заміна трубопроводів теплових 
мереж" 

Транспортування теплоносія в системі централізованого теплопостачання м. Луцька 

здійснюється по трубопроводам теплових мереж загальною довжиною до 140 км у 

двотрубному вимірюванні. Діаметр трубопроводів теплових мереж – від 25 мм до 

1000 мм . 

Загальна довжина трубопроводів теплових мереж, які знаходяться на балансі 

бюджетних установ і заплановані до реконструкції до 2030 року, становить близько 12 км 

(в однотрубному вимірюванні). Середня зношеність теплових мереж становить близько 

65%. Середній термін експлуатації теплових мереж − 15 років. Проектом передбачається 

заміна теплових мереж у обсягах, що гарантують стабільну роботу системи 

централізованого теплопостачання протягом 2018-2030 рр. шляхом поступової заміни 

ділянок теплової мережі, які будуть виходити з ладу, або аварійність на яких буде 

перевищувати нормативи. Це передусім відноситься до ділянок теплової мережі, які 

прокладено у непрохідних каналах. На таких ділянках теплова ізоляція зволожена і має 

недостатньої товщини. Результатом є завищені питомі показники втрат теплової енергії і 

зниження загальної ефективності системи теплопостачання. 

Згідно з нормативними даними питома величина втрат теплової енергії (щільність 

теплового потоку) з 1 м теплових мереж у двотрубному вимірюванні (подавальний і 

зворотній трубопроводів) усереднено становить 35 Вт/м. 

У разі заміни трубопроводів канального прокладання на безканальне прокладання 

попередньоізольованих трубопроводів питома величина щільності теплового потоку 

становитиме для подавального трубопроводу діаметром 150 мм близько 14 Вт/м, а для 

зворотного – 11 Вт/м. Усереднена величина − 12,5 Вт/м (рис. А.6). 

Таким чином, реконструкція теплових мереж середнім діаметром 150 мм дає можливість 

скоротити непродуктивні втрати теплової енергії в теплових мережах на 35-12,5=22,5 

Вт/м. Для трубопроводу 600 мм реконструкція теплових мереж дасть можливість 

зменшити непродуктивні втрати теплоти на 90 Вт на кожний 1 м трубопроводу. 

Техніко-економічний ефект від впровадження проекту складається зі скорочення втрат 

теплової енергії через реконструйовані ділянки теплових мереж, збільшення 

ефективності та ККД на етапі транспортування теплоти. 

Величина теплового потоку від підземних трубопроводів теплових мереж канального 

прокладання і безканальних підземних трубопроводів для умов м. Луцька за 

результатами розрахунків експертів ІМР представлено на рис А.7. 
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Рисунок А.6 - Величина питомих втрат теплової енергії  
з 1 м попередньо ізольованих підземних трубопроводів теплових мереж 

Середня температура у подавальному трубопроводі – 590С, у зворотному трубопроводі 
– 470С.  

 

Рисунок А.7 - Величина питомих втрат теплової енергії 
з 1 м підземних трубопроводів теплових мереж канального прокладання 

Середня температура у подавальному трубопроводі – 590С, у зворотному трубопроводі 

– 470С. Коефіцієнт теплопровідності теплової ізоляції – 0,1 Вт/м. 

- Загальні інвестиції у проект із заміни трубопроводів становить 1850 тис. Є. 
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Таблиця А.6. Основні характеристики Проекту №5: Реконструкція теплових мереж 

Назва проекту 

Рік 

впровадження 

Характеристика проекту Інвестиції, 

тис. Є 

Ефективність впровадження.  

Скорочення витрат за рік 

Інше, тис. Є 

Од. 

вимір. 

Кіл. 
ТЕ, 

Гкал 

ЕЕ, 

МВт год 

ПГ, 

Тис. м3 
 

Проект №5 Заміна 

трубопроводів теплових мереж, 

усього, у т.ч.: 

   1850 3712 0 0 98 

Закільцювання Г. Артемовського, 

20 – Арцеулова, 3а 
2018 м.п. 1485 473,30 805,5   0,4 

Заміна Гордіюк, 29 (ВТ-6а) 

Кравчука,9 (ВТ-11) 
2018 м.п 1242 306,7 675,6   0,6 

Реконструкція 

Писаревського,22,22а з 

ліквідацією ЦТП 

2018 м.п. 266 72,15 144,8   0,3 

Ліквідація котельні 

Винниченка,30а - 

перепідключення споживачів до 

котельні Потапова,10 

2018 м.п. 897 204,2 489,9   0,2 

Заміна мереж Загородня,3а-

Відродження,15б 
2018 м.п. 2302 625,3 1254,6   0,7 

Ліквідація котельні Стрілецька,27а 

з перепідключенням споживачів 

до котельні Арцеулова,3а 

2018 м.п. 336 90,65 185,7   0,2 

Конякіна - Карбишева 2018 м.п. 284 77,7 155,9   0,9 

Усього  м.п.  1850 3712 0 0 98 

Скорочення витрат мережної води (води на підживлення) в результаті впровадження Проекту №5 становить 13 000 м3 протягом року. 
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Проектна пропозиція № 6: Встановлення джерела енергії на 
альтернативному виді палива 

Сьогодні актуальність використання твердопаливних біокотлів надзвичайно висока, 

незважаючи на їх високу вартість та більш складну експлуатацію у порівнянні з газовими 

котлами. Твердопаливні біокотли дозволяють використовувати місцевий вид 

відновлювального палива – тверду біомасу, яка безперечно є дешевшим та стійким видом 

відновлювального палива. Це дозволяє зменшити видатки на вироблення і відпуск 

теплоти в системі централізованого теплопостачання. 

Проектною пропозицією №6 пропонується виконати реконструкцію газифікованої котельні 

по вул. Боженка з метою встановлення в ній котла на альтернативному виді палива - 

біомасі. 

При використанні біопалива в системах централізованого теплопостачання необхідно 

враховувати такі особливості використання біомаси як палива:  

− залежність заготівлі і постачання палива від періоду року, атмосферних та 

інших умов навколишнього середовища (як правило час заготівлі біомаси і 

період її активного використання у котлах не співпадає у часі); 

− залежність виходу біомаси від обсягів врожаю; 

− фізико-хімічні властивості біомаси як палива, змінний склад такого палива у 

часі і виду біомаси. 

Таким чином виникає необхідність у проектуванні теплогенеруючих потужностей на 

біомасі разом із теплогенеруючими агрегатами на природному газі, потреба у спорудженні 

оперативних складів біомаси із запасом палива до 7 діб безперервної роботи та складів 

тривалого зберігання палива із значним його запасом (до місяця і більше). 

На сьогодні сформовано основні принципи використання природного газу разом з 

відновлювальними джерелами енергії, у тому числі і біопаливом. Через те, що газові 

котли мають вищий рівень технологічності та можливість автоматизації, їх доцільніше 

використовувати у піковому режимі, а котли на біомасі – в основному, базовому. 

Найбільш характерними тепловими навантаженнями для районів житлової забудови є 

навантаження на гаряче водопостачання (Qгв) та опалення (Qов) (з урахуванням 

вентиляції). Співвідношення між ними залежить від типу забудови та рівня комфортності 

житла. 

При виборі потужності котлів на біопаливі у складі комбінованих котельних 

рекомендується використовувати співвідношення потужностей котлів на біомасі (Nб) та 

котлів на природному газі (Nг). Часто, в якості основного критерію приймають, що котел на 

біомасі повинен забезпечувати навантаження на гаряче водопостачання споживачів 

теплоти (Nб = Qгв). При цьому не враховуються економічні показники роботи таких 

комбінованих котельних та обґрунтованість такого вибору. 

Проектною пропозицією пропонується при визначенні потужності котла на біомасі для 

котельні по вул. Боженка керуватись величиною річної кількості теплоти, яка буде 

вироблятися котлами на біопаливі та природному газі при різних співвідношеннях, 

встановлених потужностей цих котлів, а також різних співвідношеннях теплового 

навантаження на гаряче водопостачання та опалення. Частку потужності котлів на 
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біопаливі (gб) та частку потужності газових котлів від загальної потужності котельні NΣ, 

можна визначати за залежностями (1) та (2), відповідно. 

gб = Nб / NΣ;      (1) 

gг = 1– gб = Nг / NΣ.     (2) 

Частка навантаження на гаряче водопостачання (rгв) визначаємо за залежністю (3): 

rгв= Qгв / (Qгв + Qов).      (3) 

Річну кількість виробленої теплоти визначають враховуючи тривалість періодів 

повторюваності температур зовнішнього повітря відповідно до довідникових даних. 

Для оцінювання частки річної кількості теплоти виробленої котлами на біопаливі 

пропонується використовувати показник f, який визначається за залежністю: 

f = Qб
рік / QΣ

рік,       (4) 

де Qб
рік – річна кількість теплоти, що виробляється котлами на біомасі, кВт·год; 

QΣ
рік – загальна річна кількість теплоти, що виробляється у комбінованій котельні 

кВт·год. 

При розробленні інвестиційної програми було виконано розрахунки з визначення 

показника f за різних значень gб та rгв. Розрахунки виконані для кліматичних умов м. Луцьк. 

Результати розрахунків приведенні на рис А.8. 

Аналізуючи графіки, зображенні на рис. А.8, можна зробити висновок, що співвідношення 

кількості теплоти, що виробляється протягом року котлами на біопаливі до загальної 

кількості теплоти (f) змінюється непропорційно зміні співвідношення потужності котла на 

біопаливі до загальної потужності котельні (gб). Так, до прикладу, при значенні gб = 0,5 

(рівне співвідношення потужностей) та rгв = 0,1 майже 95% загальної річної теплової 

енергії виробляється саме твердопаливними котлами, то ж подальше збільшення частки 

потужності високовартісних котлів на біомасі є недоцільним. При збільшенні показника rгв 

частка річної теплоти, що відпускається твердопаливними котлами, зменшується. 

 
Рисунок А.8 - Графіки залежності показника f від gб та rгв. 

Отримані графіки дають можливість визначити доцільну потужність котлів на біомасі в 

залежності від різних факторів. 
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Для котельні по вул. Боженка приєднане теплове навантаження становить 21 Гкал/год ( 

2017 рік). Річне вироблення теплоти на котельні - 51 608 Гкал (2017 р.). Котел потужністю 

близько 5 Гкал/год повністю забезпечить потребу споживачів, приєднаних до системи 

теплопостачання від котельні по вул. Боженка, 32, на гаряче водопостачання, що 

забезпечить цілорічну роботу котла на біомасі, а річне вироблення теплоти у котлі на 

біомасі буде становити до 40% від загального річного вироблення теплоти станом на 2017 

рік. Співвідношення теплової потужності котла на біомасі і приєднаного теплового 

навантаження на котельню становить у такому разі близько 20%. 

Річні витрати природного газу на котельню станом на 2017 рік становлять близько 8317,2 

т.у.п (7,057 млн м3 природного газу). Таким чином, інсталяція біопаливного котла в 

котельні дасть можливість замістити близько 3 млн. м3 природного газу за рік. 

Річні витрати біомаси для роботи котла будуть становити близько 6100 т. У разі 

використання деревної тріски з вологістю близько 40% річні об’ємні витрати палива 

будуть становити близько 40,5 млн. м3 за рік, що бути вимагати облаштування складських 

приміщень значних обсягів або організації стабільного трансферу постачання біомаси. 

Важливим є питання забезпечення необхідної вологості біомаси. Вологість тріски із 

свіжозрубаної деревини становить близько 50-60%. Горючі характеристики такого палива 

є незадовільними з точки зору забезпечення стійкої роботи паливоспалювального 

обладнання (котла). 

На рисунку А.9 представлено дані про зміну таких важливих характеристик біомаси, як 

теплоти згорання, температури горіння, втрат теплоти при горінні залежно від вологості. 
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Рисунок А.9 - Зміна горючих характеристик біомаси (деревини) залежно від 
її вологості 

Як свідчать наведені графіки збільшення вологості до 40-50% призводить до значного 

погіршення характеристик процесу горіння і зростання витрат біомаси. Отже влаштування 

складів тривалого зберігання палива з його підсушуванням є одним із чинників успішного 

впровадження проектів з використання біомаси. 

У рамках наданої пропозиції було виконано аналіз потенціалу біомаси (деревної тріски, 

котру можна використати у якості палива для роботи котельні по вул. Боженка, 32). Було 

вирішено питання щодо наявності у Волинській обл. потенціальних постачальників тріски. 

Виконані роботи свідчать про забезпеченість регіону необхідною для котельні кількістю 

деревної тріски. У разі необхідності тріску може бути замінено на пелети із деревини або 

агропелети. Для цього конструкцією котла повинно бути забезпечено можливість 

переходу на інші види біопалива і біомасу. 

Котельня по вул. Боженка, 32 за критеріями необхідної території, розміщення, 

розсіювання можливих викидів у атмосферу повністю забезпечує вимоги нормативної 

документації до облаштування котлів на біомасі. 

Інвестиційна вартість проекту оцінюється у 1300 тис євро. Скорочення витрат природного 

газу у результаті заміни його біомасою становить близько 3293 тис. м3 за рік. Проект 

планується реалізувати у 2018 році. 

Проектна пропозиція № 7: Впровадження системи 
віддаленого керування і енергомоніторингу SCADA 

Основною метою впровадження системи автоматизації і управління (SCADA) є 

забезпечення можливості для оптимізації роботи системи центрального теплопостачання 

шляхом дистанційного контролю за основними показниками роботи системи, їх аналізу і 

управління в режимі реального часу. Особливо актуальним є необхідність вирішення 

таких питань при зміні метеорологічних характеристик зовнішнього повітря і динамічній 

зміні параметрів роботи системи централізованого теплопостачання.  

Це пояснюється тим, що значна частина непродуктивних втрат теплоти в системі 

відбувається саме в результаті відсутності автоматизованих систем управління 

процесами вироблення і відпуску теплоти на потреби як опалення, так і гарячого 

водопостачання. Система віддаленого керування і енергомоніторингу дає також 
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можливість уникнути непродуктивних втрат енергії за рахунок прогнозування можливих 

змін у режимах відпуску теплоти при очікуваних змінах метеорологічних параметрів.  

Регулювання за параметрами фактичних змін відбувається, як правило, за параметрами 

теплоносія у зворотній магістралі теплових мереж. Але в результаті значної теплової 

інерційності системи таке регулювання має низьку ефективність. 

Система SCADA також спрощує процес збору даних, котрі потрібні для формування звітів 

про витрати енергоресурсів, енергоносіїв, котрі потрібні для розробки відповідної звітної 

документації. 

Система управління та збору даних повинна складатись з наступних елементів: 

- центральний сервер збору та обробки даних від локальних пристроїв у режимі 

реального часу; сервер робить цю інформацію доступною для інших систем на 

основі реального часу; 

- інтерфейс пристрою (HMI), через який оператор в центральній диспетчерській 

здійснює моніторинг та контроль за параметрами роботи системи 

централізованого теплопостачання; 

- віддалені програмовані контролери (ПЛК), що працюють в якості кінцевих 

пристроїв, з'єднані з датчиками на локальних пристроях для індикації стану і 

замірів, перетворення сигналів датчика в цифрові дані і передачі цифрових даних 

на центральний сервер; 

- інфраструктура бездротового зв'язку з'єднує центральну систему контролю з ПЛК. 

Функціювання системи можливе лише за умови наявності у всій системі теплопостачання 

автоматизованих блоків зчитування інформації, управління і зворотного зв’язку, якими 

система SCADA повинна керувати. 

Збір даних здійснюється за допомогою ПЛК і відправляються в центральну систему 

контролю автоматично або за запитом. Зібрані дані зберігаються в базі даних реального 

часу, а також програмні додатки дозволяють оператору зробити аналіз ефективності 

роботи системи теплопостачання на кожному етапі трансформації теплоти. 

Система також включає збір наступних даних: 

- журнал аварій системи; 

- журнал подій системи; 

- звіти про основні характеристики роботи системи; 

Уся поточна інформація про параметри роботи системи повинна відображатись на 

мнемосхемі щита диспетчерського управління. 

Інвестиції для створення системи моніторингу і управління системою централізованого 

теплопостачання у розмірі 700 тис. грн.. 

Техніко-економічний ефект від впровадження системи слід очікувати після комплексного 

впровадження усіх елементів системи. Очікується скорочення витрат теплоти за рахунок 

зменшення непродуктивних її втрат на перехідних процесах регулювання системою у 

розмірі 12583 Гкал і скорочення витрат електричної енергії не менше 1046 МВт год. 
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Проектна пропозиція № 8: Переобладнання котлів НІІСТУ на 
інжекційні високоефективні пальники 

Пропонується переобладнати котли НІІСТУ-5 котельних підприємства, що залишаються 

після реалізації проекту ЄБРР, на інжекційні пальники, креслення яких розроблені 

фахівцями ІМР (м. Київ). 

Котли НІІСТУ на підприємстві ДКП "Луцьктепло" обладнано дифузійними подовими 

пальниками, які характеризуються низькою ефективністю спалювання палива. 

Характерною особливістю спалювання газу в таких пальниках є високий коефіцієнт 

надлишку повітря у вихідних газах, значні втрати з газами, низький ККД котлів. Щорічно 

виникає необхідність неодноразової заміни дифузійних пальників, а також потреба у 

очищенні поверхонь нагрівання котлів і їх газоходів від сажі, що утворюється внаслідок 

неякісного спалювання в них природного газу. 

Основною причиною неякісного спалювання газу у таких пальника є недосконале 

перемішування повітря з газом. Неминучим при цьому є утворення довгого дифузійного 

факелу, що призводить до протікання в ньому піролітичних процесів розкладання 

вуглеводнів і утворенням значної кількості сажі і продуктів хімічного недопалу палива.  

При омиванні таким факелом холодних теплообмінних поверхонь топки, відбувається 

відкладення сажі, обрив ланцюгових реакцій горіння, що призводить до стабілізації 

продуктів хімічного недопалу і підвищених втрат теплоти з хімічним недопалом. 

Відкладення сажі на теплообмінних поверхнях призводить до погіршення процесів 

теплопередачі, необхідності щорічної чистки поверхонь нагріву і газоходів котлів і печей, а 

утворення продуктів хімічного недопалу зменшує ККД котлів і призводить до забруднення 

атмосферного повітря. Низька ефективність перемішування газоповітряних потоків 

призводить до необхідності експлуатації котлів з високим коефіцієнтом надлишку повітря, 

що також є однією з причин зниження ККД установок. 

За результатами випробувань коефіцієнт надлишку повітря у вихідних газах котлів, 

оснащених такими пальниками, становить 2,5-2,7, що є причиною підвищених втрат 

теплоти з відхідними газами. 

У зв’язку з вищезазначеним пропонується виконати реконструкцію котлів НІІСТУ-5 

підприємства з метою їх переобладнання на інжекційні пальники низького тиску без 

примусової подачі повітря. Пальники розроблено Інститутом місцевого розвитку м. Київ. 

Такий пальник складається із газового колектора, сопел для подачі газу і інжекційних 

змішувачів, які мають вогневі отвори у вигляді поздовжніх прорізів для подачі 

газоповітряної суміші неповного перемішування. Пальник обладнано конусними 

стабілізаторами, які розташовані нижче вогневих отворів. Змішувачі розташовано у 

відокремлених отворах вогнетривкої горизонтальної кладки, яка розділяє топковий і 

підтопковий простір. 

Пальник забезпечує автоматичну підтримку коефіцієнту надлишку первинного повітря при 

зміні тиску газу і теплової потужності котла. 

Зміна кількості вторинного повітря здійснюється шляхом регулювання положення шиберів 

на газоходах за котлом і повітряної заслінки на фронтальній стінці котлоагрегату. 

Від згоряння газоповітряної суміші відбувається у вогневої частини пальника в короткому 

напівпрозорому факелі у вигляді розетки з розширюються пелюстками окремих полум'я. 

Форма полум'я наближається до форми шатрової топки секційних котлів. На рис. А.10 

показано принципову схему пальника. 
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Рисунок А.10: Принципова схема пальника 

1- колектор; 2-сопло; 3-змішувач; 4-вогневі отвори; 5-стабілізатор горіння;  

6- отвір для первинного повітря; 7-вогнетривка цегла;  

8- опорна конструкція; 9- канал для вторинного повітря. 

Пальник пройшов Державні випробування і промислову апробацію, він визнаний таким, 

що відповідає вимогам ГОСТ, правил безпеки в газовому господарстві природоохоронним 

нормативам за складом продуктів згоряння. 

За результатами комплексних еколого-теплотехнічних випробувань пальник 

рекомендований за погодженням з газнагляду і Мінприроди України для знову монтованих 

котлів типу НІІСТУ, Тула, Енергія, Мінськ, Універсал і ін. замість існуючих подових 

дифузійних, а також дуттьових пальників типу ГГВ. 

Економія газу в порівнянні з дифузійним подовим пальником становить 25-30%. 

Пальник захищений патентом України МПК 5F 23D 14/04 №96030827. 

Технічні характеристики пальника: 

Номінальна теплова потужність, МВт    від 0,25 до 1,0 

Номінальний тиск газу, кПа      1,0 

Коефіцієнт робочого регулювання    3,65 

Коефіцієнт надлишку повітря при 

номінальній тепловій потужності     не більше 1,13 

Температура поверхні елементів пальника, оС - не більше 29 

Концентрація СО в продуктах згоряння, мг / м3  не більше 120     

Рівень звукового тиску      не перевищує даних ГОСТ 21204-83 
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Креслення інжекційного пальника для котлів НІІСТУ було передано ІМР ДКП 

«Луцьктепло» у рамках виконання робіт із складання Плану корпоративного розвитку. 

Пальник було виготовлено у майстерні підприємства у березні 2018 р. з використанням 

існуючого обладнання і матеріалів.  

Вартість виготовлення пальника згідно із калькуляцією становить близько 3000 грн. з 

урахуванням вартості матеріалів.  

На рис. А.11 показано фото пальника, зафіксовано процес його монтажу на котлі НІІСТУ-5 

у котельні за адресою вул. Коцюбинського у березні 2018 р. 

 

Рисунок А.11: 

Ілюстрація процесу переобладнання котла НІІСТУ на інжекційні пальники 

конструкції Інституту місцевого розвитку (ІМР) 

Переведення котлів НІІСТУ з дифузійних на інжекційні пальники дозволяє досягти 

наступного: 

- збільшити міжремонтний період експлуатації пальників і котлів з 0,5 року до 3-4 

років; 

- суттєво скоротити викиди продуктів хімічного недопалу (сажі і СО) при роботі 

котла - у 5-10 разів; 

- здійснити процес спалювання природного газу при коефіцієнті надлишку повітря 

не вище 1.7...1,8, що у 1,5 ...2 рази менше у порівнянні з дифузійним пальником; 

- зменшити непродуктивні втрати теплоти з хімічним недопалом і з відхідними 

газами (з 17-19% до 7-8 %) і збільшити ККД котла на 9-10%; скоротити витрати 

газу для вироблення теплоти.  

Річне скорочення витрат газу на одному котлі НІІСТУ з номінальними витратами газу 

близько 75 м3 за годину становлять близько 25 тис. м3. 

Перелік котельних, на яких можливо впровадження інжекційного пальника наведено у 

таблиці А.7. Переведення роботи існуючих котлів НІІСТУ на інжекційний пальник замість 

дифузійного може бути здійснено і на інших котельних з такими котлами (загальна 
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кількість котлів НІІСТУ на підприємстві становить 61 шт. станом на початок 2018 р.) по мірі 

виходу котлів у ремонт до їх заміни на інші котли за проектом ЄБРР. 

Таблиця А.7. Перелік котельних ДКП «Луцьктепло», на яких може бути виконано 

переведення роботи котлів НІІСТУ на інжекційний пальник  

(без урахування котлів, котрі будуть виводитись у поточний ремонт) 

№ Адреса котельні 
Кількість 

котлів НІІСТУ 

Річні витрати газу в 

котельні за даними 

2017 р., тис. м3 (т.у.п.) 

Скорочення витрат 

природного газу у разі 

переведення роботи котлів з 

дифузійних на інжекційні 

пальники, тис. м3 

1 Шевченка, 40 2 106,7 (125,7) 10,7 

2 Л. Українки, 30 2 56,8 (67,0) 5,7 

3 Крилова, 1 3 40,9 (48,2) 4,1 

4 Дубнівська, 32 4 389,7 (459,1) 38,9 

5 Вінніченко, 30 4 540,0 (636,2) 54,0 

6 Маковського, 2к 2 97,3 (114,6) 9,7 

Усього 17 1231,4 123,1 

Проектна пропозиція № 9: Реконструкція теплової мережі по 
вул. Кравчука, від ВТ-18 до ВТ-20. 

Існуюча теплова мережа по вул. Кравчука від ВТ-18 до ВТ-20 діаметром 530 х7 мм 

використовується для подачі теплоносія від джерела теплової енергії - котельні по вул. 

Карбишева, 2 до ЦТП по вул. Соборності, 44а, вул. Ветеранів,17, Карпенка Карого,11б, по 

вул. Чорновола,6.  

Теплова мережа забезпечує транспортування теплоносія на потреби опалення, вентиляції 

і гарячого водопостачання 43 житлових будинків.  

На сьогодні трубопроводи теплових мереж прокладено у непрохідних каналах з ізоляцією 

у вигляді мінеральної вати. Стан теплових мереж є незадовільним - їх теплова ізоляція 

зволожена, що призводить до підвищених втрат теплової енергії при її транспортуванні і 

корозії трубопроводів. Збільшення втрат теплоти призводить до необхідності додаткового 

вироблення теплоти в котельних, непродуктивних витрат палива для цього, витоки 

мережної води через пошкоджені трубопроводи призводить до непродуктивних втрат 

електричної енергії і збільшення витрат підживлювальної води, що спричиняє підвищення 

собівартості вироблення теплоти. 

Для унеможливлення шкідливих наслідків незадовільного стану трубопроводів теплових 

мереж пропонується здійснити заміну трубопроводів теплових мереж по вул. Кравчука від 

ВТ-18 до ВТ-20 діаметром 530 х 7 мм з канального прокладання на попередньо ізольовані 

трубопроводи з можливістю оперативного дистанційного контролю витоків теплоносія із 

трубопроводів. 

Розрахунок ефективності заходу здійснювався шляхом визначення втрат теплоти від 

наявного трубопроводу канального прокладання довжиною 350м (у двотрубному 

вимірюванні) і попередньоізольованого трубопроводу аналогічної довжини. Розрахунок 

виконано для середньої температури теплоносія у подавальному трубопроводі 75 0С і у 
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зворотному трубопроводі - 47 0С згідно методики РД 34.09-255-97 відповідно до п.6.3.64 

Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж.  

Основні результати розрахунку наведено у таблиці А.8. 

Таблиця А.8. Розрахунок втрат теплоти трубопроводами теплових мереж по вул. 

Кравчука 

№ Назва параметру Од. 

Вим. 

Величина параметру 

До впровадження 

проекту 

Після впровадження 

проекту 

1 Втрати теплоти при транспортуванні 

теплоносія у подавальному 

трубопроводі 

Гкал/ 

рік 

1189,8 147,1 

2 Втрати теплоти при транспортуванні 

теплоносія у зворотному 

трубопроводі 

Гкал/ 

рік 

292,5 71,4 

3 Загальні втрати теплоти у 

трубопроводах теплових мереж 

Гкал/ 

рік 

1482,3 218,5 

4 Зменшення непродуктивних втрат 

теплоти 

Гкал/ 

рік 

- 1263,8 

5 Еквівалентне скорочення витрат 

природного газу на етапі вироблення 

теплоти 

м3/ 

рік 

- 178857 

6. Еквівалентне скорочення витрат 

умовного палива на етапі вироблення 

теплоти 

т.у.п./ 

рік 

- 207,5 

ДКП «Луцьктепло» розроблено проект реалізації заходу із заміни теплових мереж.  

Вартість будівельно-монтажних робіт, матеріалів і обладнання становить близько 7752 

тис. грн. У результаті впровадження проекту, крім скорочення непродуктивних втрат 

теплоти, буде досягнуто наступне: 

- підвищення терміну безаварійної експлуатації ділянки теплових мереж у 2-3- рази 

- скорочення величини витоків і відповідно витрат води на підживлення до 

величини 0,025 % від величини об’єму теплоносія; 

- скорочення витрат на капітальні ремонти і експлуатацію ділянки мереж у 1,3 рази; 

- збільшення показника надійності і ефективності системи теплопостачання за 
рахунок збільшення в ній довжини трубопроводів із гарантованим тривалим 
терміном експлуатації (термін експлуатації трубопроводів з 
попередньоізольованими трубами становить 50 років) і мінімізованими 
непродуктивними втратами теплоти.  
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Додаток Б. Проектні пропозиції, які не ввійшли до 
складу Інвестиційної програми ДКП «Луцьктепло»  
на 2018-2021 рр. 

Потенційна проектна пропозиція №1: Оснащення котельних 
вузлами обліку теплової енергії, що відпускається до 
теплових мереж  

Більшість котельних ДКП «Луцьктепло» обладнано на сьогодні ультразвуковими тепло 

лічильниками типу СВТУ вітчизняного виробника. Моніторинг за показаннями вузлів обліку 

теплової енергії на котельних не дає можливості здійснювати коректний приладовий облік 

відпущеної до теплових мереж теплоти. 

Некоректність показань таких вузлів обліку виникає внаслідок дії низки причин 

(забрудненість мережної води, невірне виготовлення вимірювальної ділянки витратоміра, 

неточність показань датчиків, значна похибка приладів тощо). 

Це призводить до практичної неможливості звести енергетичний баланс між показаннями 

лічильників обліку природного газу, результатами режимно-налагоджувальних робіт на 

котлах і величиною витрат теплоти, відпущеної до теплових мереж. 

Таким чином, для ДКП «Луцьктепло» є потреба у встановленні нових вузлів обліку 

теплової енергії на котельних, що дало б можливість здійснювати коректний облік 

теплової енергії, відпущеної до теплових мереж. 

Донедавна такий облік можна було здійснити за допомогою тахометричних витратомірів, 

наприклад WP Dynamic, Dу до 300 мм, Cosmos WPD, Powogas MWN.  

Але відповідно до затвердженого технічного Регламенту засобів вимірювальної техніки 

(ЗВТ)23 дозволяється використовувати лише ті засоби вимірювальної техніки, котрі 

відповідають вимогам цього Регламенту і включені до відповідного Реєстру затверджених 

типів ЗВТ.  

Згідно з таким Реєстром на сьогодні тахіметричні витратоміри можуть бути використані 

лише за умови максимальних витрат теплоносія на котельні не більше 600 м3 за год.  

Для більших витрат теплоносія, що має місце для квартальних котельних ДКП 

«Луцьктепло», на сьогодні можуть використовуватись лише ультразвукові теплові 

лічильники, підбір яких було здійснено і результати цього підбору представлено у таблиці 

Б.1. 

Для коректного використання таких лічильників необхідно суттєво підвищити якість 

мережної води щодо наявності у ній дисперсних домішок і наявності газів. Зробити це за 

існуючого стану теплових мереж, систем дегазації на котельних, абонентських систем 

                                                      

23 Постанова Кабінету Міністрів № 163 від 24 лютого 2016 р.) 
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опалення і залежної схеми приєднання абонентських систем до теплових мереж 

практично неможливо. 

Використання тахіметричних витратомірів зі значними витратами води, які могли б бути 

використані на котельних і не вимагали значного покращення якості води, можливе лише 

за умови сертифікації такого обладнання виробниками згідно із Регламентом через 

певний проміжок часу. 

Таким чином, вирішення питання про коректний облік теплової енергії на виході із 

котельних доцільно вирішити після розширення Реєстру затверджених типів ЗВТ і 

включення до нього тахометричних витратомірів необхідної пропускної здатності, а також 

після затвердження у встановленому порядку Правил обліку теплової енергії (на кшталт 

природного газу). 

Таблиця Б.1. Характеристика вузлів обліку теплової енергії для котельних ДКП 
«Луцьктепло» (Виробник – міжнародна компанія Sensus Metering Systems) 

 

Отже, вартість робіт щодо налагодження коректного технологічного обліку відпущеної до 
теплових мереж теплової енергії оцінюється у 1 млн. 250 тис. грн. (у цінах станом на 
кінець квітня 2018 р.). 

Підприємство на сьогодні немає фінансових джерел для реалізації цього інвестиційного 
проекту. Проте, зважаючи на його важливість, ми плануємо у найближчі роки вивчити 
можливості його фінансування і залучити необхідні для цього кошти.  
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Потенційна проектна пропозиція № 2: Виведення із 
експлуатації орендованої котельні по вул. Карбишева, 2  

У найближчі роки підприємство планує ґрунтовно дослідити питання щодо виведення з 

експлуатації й зі схеми теплопостачання міста котельні по вул. Карбишева, 2 та 

можливості забезпечення тепловою енергією споживачів ДКП «Луцьктепло» від 

існуючих котельних підприємства.  

Підставою для розгляду цього питання є висока вартість отримання теплоти з 

орендованої котельні по вул. Карбишева, 2, а також суттєва недовантаженість значної 

частини існуючих квартальних котельних підприємства. В результаті має місце 

відмінність між встановленою потужністю котлів і фактичною величиною їх 

теплопродуктивності, що спричинено в першу чергу існуючим тепловим 

навантаженням на потреби опалення, вентиляції і гарячого водопостачання споживачів 

теплоти. 

У таблиці Б.1 наведено дані аналізу, що ілюструють існуючий стан роботи основних 

котельних І-ІІІ теплових районів міста. 

Таблиця Б.1. Основні характеристики роботи квартальних котельних ДКП 
«Луцьктепло» 

та орендовано котельні по вул. Карбишева, 2 

Джерела 

теплопостачання 

Встановлена 

теплова 

потужність 

котлів, 

Гкал 

Максимальні 

теплові 

навантаженн

я 

споживачів, 

Гкал/год 

Витрати на 

власні 

потреби 

котельні, 

Гкал/год 

Втрати в 

теплових 

мережах, 

Гкал/год 

Дійсна 

теплопродуктивніст

ь котельних, 

Гкал/год 

Квартальні 

котельні 
245,30 132,364 3,10 13,12 148,573 

Котельня по вул. 

Карбишева, 2 200,00 124,826 2,75 18,20 145,776 

Як видно із таблиці Б.1, квартальні котельні підприємства завантажені на 75% від їх 

встановленої номінальної теплопродуктивності (без урахування дублюючих 

потужностей).  

Першим кроком на шляху до прийняття рішення щодо подальшої долі котельні по вул. 

Карбишева, 2 стало проведення на запит ДКП «Луцьктепло» на початку 2018 року 

спеціального дослідження. Виконавцем цих робіт стала компанія Forward Engineering. 

Результати дослідження представлено у відповідному Звіті. 

Підприємство планує детально вивчити результати проведеного дослідження і до кінця 

2018 року прийняти рішення щодо: 

 можливості/доцільності виведення із експлуатації котельні по вул. Карбишева, 

2 та переведення її споживачів до забезпечення теплової енергією від 

квартальних котелень; 

- джерел фінансування робіт із виконання цього проекту.  
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Додаток В. Прогнозні розрахунки тарифів на теплову 
енергію ДКП "Луцьктепло" на 2018-2021 рр. 

Пояснювальна записка до Моделі фінансового планування 

(розрахунку тарифів) ДКП «Луцьктепло» 

А. Загальні положення 

В рамках Плану корпоративного розвитку передбачено, що ДКП «Луцьктепло» 

розроблятиме та щорічно оновлюватиме (коригуватиме) Модель фінансового панування, 

головним компонентом якої є розрахунок тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання, які враховують вплив довгострокової інвестиційної 

програми (ІП) та інших чинників на тарифи.  

У розрахунку тарифів на теплову енергію враховані прогнозні результати реалізації 

заходів довгострокової інвестиційної програми, наведені в Розділі 6. Оскільки 

законодавство з питань регулювання тарифів має свої особливості, то ефект від реалізації 

інвестиційних заходів може бути по-різному відображений в тарифах або взагалі в них не 

врахований. Тому повна аналогія між ефектом від реалізації довгострокової інвестиційної 

програми, наведеним у Розділі 6, та тим, який враховано в прогнозних тарифах, відсутня.  

Розрахунок тарифів виконано відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема ПКМУ 

№869 від 1.06.2011 року. Зміни, що відбулися у зв’язку з прийняттям Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги», в даних розрахунках не враховані, оскільки станом на 

момент їх виконання необхідна підзаконна база не розроблена.  

В. Припущення та вихідні дані для розрахунку 

В основу розрахунку тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання на 2018-2021 рр. було покладено переважно дані щодо обсягів теплової 

енергії та витрат, які увійшли до тарифів на теплову енергію, які встановлені 

ДКП «Луцьктепло» Рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 04.04.2018 

№197-1.  

При прогнозуванні витрат на 2018-2021 рр. застосовано індекси:  

- для більшості витрат (крім витрат на оплату праці з відрахуваннями та 

амортизації) - Індекс цін виробників промислової продукції за сценарієм 2 

- для витрат на оплату праці з відрахуваннями - Індекс середньомісячної заробітної 

плати працівників, брутто, номінальної за сценарієм 2.  

Вихідні дані для проведення розрахунку тарифів на 2018-2021 рр. 

Показники 
Одиниці 
виміру 

Рік, на який 
розраховані 

чинні 
тарифи 

Період планування 

2018 2018 2019 2020 2021 

Ціни та тарифи без ПДВ 

Покупна теплова енергія, грн./Гкал без ПДВ 
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ДП МО України ЛРЗ 
"Мотор": 

 

          

населення грн/Гкал 1190,99 1190,99 1286,27 1368,59 1456,18 

інші споживачі грн/Гкал 1208,59 1208,59 1305,28 1388,81 1477,7 

Волинський академічний 
обласний музично-
драматичний театр 
ім.Т.Г.Шевченкам: 

 

          

населення грн/Гкал 1051,29 1051,29 1135,39 1208,06 1285,37 

інші споживачі грн/Гкал 1518,06 1518,06 1639,5 1744,43 1856,08 

ГАЗ 

 

          

Питома норма умовного 
палива (без урахування 
заходів ІП) 

кг у п / 
Гкал 

161,92 163,87 163,87 163,87 163,87 

Калорійність 
ккал / 
куб. м 8180,18 8180,18 8180,18 8180,18 8180,18 

Ціна природного газу: 
 

          

населення 
грн./тис. 

куб м 5674,7 5674,7 6128,7 6520,9 6938,2 

бюджетні установи 
грн./тис. 

куб м 8639,9 8639,9 9331,1 9928,3 10563,7 

інші споживачі,  у т.ч. ГПП 
грн./тис. 

куб м 8639,9 8639,9 9331,1 9928,3 10563,7 

релігійні організації 
грн./тис. 

куб м 3203,7 3203,7 3460,0 3681,4 3917,0 

ТРІСКА             

Калорійність ккал / тн 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 

Ціна  грн./тн 1083,33 1083,33 1083,33 1152,67 1226,44 

Тарифи на 
електроенергію             

Активна:             

ПАТ "Волиньобленерго" 
грн/тис. 
кВт.год 2139,52 2396,26 2587,96 2753,59 2929,82 

ПРАТ"СКФ Україна" 
грн/тис. 
кВт.год 1557,10 1743,95 1883,47 2004,01 2132,27 

Реактивна:   

     Луцька філія ПАТ 
"Волиньобленерго", ін. 

грн/тис. 
кВар.год 106,60 119,39 128,94 137,20 145,98 

АТ "СКФ Україна" 
грн/тис. 
кВар.год 79,80 89,38 96,53 102,70 109,28 

% відрахувань на 
соціальні заходи   22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 

 

Показники 
Одиниці 
виміру 

2018 2019 2020 2021 Примітки 



Egis International  

ТОВ «Інститут місцевого розвитку» 

Програма централізованого теплопостачання м. Луцьк 
Програма корпоративного розвитку 

 

139 
 

Прогнозний Індекс цін 
виробників 
промислової продукції 
(грудень до грудня 
попереднього року)           

2018-2020 рр. - 
відповідно до 

ПКМУ № 411 від 
31.05.2017 р.  

 

 

 

 

Сценарій 1 % 110,3 107,2 106,0 106,0 

Сценарій 2 % 112,0 108,0 106,4 106,4 

Сценарій 3 % 113,4 111,1 107,4 107,4 

Прогнозна 
середньомісячна 
заробітна плата 
працівників, брутто, 
номінальна грн.         

Сценарій 1 грн. 8650,0 9872,0 10915,0 12068,20 

Сценарій 2 грн. 8754,0 
10079,

0 11271,0 12603,97 

Сценарій 3 грн. 8500,0 9768,0 10905,0 12174,35 

Прогнозний Індекс 
середньомісячної 
заробітної плати 
працівників, брутто, 
номінальної             

Сценарій 1 %   114,13 110,57 110,57   

Сценарій 2 % 102,62* 115,14 111,83 111,83   

Сценарій 3 %   114,92 111,64 111,64   

Прогнозний курс Євро 
грн./ 
Євро 33,1 35,3 37,2 35,7 

Розраховано на 
основі даних:  
Україна: 
ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ 
КОНСЕНСУС-
ПРОГНОЗ. 
Квітень 2018 р. 

* Розраховано як відношення середньозваженого прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2018 рік 

(1808,17 грн.) до його розміру, врахованого в чинних тарифах підприємства 2018 року (1762 грн.) 

 

Припущення щодо розрахунку основних показників для формування тарифів на 

теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання:  

1. Обсяги виробництва, транспортування, постачання теплової енергії 

Для розрахунку Річного плану виробництва, транспортування, постачання теплової енергії 

ДКП «Луцьктепло» на 2018-2021 рр. (Таблиця В.1) були враховані наступні припущення:  

- очікується зменшення обсягів реалізації теплової енергії на 2018 рік для всіх груп 

споживачів в середньому на 5,1% порівняно із рівнем у діючих тарифах, зокрема для 

потреб населення – на 1,9%, бюджетних установ – на 6%, релігійних організацій – 

3,5%, інших споживачів – 43,2% (за рахунок відключення СКФ «Україна»); 

- очікується зростання обсягів реалізації теплової енергії для потреб централізованого 

постання гарячої води в 2018 році порівняно із рівнем, врахованому при розрахунку 

діючих тарифів, для потреб бюджетних установ та інших споживачів на 1% та 1,6% 

відповідно, при цьому скорочення для потреб населення – на 5,2%; 
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- обсяг реалізації теплової енергії для потреб бюджетних установ та релігійних 

організацій на період 2019-2021 років залишається незмінним та прийнятий на рівні, 

запланованому на 2018 рік; 

- при плануванні обсягу реалізації теплової енергії для потреб інших споживачів (крім 

населення) прогнозується поступове його зниження протягом 2019-2021 рр на рівні -

3,9%, 4,1%, 4,2% щорічно у 2019, 2020, 2021 роках відповідно. Ліцензіат очікує, що 

внаслідок вимоги встановлення приладів обліку, обсяг реалізації теплової енергії цій 

групі споживачів буде зменшуватися; 

- при плануванні обсягу реалізації теплової енергії для потреб населення також 

враховуючи те, що споживачі будуть оснащуватись приладами обліку теплової енергії 

або за власною ініціативою або в результаті реалізації проекту зі встановленні ІТП, 

очікується поступове зниження обсягів теплової енергії на потреби централізованого 

опалення протягом 2019-2021 рр. на рівні 1,5% щорічно;  

- таким чином, очікується, що загальне скорочення корисного обсягу реалізації, у т.ч. на 

господарсько-побутові потреби підприємства, за період 2018-2021 рр. становитиме 

3,4%; 

- заплановане зменшення обсягів реалізації не вплине на обсяг втрат теплової енергії в 

мережах в абсолютному значенні, але в 2018-2020 роках прогнозується зменшення 

обсягу втрат в мережах внаслідок реалізації запланованих інвестиційних проектів;  

- за рахунок реалізації інвестиційної програми, зокрема проектів № 2, 5, 9, очікується 

скорочення втрат теплової енергії в мережах на 1009 Гкал в 2019 році та по 4721 Гкал 

у 2020 р. та 2021 р. Таким чином втрати теплової енергії в мережах скоротяться з 

63063 в 2018 році до 58342 в 2021 рр.  

- внаслідок реалізації інвестиційної програми, зокрема проекту №3, передбачається 

скорочення витрат теплової енергії на власні потреби котелень на рівні  173 Гкал з 

2020 року. 

 

2. Витрати на природний газ та альтернативні види палива  

Планові витрати на природний газ на 2018 рік визначені виходячи з планованого обсягу 

виробництва теплової енергії, планової норми питомих витрат палива на рівні 163,87 кг 

у.п./Гкал (проект ДКП «Луцьктепло» на 2018 рік), та діючих цін на паливо.  

При розрахунку витрат на природний газ враховано, що протягом 2018-2021 років 

прогнозується зменшення витрат газу внаслідок реалізації запланованих інвестиційних 

проектів. Планується, що в 2018 році скорочення витрат газу становитиме 123 тис. куб м, 

а в 2019 році – 3415 тис. куб м та протягом 2020-2021 років - 3501,4 тис. куб м.  

Планові витрати на придбання тріски на 2019 рік (рік, коли планується початок 

експлуатації біокотла) визначені виходячи з планованого обсягу цього виду палива та 

діючих цін на тріску. При розрахунку витрат на придбання тріски  враховано, що протягом 

2019-2021 років очікується однакові обсяги її використання при виробництві теплової 

енергії. 

За рахунок часткового заміщення природного газу тріскою, що має нижчу калорійність, 

середньозважена норма питомих витрат палива в 2021 рр. порівняно з 2017 р. незначно 

зросте – з 160,68 кг до 164,31 кг (Таблиця В.2).  

 

3. Витрати на електричну енергію для технологічних потреб 

Планові витрати на електричну енергію для технологічних потреб на 2018 рік визначені 

виходячи з планованого обсягу виробництва теплової енергії, норм питомих витрат 

електроенергії та діючих тарифів на електроенергію.  
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При розрахунку витрат на електроенергію для технологічних потреб враховано, що 

протягом 2020-2021 років прогнозується зменшення витрат електроенергії для 

технологічних потреб внаслідок реалізації запланованих інвестиційних проектів. Зокрема, 

планується, що 2020-2021 роках потреба в електричній енергії на технологічні потреби 

виробництва теплової енергії скоротиться на 3185 тис. кВт. 

Внаслідок заходів інвестиційної програми норма питомих витрат електроенергії на 

технологічні потреби виробництва теплової енергії скоротиться з 38,91 кВт год до 34,19 

кВт год. (Таблиця В.3).  

 

4. Витрати на оплату праці 

Для виконання розрахунку тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування 

та постачання витрати на оплату праці на 2018 рік визначені виходячи зі штатного 

розпису, галузевої угоди та прожиткового мінімуму на рівні 1762 грн.  

При розрахунку витрат на оплату праці враховано, що протягом 2019-2021 років 

прогнозується збільшення фонду оплати праці та відрахувань на соціальні заходи 

наслідок реалізації впроекту зі встановлення біокотла. 

  

5. Інші прямі витрати 

Інші прямі витрати в 2018-2021 рр. прийняті на рівні 2018 року з урахуванням прогнозних 

індексів цін виробників промислової продукції. При розрахунку інших витрат враховано, 

що протягом 2019-2021 років прогнозується економія витрат на ремонти.  

 

6. Амортизація 

Амортизація основних засобів розрахована шляхом застосування до первісної вартості 

основних засобів орієнтовних строків корисного використання активів.  

Враховуються основні засоби, які будуть введені в експлуатацію за результатами 

реалізації інвестиційних проектів, передбачених на період 2018-2021 року, фінансування 

яких передбачено за рахунок кредитних коштів ЄБРР та ФЧТ, а також грантових коштів.  

Амортизація новостворених активів розглядається як джерело погашення основної суми 

кредитів.  

 

7. Інвестиції та очікувані результати інвестування в систему теплопостачання 

(виробництва, транспортування т постачання теплової енергії) 

Опис інвестиційних проектів, як за рахунок залучених, так і власних коштів підприємства, 

наведено в розділі 6 та Додатку А. Економічний ефект від реалізації проектів, врахований 

в прогнозних тарифах 2018-2021 рр. наведено безпосередньо в таблицях В.2, В.3, В.4, 

В.6, В.7, В.8. 

 

8. Бази розподілу витрат 

Для виконання розрахунків в частині розподілу загальновиробничих та адміністративних 

витрат використано прямі витрати відповідно до Постанови КМУ № 869.  

Г. Результати розрахунку тарифів 

Розрахункові тарифи ДКП «Луцьктепло» враховують: 

- скорочення обсягів корисного відпуску на 3,4% (з 463359 Гкал в 2018 році до 447631 

Гкал); 
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- скорочення втрат в мережах на 7,5% (з 63063 Гкал в 2018 році до 58342 Гкал до 2021 

році); 

- скорочення витрат теплової енергії на власні потреби на 5,3% (з 11825 Гкал в 2018 

році до 11192 Гкал в 2021 році); 

- скорочення витрат умовного палива на 3,5% (з 85 982,24 тонн у.п. у 2018 році до 82 

995,36 тонн у.п. в 2021 році); 

- скорочення витрат електроенергії на технологічні потреби виробництва теплової 

енергії на 15,5% (з 20482,92 тис. кВт·год у 2018 році до 17297,92 тис. кВт·год у 2021 

році); 

- збільшення витрат на оплату праці на загальну суму 1319,6 тис. грн. за період 2018-

2021 рр;  

- скорочення витрат на ремонти на загальну суму 14 861,40 тис. грн. за період 2018-

2021 рр;  

- збільшення амортизації на загальну суму 114 515,77 тис. грн. за період 2018-2021 рр;  

- збільшення суми прибутку, необхідної для погашення основної суми кредитів на 16 

433,91 тис. грн. за період 2018-2021 рр. 

Внаслідок цих факторів та застосування у розрахунках індексів інфляції загалом за період 

2018-2021 рр. очікується, що тарифи, порівняно з діючими, зростатимуть в межах 10% 

щорічно і за період в цілому зростуть:  

- Для населення на 33,8%  

- Для бюджетних установ на 26,4%  

- Для релігійних організацій на 40,6%  

- Для інших споживачів на 26,7%.  

Розрахунки тарифів наведено у цьому ж Додатку В у наступних таблицях: 

- Тарифи на теплову енергію – Таблиця В.4 та Таблиця В.5; 

- На виробництво теплової енергії – Таблиця В.6 та Таблиця В.7; 

- На транспортування ТЕ – Таблиця В.8; 

- На постачання ТЕ – Таблиця В.9. 
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         Таблиця В.1. Річний план виробництва, транспортування та постачання теплової енергії   
на 2018 – 2021 рр. 

 
          

№ з/п Показники 
Одиниці 
виміру 

Рік, що 
передує 

базовому 

Базовий 
рік 

Річний 
план в 

тарифах 
Плановий період 

2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Вироблено теплової енергії на власних джерелах ліцензіата з 
урахуванням реалізації ЕЕЗ 

Гкал 311867 516272 566549 537400 531027 521689 516319 

1.1. Вироблено теплової енергії на власних джерелах ліцензіата без 
врахування реалізації ЕЕЗ 

Гкал       537400 531027 521861 516491 

2. Витрати теплової енергії на власні  потреби  котелень ліцензіата з 
урахуванням ЕЕЗ 

Гкал 6864 11313 12466 11825 11685 11311 11192 

  те ж у відсотках від  пункту 1 без врахування реалізації ЕЕЗ % 2,2% 2,2% 2,2% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 

  те ж у відсотках від  пункту 1 з урахуванням реалізації ЕЕЗ         2,20% 2,20% 2,17% 2,17% 

2.1 скорочення витрат теплової енергії на власні  потреби  котелень 
ліцензіата внаслідок реалізації інвестиційної програми, у т.ч. по: 

Гкал       0 0 173 173 

  проекту №3 Гкал       0 0 173 173 

3. 
Надходження теплової енергії в мережу ліцензіата, усього, в т.ч.: 

Гкал 528903 510348 554943 526422 520189 511225,
4 

505973,
5 

3.1. надходження власної теплової енергії в мережу Гкал 305003 504959 554083 525575 519342 510378 505127 

3.2. надходження теплової енергії в мережу ліцензіата, виробленої іншими 
виробниками 

Гкал 223900 5389 860 847,0 847 847 847 

3.3. надходження теплової енергії інших власників в мережу ліцензіата Гкал 0 0 0 0 0 0 0 

4. Втрати теплової енергії в мережах ліцензіата Гкал 66028 62280 66730 63063 62054 58342 58342 

  те ж у відсотках від  пункту 3 % 12,48% 12,20% 12,02% 11,98% 11,93% 11,41% 11,53% 



Egis International  

ТОВ «Інститут місцевого розвитку» 

Програма централізованого теплопостачання м. Луцьк 
Програма корпоративного розвитку 

 

144 
 

  те ж у відсотках від  пункту 3.1   21,65% 12,33% 12,04% 12,00% 11,95% 11,43% 11,55% 

4.1 скорочення втрат внаслідок реалізації ІП, у т.ч. по: Гкал       0 1009 4721 4721 

  проекту №2 Гкал       0 -255 -255 -255 

  проекту №5 Гкал       0 0 3712 3712 

  проекту №9 Гкал       0 1264 1264 1264 

5. Корисний відпуск теплової енергії з мереж  ліцензіата, усього, у т.ч. на 
потреби: 

Гкал 462875 448068 488213 463359 458135 452883 447631 

5.1 господарські потреби ліцензованої діяльності Гкал 928 863 730 702 730 730 730 

5.2 Корисний відпуск теплової енергії  власним споживачам  ліцензіата, 
усього, у т.ч. на потреби: 

Гкал 461947 447205 487483,2 462657,
1 

457405,
2 

452153,
3 

446901,
4 

5.2.1. населення: Гкал 381 647 371 846 398 238 390 711 386 170 381 630 377 089 

  те ж у відсотках від  пункту 5.2 % 82,62% 83,15% 81,69% 84,45% 84,43% 84,40% 84,38% 

5.2.2. 
бюджетних установ: 

Гкал 54735 54937 56894,19 53505,3
5 

53505,3
5 

53505,3
5 

53505,3
5 

  те ж у відсотках від  пункту 5.2 % 11,85% 12,28% 11,67% 11,56% 11,70% 11,83% 11,97% 

5.2.3. інших споживачів: Гкал 25 472 20 269 32 173 18 269 17 558 16 846 16 135 

  те ж у відсотках від  пункту 5.2 % 5,51% 4,53% 6,60% 3,95% 3,84% 3,73% 3,61% 

5.2.4. релігійні організації Гкал 93,00 153,00 178,16 172,00 172,00 172,00 172,00 

  те ж у відсотках від  пункту 5.2 % 0,02% 0,03% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 
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Таблиця В.2. Розрахунок витрат на паливо для виробництва теплової енергії котельнями на 2018 – 2021 рр 

 
 

Показники 

  

Одиниці 
виміру 

  

Передбачено 
чинними тарифами 

Період планування 

2018 2018 2019 2020 2021 

Обсяг відпуску теплової енергії з колекторів 
генеруючих джерел, усього, у тому числі для 
потреб: 

Гкал 554 082,76 525 575,00 519 342,31 510 378,42 505 126,52 

населення Гкал 451 799,75 443 032,51 437 623,01 429 939,72 425 383,99 

релігійні організації Гкал 202,55 195,45 195,34 194,20 194,46 

бюджетних установ Гкал 64 684,30 60 800,73 60 766,04 60 411,02 60 492,20 

інших споживачів (без ГПП) Гкал 36 566,16 20 748,59 19 928,86 19 009,26 18 230,55 

господарсько-побутові потреби (ГПП) Гкал 830,00 797,72 829,06 824,22 825,33 

Норма питомих витрат умовного палива без 
урахування заходів ІП 

кг у.п./Гкал 161,92 163,87 163,87 163,87 163,87 

ГАЗ             

Витрати умовного палива без врахування ЕЕЗ, 
тонн, усього, у т.ч. для потреб: 

тонн 89 716,77 86 125,98 85 104,62 83 635,71 82 775,08 

населення тонн 73 155,16 72 599,74 71 713,28 70 454,22 69 707,67 

релігійні організації тонн 32,80 32,03 32,01 31,82 31,87 

бюджетних установ тонн 10 473,64 9 963,42 9 957,73 9 899,55 9 912,86 

інших споживачів (без ГПП) тонн 5 920,77 3 400,07 3 265,74 3 115,05 2 987,44 

господарсько-побутові потреби (ГПП) тонн 134,39 130,72 135,86 135,06 135,25 

Зменшення витрат  умовного палива внаслідок 
реалізації ІП (пряма економія) по: 

тонн 0,00 143,74 3 990,76 4 091,73 4 091,73 

проекту №3 тонн   0,00 0,00 100,97 100,97 

проекту №6 тонн   0,00 3 847,02 3 847,02 3 847,02 
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проекту №8 тонн   143,74 143,74 143,74 143,74 

Витрати умовного палива  з урахуванням ЕЕЗ, 
тонн, усього, у т.ч. для потреб: 

тонн 89 716,77 85 982,24 81 113,87 79 543,99 78 683,36 

населення тонн 73 155,16 72 478,57 68 350,48 67 007,38 66 261,89 

релігійні організації тонн 32,80 31,97 30,51 30,27 30,29 

бюджетних установ тонн 10 473,64 9 946,79 9 490,79 9 415,24 9 422,85 

інших споживачів (без ГПП) тонн 5 920,77 3 394,40 3 112,60 2 962,65 2 839,77 

господарсько-побутові потреби (ГПП) тонн 134,39 130,50 129,49 128,46 128,56 

Калорійність натурального палива ккал / куб. м 8 180,18 8 180,18 8 180,18 8 180,18 8 180,18 

Витрати палива усього, у т.ч. для потреб: куб.м 76 773,05 73 577,31 69 411,32 68 067,93 67 331,47 

населення куб.м 62 600,84 62 021,86 58 489,34 57 340,01 56 702,09 

релігійні організації куб.м 28,07 27,36 26,11 25,90 25,92 

бюджетних установ куб.м 8 962,58 8 511,73 8 121,52 8 056,87 8 063,38 

інших споживачів (без ГПП) куб.м 5 066,56 2 904,68 2 663,54 2 535,22 2 430,06 

господарсько-побутові потреби (ГПП) куб.м 115,00 111,68 110,81 109,92 110,01 

Ціна на газ всього, у т.ч. для потреб: грн/ тис. куб.м           

населення грн/ тис. куб.м 5 674,70 5 674,70 6 128,68 6 520,91 6 938,25 

релігійні організації грн/ тис. куб.м 3 203,70 3 203,70 3 460,00 3 681,44 3 917,05 

бюджетних установ грн/ тис. куб.м 8 639,90 8 639,90 9 331,09 9 928,28 10 563,69 

інших споживачів (без ГПП) грн/ тис. куб.м 8 639,90 8 639,90 9 331,09 9 928,28 10 563,69 

господарсько-побутові потреби (ГПП) грн/ тис. куб.м 8 639,90 8 639,90 9 331,09 9 928,28 10 563,69 

Індекс цін виробників промислової продукції % х 112,0 108,0 106,4 106,4 

Вартість палива, у т.ч. для потреб: тис. грн 477 534,92 451 644,65 460 222,89 480 257,10 505 526,43 

населення тис. грн 355 240,99 351 955,48 358 462,21 373 909,14 393 413,22 
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релігійні організації тис. грн 89,91 87,66 90,33 95,35 101,53 

бюджетних установ тис. грн 77 435,79 73 540,53 75 782,68 79 990,88 85 179,09 

інших споживачів (без ГПП) тис. грн 43 774,61 25 096,12 24 853,73 25 170,37 25 670,44 

господарсько-побутові потреби (ГПП) 
всього, у т.ч. Для включення до тарифів для всіх 
груп споживачів: 

тис. грн 993,62 964,87 1 033,94 1 091,36 1 162,15 

населення тис. грн 810,20 813,33 871,25 919,35 978,68 

релігійні організації тис. грн 0,36 0,36 0,39 0,42 0,45 

бюджетних установ тис. грн 116,00 111,62 120,98 129,18 139,17 

інших споживачів (без ГПП) тис. грн 67,06 39,56 41,33 42,41 43,84 

Вартість палива, у т.ч. для потреб: тис. грн 474 732,77 451 644,65 460 222,89 480 257,10 505 526,43 

населення тис. грн 353 950,21 352 768,81 359 333,46 374 828,50 394 391,90 

релігійні організації тис. грн 90,28 88,02 90,72 95,76 101,98 

бюджетних установ тис. грн 77 102,25 73 652,15 75 903,66 80 120,06 85 318,26 

інших споживачів тис. грн 43 590,03 25 135,67 24 895,05 25 212,78 25 714,29 

ТРІСКА             

Витрати умовного палива, тонн, усього, у т.ч. для 
потреб: 

тонн     4 312,00 4 312,00 4 312,00 

населення тонн     4 312,00 4 312,00 4 312,00 

Калорійність натурального палива ккал / тн     2 800,00 2 800,00 2 800,00 

Витрати палива усього, у т.ч. для потреб: тонн     10 780,00 10 780,00 10 780,00 

населення тонн     10 780,00 10 780,00 10 780,00 

Ціна тріски грн./тн     1 083,33 1 152,67 1 226,44 

Індекс цін виробників промислової продукції % х 112,0 108,0 106,4 106,4 

Вартість палива, у т.ч. для потреб: тис. грн     11 678,33 12 425,75 13 220,99 
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населення тис. грн     11 678,33 12 425,75 13 220,99 

Загальна питома норма: кг у.п./Гкал 161,92 163,60 164,49 164,30 164,31 

Всього умовне паливо тонн 89 716,77 85 982,24 85 425,87 83 855,99 82 995,36 

умовне паливо газ тонн 89 716,77 85 982,24 81 113,87 79 543,99 78 683,36 

умовне паливо тріска тонн 0,00 0,00 4 312,00 4 312,00 4 312,00 
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Таблиця В.3. РОЗРАХУНОК витрат на електроенергію на 2018 – 2021 рр 

       

Показники 

  

Одиниці 
виміру 

  

Передбачено 
чинними 

тарифами 
Період планування 

2018 2018 2019 2020 2021 

ВИРОБНИЦТВО ТЕ             

Витрати  активної електроенергії на 
технологічні потреби без урахування 
ЕЕЗ 

тис. кВт·год 20482,92 20482,92 20482,92 20482,92 20482,92 

по ПАТ "Волиньобленерго" тис. кВт·год 17061,00 17061,00 17061,00 17061,00 17061,00 

по ПРАТ"СКФ Україна" тис. кВт·год 3421,92 3421,92 3421,92 3421,92 3421,92 

Показник питомих витрат 
електроенергії на технологічні потреби 
без урахування ЕЕЗ 

кВт·год/Гкал 36,97 38,91 39,38 40,07 40,48 

Зменшення витрат  активної 
електроенергії на технологічні 
потреби внаслідок реалізації ІП 

тис. кВт·год 0,00 0,00 0,00 3185,00 3185,00 

проекту №3 тис. кВт·год   0,00 0,00 356,00 356,00 

проекту №4 тис. кВт·год   0,00 0,00 1783,00 1783,00 

проекту №7 тис. кВт·год   0,00 0,00 1046,00 1046,00 

Показник питомих витрат 
електроенергії на технологічні потреби 
з урахуванням ЕЕЗ 

кВт·год/Гкал 36,97 38,91 39,38 33,84 34,19 

Прогнозний показник витрат 
електроенергії на технологічні 
потреби з урахуванням ЕЕЗ, усього, 
у тому числі: 

тис. кВт·год 20482,92 20482,92 20482,92 17297,92 17297,92 

по ПАТ "Волиньобленерго" тис. кВт·год 17061,00 17061,00 17061,00 14408,09 14408,09 
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по ПРАТ"СКФ Україна" тис. кВт·год 3421,92 3421,92 3421,92 2889,82 2889,82 

Витрати на активну електроенергію 
для технологічних потреб, усього, у 
тому числі: 

тис. грн 41830,62 46850,30 50598,32 45465,27 48375,04 

по ПАТ "Волиньобленерго" тис. грн 36502,35 40882,64 44153,25 39674,03 42213,17 

по ПРАТ"СКФ Україна" тис. грн 5328,27 5967,66 6445,07 5791,24 6161,88 

Витрати реактивної електроенергії 
для технологічних потреб, усього 

тис. кВАр∙год 4260,60 4260,60 4260,60 4260,60 4260,60 

від Луцької філії ПАТ 
"Волиньобленерго", ін. 

тис. кВАр∙год 3441,20 3441,20 3441,20 3441,20 3441,20 

від АТ "СКФ Україна" тис. кВАр∙год 819,40 819,40 819,40 819,40 819,40 

Витрати на реактивну 
електроенергію для технологічних 
потреб, усього, у тому числі для 
розрахунку тарифів для: 

тис. грн 432,22 484,09 522,81 556,27 591,87 

від Луцької філії ПАТ 
"Волиньобленерго", ін. 

тис. грн 366,83 410,85 443,72 472,12 502,33 

від АТ "СКФ Україна" тис. грн 65,39 73,23 79,09 84,16 89,54 

Витрати на активну та реактивну 
електроенергію для технологічних 
потреб, усього 

тис. грн 42262,84 47334,38 51121,13 46021,54 48966,92 

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕ             

Витрати  активної електроенергії на 
технологічні потреби без урахування 
ЕЕЗ 

тис. кВт·год 2137,30 2137,30 2137,30 2137,30 2137,30 

Показник питомих витрат 
електроенергії на технологічні потреби  
без урахування ЕЕЗ 

кВт·год/Гкал 3,86 4,06 4,11 4,18 4,22 
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Зменшення витрат  активної 
електроенергії на технологічні потреби 
внаслідок реалізації ІП 

тис. кВт·год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Показник питомих витрат 
електроенергії на технологічні потреби 
з урахування ЕЕЗ  

кВт·год/Гкал 3,86 4,06 4,11 4,18 4,22 

Прогнозний показник витрат 
електроенергії на технологічні 
потреби з урахуванням ЕЕЗ, усього, 
у тому числі: 

тис. кВт·год 2137,30 2137,30 2137,30 2137,30 2137,30 

по ПАТ "Волиньобленерго" тис. кВт·год 2137,30 2137,30 2137,30 2137,30 2137,30 

Витрати на активну електроенергію 
для технологічних потреб, усього, у 
тому числі: 

тис. грн 4572,79 5121,53 5531,25 5885,25 6261,91 

по ПАТ "Волиньобленерго" тис. грн 4572,79 5121,53 5531,25 5885,25 6261,91 

Витрати реактивної електроенергії 
для технологічних потреб, усього 

тис. кВАр∙год 444,60 444,60 444,60 444,60 444,60 

від Луцької філії ПАТ 
"Волиньобленерго", ін. 

тис. кВАр∙год 444,60 444,60 444,60 444,60 444,60 

Витрати на реактивну 
електроенергію для технологічних 
потреб, усього 

тис. грн 47,39 53,08 57,33 61,00 64,90 

Витрати на активну та реактивну 
електроенергію для технологічних 
потреб, усього 

тис. грн 4620,19 5174,61 5588,58 5946,25 6326,81 

ПОСТАЧАННЯ ТЕ             

Витрати  активної електроенергії на 
технологічні потреби без урахування 
ЕЕЗ 

тис. кВт·год 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 

по ПАТ "Волиньобленерго" тис. кВт·год 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 
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Показник питомих витрат 
електроенергії на технологічні потреби 
без урахування ЕЕЗ 

кВт·год/Гкал 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Зменшення витрат  активної 
електроенергії на технологічні потреби 
внаслідок реалізації ІП 

тис. кВт·год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Показник питомих витрат 
електроенергії на технологічні потреби 
з урахуванням ЕЕЗ  

кВт·год/Гкал 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Прогнозний показник витрат 
електроенергії на технологічні 
потреби з урахуванням ЕЕЗ, усього, 
у тому числі : 

тис. кВт·год 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 

по ПАТ "Волиньобленерго" тис. кВт·год 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 

Витрати на активну електроенергію 
для технологічних потреб, усього, у 
тому числі: 

тис. грн 6,26 7,01 7,57 8,06 8,58 

по ПАТ "Волиньобленерго" тис. кВт·год 6,26 7,01 7,57 8,06 8,58 

Витрати реактивної електроенергії 
для технологічних потреб, усього 

тис. кВАр∙год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Витрати на реактивну 
електроенергію для технологічних 
потреб, усього 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Витрати на активну та реактивну 
електроенергію для технологічних 
потреб, усього 

тис. грн 6,26 7,01 7,57 8,06 8,58 

АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ             

Витрати  активної електроенергії без 
урахування ЕЕЗ 

тис. кВт·год 42,26 42,26 42,26 42,26 42,26 

по ПАТ "Волиньобленерго" тис. кВт·год 42,26 42,26 42,26 42,26 42,26 
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Показник питомих витрат 
електроенергії  без урахування ЕЕЗ  

кВт·год/Гкал 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Витрати на активну електроенергію, 
усього 

тис. грн 90,41 101,26 109,36 116,36 123,81 

по ПАТ "Волиньобленерго" тис. грн 90,41 101,26 109,36 116,36 123,81 

Витрати на активну та реактивну 
електроенергію, усього 

тис. грн 90,41 101,26 109,36 116,36 123,81 

ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ             

Витрати  активної електроенергії без 
урахування ЕЕЗ 

тис. кВт·год 134,17 134,17 134,17 134,17 134,17 

по ПАТ "Волиньобленерго" тис. кВт·год 115,28 115,28 115,28 115,28 115,28 

по ПРАТ"СКФ Україна" тис. кВт·год 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 

Показник питомих витрат 
електроенергії  без урахування ЕЕЗ  

кВт·год/Гкал 0,24 0,25 0,26 0,26 0,27 

Витрати на активну електроенергію, 
усього 

тис. грн 276,06 321,51 347,23 369,46 393,10 

по ПАТ "Волиньобленерго" тис. грн 246,63 276,23 298,33 317,42 337,74 

по ПРАТ"СКФ Україна" тис. грн 29,42 45,28 48,90 52,03 55,36 

Витрати реактивної електроенергії, 
усього 

тис. кВАр∙год 27,90 27,90 27,90 27,90 27,90 

від Луцької філії ПАТ 
"Волиньобленерго", ін. 

тис. кВАр∙год 23,40 23,40 23,40 23,40 23,40 

від АТ "СКФ Україна" (публічне) тис. кВАр∙год 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

Витрати на реактивну 
електроенергію, усього, у тому 
числі для розрахунку тарифів для: 

тис. грн 2,85 3,33 3,60 3,83 4,07 

від Луцької філії ПАТ 
"Волиньобленерго", ін. 

тис. кВАр∙год 2,49 2,79 3,02 3,21 3,42 
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від АТ "СКФ Україна" (публічне) тис. кВАр∙год 0,36 0,54 0,58 0,62 0,66 

Витрати на активну та реактивну 
електроенергію, усього 

тис. грн 278,91 324,84 350,83 373,28 397,17 

Довідково             

Тариф на активну електроенергію             

по ПАТ "Волиньобленерго" 
грн/тис. 
кВт.год 

2139,52 2396,26 2587,96 2753,59 2929,82 

по ПРАТ"СКФ Україна" 
грн/тис. 
кВт.год 

1557,10 1743,95 1883,47 2004,01 2132,27 

Тариф на реактивну електроенергію             

від Луцької філії ПАТ 
"Волиньобленерго", ін. 

грн/тис.кВар. 
год 

106,60 119,39 128,94 137,20 145,98 

від АТ "СКФ Україна" 
грн/тис.кВар. 

год 
79,80 89,38 96,53 102,70 109,28 
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Таблиця В.4. Розрахунок тарифів на теплову енергію для потреб населення та бюджетних установ 

 
                    без ПДВ 

 № Показники 
Од. 

вим. 

для потреб населення потреб бюджетних установ 

передбаче
но чинним 
тарифом 

Період планування 
передбачен

о чинним 
тарифом 

Період планування 

2018 2018 2019 2020 2021 2018 2018 2019 2020 2021 

1 
Виробнича 
собівартість, у  
т.ч.: 

тис. грн 483 274,52 
495 857,7

7 
527 109,2

2 
578 749,6

0 
613 998,

58 
95 436,13 

92 822,1
8 

98 040,4
8 

105 839,
65 

113 543,
86 

1.1 
прямі 
матеріальні 
витрати, у т.ч.: 

тис. грн 399 309,37 
405 114,4

6 
415 851,6

3 
427 881,7

1 
450 824,

74 
83 440,46 

80 686,3
7 

83 
587,85 

87 
400,39 

93 
155,56 

1.1.1 паливо тис. грн 353 950,21 
352 

768,81 
359 

333,46 
374 

828,50 
394 

391,90 
77 102,25 

73 652,1
5 

75 
903,66 

80 
120,06 

85 
318,26 

1.1.2 електроенергія тис. грн 38 304,92 44 349,41 47 884,30 43 869,03 
46 

663,31 
5 472,43 6 073,37 6 634,55 6 150,54 6 621,08 

1.1.3 
покупна теплова 
енергія * 

тис. грн 994,10 979,82 1 058,20 1 125,92 1 197,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 

собівартість 
теплової енергії 
власних ТЕЦ, 
ТЕС, АЕС, 
когенераційних 
установок, у 
тому числі: 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4.
1 

паливо тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. електроенергія тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2 

1.1.4.
3 

решта витрат тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 

вода для 
технологічних 
потреб та 
водовідведення 

тис. грн 1 085,53 1 256,82 1 357,00 1 443,44 1 535,38 155,06 172,11 188,02 202,37 217,86 

1.1.5 

матеріали, 
запасні  частини 
та інші 
матеріальні 
ресурси 

тис. грн 4 974,61 5 759,60 6 218,67 6 614,82 7 036,16 710,72 788,74 861,62 927,41 998,36 

1.2 
прямі витрати на 
оплату праці 

тис. грн 55 677,79 59 064,66 68 284,26 76 319,28 
85 

270,64 
7 954,40 8 088,53 9 461,04 

10 
700,14 

12 
099,09 

1.3 
інші прямі 
витрати, у т.ч.: 

тис. грн 27 049,98 29 709,15 32 788,85 33 636,32 
36 

647,11 
3 864,49 3 854,17 4 305,42 4 456,88 4 917,95 

1.3.1 
 відрахування  
на соціальні 
заходи 

тис. грн 12 249,11 12 994,22 15 022,54 16 790,24 
18 

759,54 
1 749,97 1 779,48 2 081,43 2 354,03 2 661,80 

1.3.2 
 амортизаційні 
відрахування 

тис. грн 3 397,35 3 511,99 3 511,03 3 510,05 3 509,05 485,36 483,54 485,82 488,15 490,53 

1.3.3 
 інші прямі 
витрати 

тис. грн 11 403,52 13 202,93 14 255,28 13 336,03 
14 

378,51 
1 629,16 1 591,15 1 738,18 1 614,70 1 765,62 

1.4 
загальновиробн
ичі витрати, у 
т.ч.: 

тис. грн 1 237,39 1 410,11 1 583,93 1 741,50 1 905,81 176,78 188,59 213,14 235,80 260,81 

1.4.1 
витрати на 
оплату праці 

тис. грн 530,86 596,16 694,02 784,69 878,43 75,84 77,12 89,84 101,65 115,04 

1.4.2 
відрахування  на 
соціальні заходи 

тис. грн 116,79 131,16 152,68 172,63 193,25 16,69 17,96 21,16 24,20 27,42 

1.4.3 інші витрати тис. грн 589,74 682,80 737,22 784,18 834,13 84,25 93,50 102,14 109,94 118,36 

2 Адміністративні тис. грн 10 114,00 10 846,09 12 384,84 13 763,97 15 1 444,94 1 485,30 1 715,97 1 929,74 2 170,99 
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витрати, у т.ч.: 300,47 

2.1 
витрати на 
оплату праці 

тис. грн 7 302,71 7 746,93 8 917,07 9 968,87 
11 

144,66 
1 043,29 1 060,89 1 235,49 1 397,66 1 581,32 

2.2 
відрахування на 
соціальні заходи 

тис. грн 1 606,59 1 704,32 1 961,75 2 193,15 2 451,82 229,53 233,40 271,81 307,48 347,89 

2.3 інші витрати тис. грн 1 204,74 1 394,84 1 506,01 1 601,95 1 703,99 172,11 191,01 208,66 224,60 241,78 

3 
Інші операційні 
витрати** 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Фінансові 
витрати 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Повна 
собівартість** 

тис. 
грн 

493 388,52 
506 

703,86 
539 

494,05 
592 

513,57 
629 

299,05 
96 881,07 

94 
307,48 

99 
756,45 

107 
769,39 

115 
714,85 

6 
Витрати на 
покриття втрат 

тис. 
грн 

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

7 
Розрахунковий 
прибуток, 
усього **, у т.ч.: 

тис. 
грн 

3 227,49 6 165,91 11 041,18 0,00 0,00 461,09 634,92 902,38 0,00 0,00 

7.1 
податок на 
прибуток 

тис. грн 580,95 1 109,86 1 987,41 0,00 0,00 83,00 114,29 162,43 0,00 0,00 

7.2  дивіденди тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.3 
 резервний фонд 
(капітал) 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.4 

на розвиток 
виробництва 
(виробничі 
інвестиції) 

тис. грн 2 646,54 5 056,05 9 053,77 0,00 0,00 378,09 520,64 739,95 0,00 0,00 

7.5 
 інше 
використання  
прибутку 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Вартість 
виробництва 

тис. 
грн 

496 616,01 
512 

869,78 
550 

535,23 
592 

513,57 
629 

299,05 
97 342,16 

94 
942,40 

100 
658,83 

107 
769,39 

115 
714,85 
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теплової 
енергії за 
відповідними 
тарифами 

9 

Тарифи на 
теплову 
енергію, без 
ПДВ  

грн/Гка
л 

1 247,03 1 312,66 1 425,63 1 552,59 1 668,83 1 710,93 1 774,45 1 881,29 2 014,18 2 162,68 

10 

Реалізація  
теплової 
енергії власним 
споживачам 

Гкал 398 237,86 
390 

710,75 
386 170,2

2 
381 629,6

9 
377 089,

15 
56 894,19 

53 505,3
5 

53 
505,35 

53 
505,35 

53 
505,35 

  

Тарифи на 
теплову 
енергію, без 
ПДВ  

грн/Гка
л 

1 496,44 1 575,19 1 710,75 1 863,11 2 002,60 2 053,12 2 129,34 2 257,54 2 417,02 2 595,21 
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Таблиця В.5. Розрахунок тарифів на теплову енергію для потреб релігійних організацій та інших споживачів 

без ПДВ 

№  Показники 
Од. 

вим. 

для  потреб релігійних організацій для  потреб інших споживачів 

передбачен
о чинним 
тарифом, 

тис.грн 

Період планування 

передбачен
о чинним 
тарифом, 

тис.грн 

Період планування 

2018 2018 2019 2020 2021 2018 2018 2019 2020 2021 

1 
Виробнича 
собівартість, у  
т.ч.: 

тис. грн 147,69 150,58 164,98 187,16 201,60 53 972,49 
31 759,1

6 
32 242,1

4 
33 398,3

6 
34 318,4

5 

1.1 
прямі матеріальні 
витрати, у т.ч.: 

тис. грн 110,12 110,63 115,42 119,17 127,17 47 189,10 
27 

551,56 
27 

431,83 
27 

521,20 
28 

094,91 

1.1.1 паливо тис. грн 90,28 88,02 90,72 95,76 101,98 43 590,03 
25 

135,67 
24 

895,05 
25 

212,78 
25 

714,29 

1.1.2 електроенергія тис. грн 17,14 19,52 21,33 19,77 21,28 3 094,59 2 073,71 2 177,11 1 936,51 1 996,63 

1.1.3 
покупна теплова 
енергія * 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,88 14,10 15,23 16,20 17,23 

1.1.4 

собівартість 
теплової енергії 
власних ТЕЦ, 
ТЕС, АЕС, 
когенераційних 
установок, у тому 
числі: 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4.
1 

паливо тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4.
2 

електроенергія тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4.
3 

решта витрат тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.1.4 

вода для 
технологічних 
потреб та 
водовідведення 

тис. грн 0,49 0,55 0,60 0,65 0,70 87,70 58,77 61,70 63,72 65,70 

1.1.5 

матеріали, запасні  
частини та інші 
матеріальні 
ресурси 

тис. грн 2,23 2,54 2,77 2,98 3,21 401,90 269,31 282,74 292,00 301,06 

1.2 
прямі витрати на 
оплату праці 

тис. грн 24,91 26,00 30,41 34,40 38,89 4 498,11 2 761,77 3 104,62 3 368,96 3 648,57 

1.3 
інші прямі 
витрати, у т.ч.: 

тис. грн 12,10 13,08 14,60 15,16 16,72 2 185,32 1 379,90 1 480,53 1 474,77 1 558,35 

1.3.1 
 відрахування  на 
соціальні заходи 

тис. грн 5,48 5,72 6,69 7,57 8,56 989,58 607,59 683,02 741,17 802,68 

1.3.2 
 амортизаційні 
відрахування 

тис. грн 1,52 1,55 1,56 1,58 1,60 274,47 229,03 227,14 225,20 223,23 

1.3.3 
 інші прямі 
витрати 

тис. грн 5,10 5,81 6,35 6,01 6,56 921,27 543,29 570,38 508,39 532,44 

1.4 
загальновиробнич
і витрати, у т.ч.: 

тис. грн 0,55 0,61 0,69 0,76 0,84 99,97 64,39 69,94 74,24 78,65 

1.4.1 
витрати на оплату 
праці 

тис. грн 0,24 0,25 0,29 0,33 0,37 42,89 26,33 29,48 32,01 34,69 

1.4.2 
відрахування  на 
соціальні заходи 

тис. грн 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 9,44 6,13 6,94 7,62 8,27 

1.4.3 інші витрати тис. грн 0,26 0,30 0,33 0,35 0,38 47,64 31,93 33,52 34,62 35,69 

2 
Адміністративні 
витрати, у т.ч.: 

тис. грн 4,52 4,77 5,52 6,20 6,98 817,10 507,15 563,09 607,58 654,68 

2.1 
витрати на оплату 
праці 

тис. грн 3,27 3,41 3,97 4,49 5,08 589,97 362,23 405,42 440,06 476,86 

2.2 
відрахування на 
соціальні заходи 

тис. грн 0,72 0,75 0,87 0,99 1,12 129,79 79,69 89,19 96,81 104,91 
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2.3 інші витрати тис. грн 0,54 0,61 0,67 0,72 0,78 97,33 65,22 68,47 70,71 72,91 

3 
Інші операційні 
витрати** 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Фінансові витрати тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Повна 
собівартість** 

тис. грн 152,21 155,35 170,49 193,37 208,58 54 789,59 
32 

266,30 
32 

805,23 
34 

005,94 
34 

973,13 

6 
Витрати на 
покриття втрат 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
Розрахунковий 
прибуток, усього 
**, у т.ч.: 

тис. грн 1,44 2,71 4,92 0,00 0,00 260,75 216,79 296,11 0,00 0,00 

7.1 
податок на 
прибуток 

тис. грн 0,26 0,49 0,89 0,00 0,00 46,94 39,02 53,30 0,00 0,00 

7.2  дивіденди тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.3 
 резервний фонд 
(капітал) 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.4 

на розвиток 
виробництва 
(виробничі 
інвестиції) 

тис. грн 1,18 2,23 4,03 0,00 0,00 213,81 177,77 242,81 0,00 0,00 

7.5 
 інше 
використання  
прибутку 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 

Вартість 
виробництва 
теплової енергії 
за відповідними 
тарифами 

тис. грн 153,65 158,07 175,41 193,37 208,58 55 050,34 
32 

483,09 
33 

101,34 
34 

005,94 
34 

973,13 

9 
Тарифи на 
теплову енергію, 
без ПДВ  

грн/Гка
л 

862,45 918,99 
1 

019,83 
1 

124,23 
1 

212,68 
1 711,07 1 778,04 1 885,30 2 018,60 2 167,54 
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10 

Реалізація  
теплової енергії 
власним 
споживачам 

Гкал 178,16 172,00 172,00 172,00 172,00 32 172,96 
18 

269,00 
17 

557,64 
16 

846,28 
16 

134,92 

  
Тарифи на 
теплову енергію, 
без ПДВ  

грн/Гка
л 

1 034,95 
1 102,7

9 
1 223,8

0 
1 349,0

7 
1 455,2

2 
2 053,29 2 133,65 2 262,35 2 422,32 2 601,05 
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Таблиця В.6. Розрахунок тарифів на виробництво теплової енергії для потреб населення та бюджетних установ 

       без ПДВ 

№ Показники 
Од. 

вим. 

Виробництво теплової енергії для потреб населення 
Виробництво теплової енергії для  потреб бюджетних 

установ 

передбачено 
чинним 

тарифом, 
тис.грн 

Період планування 

передбачено 
чинним 

тарифом, 
тис.грн 

Період планування 

2018 2018 2019 2020 2021 2018 2018 2019 2020 2021 

1 
Виробнича 
собівартість, у  
т.ч.: 

тис. грн 454 691,52 464 380,35 487 131,86 527 657,23 558 938,97 91 352,62 88 802,46 93 464,00 
101 

389,14 
108 

495,94 

1.1 
прямі матеріальні 
витрати, у т.ч.: 

тис. грн 394 080,68 399 060,48 409 315,11 420 928,79 443 428,96 82 693,46 79 857,32 82 682,19 86 425,57 92 106,17 

1.1.1 паливо (газ) тис. грн 353 950,21 352 768,81 359 333,46 374 828,50 394 391,90 77 102,25 73 652,15 75 903,66 80 120,06 85 318,26 

  паливо (тріска) тис. грн   0,00 11 678,33 12 425,75 13 220,99           

1.1.2 електроенергія тис. грн 34 525,63 39 973,56 43 159,67 38 843,43 41 317,60 4 932,50 5 474,12 5 979,94 5 445,94 5 862,57 

1.1.3 
покупна теплова 
енергія * 

тис. грн 994,10 979,82 1 058,20 1 125,92 1 197,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 

собівартість ТЕ 
власних ТЕЦ, 
ТЕС, АЕС, 
когенераційних 
установок, у тому 
числі: 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.5 

вода для 
технологічних 
потреб та 
водовідведення 

тис. грн 1 074,76 1 244,36 1 343,54 1 429,13 1 520,15 153,55 170,41 186,15 200,37 215,70 
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1.1.6 

матеріали, запасні  
частини та інші 
матеріальні 
ресурси 

тис. грн 3 535,98 4 093,93 4 420,24 4 701,82 5 001,31 505,17 560,64 612,44 659,21 709,64 

1.2 
прямі витрати на 
оплату праці 

тис. грн 39 356,70 41 750,76 48 355,18 54 039,49 60 363,04 5 622,69 5 717,50 6 699,79 7 576,46 8 564,94 

1.2.1 

скорочення витрат 
на оплату праці за 
рахунок реалізації 
ІП 

тис. грн   0,00 -298,16 -313,98 -300,81   0,00 -41,31 -44,02 -42,68 

1.3 
інші прямі 
витрати, у т.ч.: 

тис. грн 20 085,17 22 241,24 27 987,49 51 087,40 53 396,52 2 869,47 3 045,80 3 877,77 7 162,57 7 576,46 

1.3.1 
відрахування  на 
соціальні заходи 

тис. грн 8 658,47 9 185,17 10 638,14 11 888,69 13 279,87 1 236,99 1 257,85 1 473,95 1 666,82 1 884,29 

1.3.2  амортизація тис. грн 1 400,23 1 447,48 1 447,09 1 446,68 1 446,27 200,04 198,22 200,50 202,83 205,21 

1.3.2.1 

збільшення 
амортизації за 
рахунок реалізації 
ІП 

 
  0,00 3 368,41 26 247,08 26 239,58   0,00 466,71 3 679,90 3 723,15 

1.3.3 
 інші прямі 
витрати 

тис. грн 10 026,47 11 608,59 12 533,86 11 504,95 12 430,80 1 432,43 1 589,72 1 736,61 1 613,02 1 763,81 

1.3.3.1 

скорочення витрат 
на ремонт за 
рахунок реалізації 
ІП 

тис. грн   0,00 0,00 1 827,35 1 750,71   0,00 0,00 256,20 248,41 

1.4 
загальновиробничі 
витрати, у т.ч.: 

тис. грн 1 168,97 1 327,88 1 474,08 1 601,55 1 750,45 167,01 181,84 204,24 224,54 248,37 

1.4.1 
витрати на оплату 
праці 

тис. грн 501,50 562,35 647,42 723,89 809,37 71,65 77,01 89,70 101,49 114,84 

1.4.2 
відрахування  на 
соціальні заходи 

тис. грн 110,33 123,72 142,43 159,26 178,06 15,76 16,94 19,73 22,33 25,27 

1.4.3 інші витрати тис. грн 557,14 641,80 684,22 718,40 763,03 79,60 87,89 94,80 100,72 108,27 
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2 
Адміністративні 
витрати, у т.ч.: 

тис. грн 9 554,85 10 194,95 11 494,53 12 609,30 13 996,20 1 365,05 1 396,13 1 592,61 1 767,85 1 985,93 

2.1 
витрати на оплату 
праці 

тис. грн 6 898,95 7 281,84 8 276,05 9 132,57 10 194,64 985,62 997,20 1 146,68 1 280,41 1 446,52 

2.2 
відрахування на 
соціальні заходи 

тис. грн 1 517,77 1 602,01 1 820,73 2 009,17 2 242,82 216,84 219,38 252,27 281,69 318,23 

2.3 інші витрати тис. грн 1 138,13 1 311,10 1 397,75 1 467,56 1 558,73 162,60 179,55 193,66 205,76 221,17 

3 
Інші операційні 
витрати** 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Фінансові витрати тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Повна 
собівартість** 

тис. грн 464 246,37 474 575,30 498 626,39 540 266,54 572 935,17 92 717,67 90 198,59 95 056,61 
103 

156,99 
110 

481,87 

6 
Витрати на 
покриття втрат 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
Розрахунковий 
прибуток, усього 
**, у т.ч.: 

тис. грн 3 049,44 4 636,38 6 512,87 0,00 0,00 435,66 634,92 902,38 0,00 0,00 

7.1 
податок на 
прибуток 

тис. грн 548,90 834,55 1 172,32 0,00 0,00 78,42 114,29 162,43 0,00 0,00 

7.2  дивіденди тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.3 
 резервний фонд 
(капітал) 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.4 

на розвиток 
виробництва 
(виробничі 
інвестиції) 

тис. грн 2 500,54 3 801,83 5 340,55 0,00 0,00 357,24 520,64 739,95 0,00 0,00 

7.5 
 інше 
використання  
прибутку 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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8 

Вартість 
виробництва 
теплової енергії 
за відповідними 
тарифами 

тис. грн 467 295,81 479 211,68 505 139,26 540 266,54 572 935,17 93 153,33 90 833,51 95 958,99 
103 

156,99 
110 

481,87 

9 
Тарифи на 
виробництво 
теплової енергії 

грн/Гкал 1 173,41 1 226,51 1 308,07 1 415,68 1 519,36 1 637,31 1 697,65 1 793,45 1 927,98 2 064,88 

10 

Реалізація  
теплової енергії 
власним 
споживачам 

Гкал 398 237,86 390 710,75 386 170,22 381 629,69 377 089,15 56 894,19 53 505,35 53 505,35 53 505,35 53 505,35 
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Таблиця В.7. Розрахунок тарифів на виробництво теплової енергії для потреб релігійних організацій та інших споживачів 

без ПДВ 

 № Показники Од. вим. 

Виробництво теплової енергії для  потреб 
релігійних організацій 

Виробництво теплової енергії для  потреб інших 
споживачів 

передбачено 
чинним 

тарифом, 
тис.грн 

Період планування 

передбачено 
чинним 

тарифом, 
тис.грн 

Період планування 

2018 2018 2019 2020 2021 2018 2018 2019 2020 2021 

1 
Виробнича 
собівартість, у  
т.ч.: 

тис. грн 134,90 136,72 147,17 164,14 176,49 51 663,32 30 322,73 30 672,66 31 925,59 32 720,91 

1.1 
прямі матеріальні 
витрати, у т.ч.: 

тис. грн 107,79 107,97 112,51 116,03 123,80 46 766,67 27 268,48 27 134,64 27 214,28 27 778,46 

1.1.1 паливо (газ) тис. грн 90,28 88,02 90,72 95,76 101,98 43 590,03 25 135,67 24 895,05 25 212,78 25 714,29 

  паливо (тріска) тис. грн             0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 електроенергія тис. грн 15,45 17,60 19,22 17,51 18,85 2 789,27 1 869,10 1 962,30 1 714,67 1 767,90 

1.1.3 
покупна теплова 
енергія * 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,88 14,10 15,23 16,20 17,23 

1.1.4 

собівартість ТЕ 
власних ТЕЦ, 
ТЕС, АЕС, 
когенераційних 
установок, у тому 
числі: 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.5 

вода для 
технологічних 
потреб та 
водовідведення 

тис. грн 0,48 0,55 0,60 0,64 0,69 86,83 58,18 61,09 63,09 65,04 
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1.1.6 

матеріали, запасні  
частини та інші 
матеріальні 
ресурси 

тис. грн 1,58 1,80 1,97 2,12 2,28 285,67 191,43 200,97 207,55 214,00 

1.2 
прямі витрати на 
оплату праці 

тис. грн 17,61 18,38 21,54 24,36 27,53 3 179,56 1 952,20 2 198,52 2 385,47 2 582,82 

1.2.1 

скорочення витрат 
на оплату праці за 
рахунок реалізації 
ІП 

тис. грн   0,00 -0,13 -0,14 -0,14 0,00 0,00 -13,56 -13,86 -12,87 

1.3 
інші прямі 
витрати, у т.ч.: 

тис. грн 8,99 9,79 12,47 23,03 24,36 1 622,65 1 039,96 1 272,48 2 255,15 2 284,73 

1.3.1 
відрахування  на 
соціальні заходи 

тис. грн 3,87 4,04 4,74 5,36 6,06 699,50 429,48 483,67 524,80 568,22 

1.3.2  амортизація тис. грн 0,63 0,64 0,64 0,65 0,66 113,12 67,68 65,79 63,86 61,88 

1.3.2.1 

збільшення 
амортизації за 
рахунок реалізації 
ІП 

    0,00 1,50 11,83 11,97 0,00 0,00 153,15 1 158,62 1 122,74 

1.3.3 
 інші прямі 
витрати 

тис. грн 4,49 5,11 5,58 5,19 5,67 810,02 542,80 569,87 507,86 531,89 

1.3.3.1 

скорочення витрат 
на ремонт за 
рахунок реалізації 
ІП 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,82 0,80 0,00 0,00 0,00 80,66 74,91 

1.4 
загальновиробничі 
витрати, у т.ч.: 

тис. грн 0,52 0,58 0,66 0,72 0,80 94,44 62,09 67,02 70,70 74,90 

1.4.1 
витрати на оплату 
праці 

тис. грн 0,22 0,25 0,29 0,33 0,37 40,52 26,29 29,44 31,95 34,63 

1.4.2 
відрахування  на 
соціальні заходи 

тис. грн 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 8,91 5,78 6,48 7,03 7,62 

1.4.3 інші витрати тис. грн 0,25 0,28 0,30 0,32 0,35 45,01 30,01 31,11 31,71 32,65 
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2 
Адміністративні 
витрати, у т.ч.: 

тис. грн 4,27 4,49 5,12 5,68 6,38 771,92 476,70 522,61 556,61 598,87 

2.1 
витрати на оплату 
праці 

тис. грн 3,09 3,21 3,69 4,12 4,65 557,35 340,49 376,28 403,14 436,21 

2.2 
відрахування на 
соціальні заходи 

тис. грн 0,68 0,71 0,81 0,91 1,02 122,62 74,91 82,78 88,69 95,97 

2.3 інші витрати тис. грн 0,51 0,58 0,62 0,66 0,71 91,95 61,30 63,55 64,78 66,70 

3 
Інші операційні 
витрати** 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Фінансові витрати тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Повна 
собівартість** 

тис. грн 139,18 141,21 152,29 169,82 182,87 52 435,24 30 799,43 31 195,27 32 482,21 33 319,78 

6 
Витрати на 
покриття втрат 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
Розрахунковий 
прибуток, усього 
**, у т.ч.: 

тис. грн 1,37 2,04 2,90 0,00 0,00 246,70 216,79 296,11 0,00 0,00 

7.1 
податок на 
прибуток 

тис. грн 0,25 0,37 0,52 0,00 0,00 44,41 39,02 53,30 0,00 0,00 

7.2  дивіденди тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.3 
 резервний фонд 
(капітал) 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.4 

на розвиток 
виробництва 
(виробничі 
інвестиції) 

тис. грн 1,12 1,67 2,38 0,00 0,00 202,29 177,77 242,81 0,00 0,00 

7.5 
 інше 
використання  
прибутку 

тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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8 

Вартість 
виробництва 
теплової енергії 
за відповідними 
тарифами 

тис. грн 140,55 143,25 155,19 169,82 182,87 52 681,94 31 016,22 31 491,39 32 482,21 33 319,78 

9 
Тарифи на 
виробництво 
теплової енергії 

грн/Гкал 788,85 832,85 902,28 987,32 1 063,21 1 637,46 1 697,75 1 793,60 1 928,15 2 065,07 

10 

Реалізація  
теплової енергії 
власним 
споживачам 

Гкал 178,16 172,00 172,00 172,00 172,00 32 172,96 18 269,00 17 557,64 16 846,28 16 134,92 
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       Таблиця В.8. Розрахунок тарифів на транспортування теплової енергії на 2018 – 2021 рр 

          

        

без ПДВ 

№ з/п Показники 

Усього по підприємству 

передбачено 
чинним тарифом, 

тис.грн 
Період планування 

2018 2018 2019 2020 2021 

1 Виробнича собівартість,  у тому числі: 34 112,31 36 372,49 46 315,42 59 376,27 63 959,52 

1.1 Прямі матеріальні витрати, у тому числі: 6 393,96 7 161,23 7 734,13 8 229,12 8 755,78 

1.1.1 електроенергія 4 620,19 5 174,61 5 588,58 5 946,25 6 326,81 

1.1.2 
транспортування  теплової енергії тепловими мережами 
інших підприємств 

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

1.1.3 вода для технологічних потреб  та водовідведення 12,95 14,50 15,66 16,67 17,73 

1.1.4 матеріали, запасні  частини та інші матеріальні ресурси 1 760,82 1 972,12 2 129,89 2 266,20 2 411,24 

1.2 Прямі витрати на оплату праці 19 276,59 19 781,66 22 775,80 25 469,40 28 481,55 

1.3 Інші прямі витрати, у тому числі: 8 360,11 9 334,57 15 678,23 25 515,12 26 541,72 

1.3.3.1 скорочення витрат на ремонт за рахунок реалізації ІП   0,00 0,00 5 423,76 5 197,77 

1.3.1 відрахування  на соціальні заходи 4 240,85 4 351,97 5 010,68 5 603,27 6 265,94 

1.3.2 амортизація 2 444,66 2 444,66 2 444,66 2 444,66 2 444,66 

1.3.2.1 збільшення амортизації за рахунок реалізації ІП   662,40 6 197,30 20 735,72 20 735,72 

1.3.3 інші прямі витрати 1 674,60 1 875,55 2 025,60 2 155,23 2 293,17 

1.4 Загальновиробничі витрати, у тому числі: 81,65 95,03 127,26 162,64 180,47 

1.4.1 витрати на оплату праці 35,03 39,07 53,99 70,65 80,22 

1.4.2 відрахування  на соціальні заходи 7,71 8,59 11,88 15,54 17,65 

1.4.3 інші витрати 38,91 47,37 61,40 76,45 82,60 
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2 Адміністративні витрати, у тому числі: 667,31 752,40 1 031,45 1 341,88 1 515,10 

2.1 витрати на оплату праці 481,81 537,41 742,65 971,89 1 103,58 

2.2 відрахування на соціальні заходи 106,01 118,23 163,38 213,82 242,79 

2.3 інші витрати 79,49 96,76 125,43 156,18 168,73 

3 Інші операційні витрати *  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Фінансові витрати 0,00         

5 Повна собівартість* 34 779,62 37 124,90 47 346,87 60 718,15 65 474,61 

6 Витрати на покриття втрат 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Розрахунковий прибуток*, усього,  у тому числі: 212,14 1 811,19 5 363,63 0,00 0,00 

7.1 податок на прибуток 38,18 326,01 965,45 0,00 0,00 

7.2 дивіденди 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.3 резервний фонд (капітал) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 173,95 1 485,17 4 398,18 0,00 0,00 

7.5 інше використання  прибутку 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Вартість транспортування  теплової енергії за 
відповідними тарифами 

34 991,76 38 936,08 52 710,50 60 718,15 65 474,61 

9 
Середньозважений тариф на транспортування 
теплової енергії 

71,78 84,16 115,24 134,29 146,51 

10 корисний відпуск теплової енергії інших власників 0 0 0 0 0 

11 
Корисний відпуск теплової енергії власним 
споживачам , у тому числі на потреби: 

487 483,17 462 657,10 457 405,21 452 153,32 446 901,42 

11,1 населення 398 237,86 390 710,75 386 170,22 381 629,69 377 089,15 

11,2 релігійні організації 178,16 172,00 172,00 172,00 172,00 

11,3 бюджетних установ 56 894,19 53 505,35 53 505,35 53 505,35 53 505,35 

11,4 інших споживачів 32 172,96 18 269,00 17 557,64 16 846,28 16 134,92 
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Таблиця В.9. Розрахунок тарифів на постачання теплової енергії на 2018 – 2021 рр 

 

 

без ПДВ 

№ з/п Показники 

Усього по підприємству 

передбачено 
чинним тарифом 

Період планування 

2018 2018 2019 2020 2021 

1 Виробнича собівартість, у тому числі: 876,17 901,25 1 036,37 1 157,75 1 293,54 

1.1 прямі матеріальні витрати 6,52 7,54 8,14 8,66 9,22 

1.1.1 електроенергія 6,05 7,01 7,57 8,06 8,58 

1.1.2 
транспортування  теплової енергії тепловими мережами 
інших підприємств 

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

1.1.3 вода для технологічних потреб  та водовідведення 0,23 0,26 0,28 0,30 0,31 

1.1.4 матеріали, запасні  частини та інші матеріальні ресурси 0,24 0,27 0,29 0,31 0,33 

1.2 прямі витрати на оплату праці 702,06 720,45 829,50 927,60 1 037,31 

1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 165,52 170,90 195,88 218,31 243,36 

1.3.1  відрахування  на соціальні заходи 154,45 158,50 182,49 204,07 228,21 

1.3.2  амортизація 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

1.3.3  інші прямі витрати 11,05 12,38 13,37 14,22 15,13 

1.4 Загальновиробничі витрати, у тому числі: 2,10 2,35 2,85 3,17 3,65 

1.4.1 витрати на оплату праці 0,90 0,97 1,21 1,38 1,62 

1.4.2 відрахування  на соціальні заходи 0,20 0,21 0,27 0,30 0,36 

1.4.3 інші витрати 1,00 1,17 1,37 1,49 1,67 

2 Адміністративні витрати, у тому числі: 17,14 18,64 23,08 26,16 30,64 

2.1 витрати на оплату праці 12,38 13,32 16,62 18,95 22,32 

2.2 відрахування на соціальні заходи 2,72 2,93 3,66 4,17 4,91 
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2.3 інші витрати 2,04 2,40 2,81 3,05 3,41 

3 Інші  операційні витрати*   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Повна собівартість* 893,31 919,89 1 059,45 1 183,92 1 324,18 

6 Витрати на покриття втрат 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 5,47 5,47 0,00 0,00 0,00 

7.1 податок на прибуток 0,99 0,99 0,00 0,00 0,00 

7.2 дивіденди 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.3 резервний фонд (капітал) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 4,48 4,48 0,00 0,00 0,00 

7.5 інше використання  прибутку 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Вартість постачання теплової енергії за відповідними 
тарифами 

898,78 925,36 1 059,45 1 183,92 1 324,18 

9 Середньозважений тариф на постачання теплової енергії   1,84 2,00 2,32 2,62 2,96 

10 
Обсяг реалізованої теплової енергії власним 
споживачам,  у тому числі на потреби: 

487 483,17 462 657,10 457 405,21 452 153,32 446 901,42 

10.1 населення 398 237,86 390 710,75 386 170,22 381 629,69 377 089,15 

10.2 релігійні організації 178,16 172,00 172,00 172,00 172,00 

10.3 бюджетних установ 56 894,19 53 505,35 53 505,35 53 505,35 53 505,35 

10.4 інших  споживачів 32 172,96 18 269,00 17 557,64 16 846,28 16 134,92 
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Додаток Г. Порівняльна характеристика моделей 
організації договірних відносин щодо надання 
комунальних послуг у багатоквартирних будинках 
(відповідно до Закону України «Про житлово-
комунальні послуги») 

 
Індивідуальний 

договір 

Індивідуальний 
договір 

(підваріант) 

Колективний 
договір 

Договір з 
колективним 
споживачем 

Відповідальність 
виконавця за якість 
послуги 

“До квартири” “До входу в будинок” “До входу в будинок” “До входу в 
будинок” 

Плата за 
абонентське 
обслуговування 

Стягується 
виконавцем 

Стягується 
виконавцем 

Виконавцем не 
стягується * 

Виконавцем не 
стягується * 

Плата за 
обслуговування і 
поточний ремонт 
внутрішньобудинко
вих систем 

Стягується 
виконавцем 

Виконавцем не 
стягується * 

Виконавцем не 
стягується * 

Виконавцем не 
стягується * 

Розрахунки за 
послугу 

Прямі між 
споживачем і 
виконавцем 

Прямі між 
споживачем і 
виконавцем 

Споживач - 
уповноважена особа 

- виконавець 

Споживач - 
уповноважена 

особа - 
виконавець 

Пред’явлення 
позову до боржника 

Виконавцем Виконавцем Виконавцем ОСББ 
(внутрішні 
правила) 

* Відповідні витрати несе суб’єкт, що здійснює управління багатоквартирним будинком (управитель, 
ОСББ) або інша уповноважена співвласниками особа. 


