
 
 

КП «МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» 

 
ПРОЄКТ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

В СЕКТОРІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ УКРАЇНИ (UDHEEP) 

 

 
Результати впровадження проєкту  

за станом на кінець 2021-го року  

 

Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія»  продовжує 

реалізовувати контракти в рамках проєкту «Підвищення енергоефективності в 

секторі централізованого теплопостачання України» (UDHEEP), участь в якому 

бере з серпня 2014 року. Проєкт фінансується за рахунок коштів Позики 

Світового банку і спрямований на підвищення енергонезалежності країни. Його 

загальний бюджет для Кам’янця-Подільського становить більше 17 млн. дол. 

США. 

Завдяки участі у Проєкті «Підвищення енергоефективності в секторі 

централізованого теплопостачання України» комунальному підприємству 

«Міськтепловоденергія» вдалось виконати цілий комплекс робіт з оновлення і 

реконструкції основного обладнання та зношених мереж, оновити парк 

спеціалізованої техніки та запустити нову теплоелектростанцію потужністю 40 



МВт. Всі ці заходи дозволяють не лише зменшити споживання паливно-

енергетичних ресурсів та поліпшити якість послуг централізованого 

теплопостачання для споживачів, а й забезпечують стабільну роботу 

підприємства.   

 

БУДІВНИЦТВО І ЗАПУСК ТЕПЛОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ 

Наймасштабнішим етапом реалізації проєкту стало будівництво сучасної 

теплоелектростанції з комбінованим виробництвом теплової та електричної 

енергії газовими та твердопаливними котлами, що замінила потужності старої 

енергоємної ТЕЦ. Це третя у Європі і п’ята в світі станція з модулем ORC 

(органічний цикл Ренкіна).  

 

Будівля старої ТЕЦ і новозбудована ТЕС  

Потужність станції - 1,6 МВт електричної енергії за принципом ORC та 

39 МВт теплової енергії. Заміщення газу становить 8413 тис. м. куб/рік (-24%), 

зменшення тепловтрат – 7692 тис.  Гкал./рік (-4%), виробництво електричної 

енергії – 7421 тис. кВт год./рік. Загальний очікуваний економічний ефект 

становить близько 37,5 млн. грн./рік.  



 

Важлива перевага нової ТЕС – можливість працювати на альтернативних 

видах палива (тріска деревини, пелети з соломи, торфу, відходів деревини) і 

при цьому суттєво економити споживання природного газу за рахунок 

заміщення біопаливом. Місце розміщення нової ТЕС дозволило зменшити 

втрати теплоносія та електричної енергії при транспортуванні до споживачів. А 

установка ORC дозволяє виробляти електричну енергію за зеленим тарифом.  

 

КОГЕНЕРАЦІЙНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ 

На території ТЕС збудовано електростанцію із 3 когенераційними 

установками електричною потужністю 630 кВт кожна. Газопоршневі установки 

типу «ДвГА-630» працюють на природному газі. 

Сума інвестиції у будівництво станції становить 35,15 тис. грн. Річне 

виробництво електроенергії сягає 12096 тис. КВт, а виробництво теплової 

енергії - 14784 Гкал.  

Очікуваний річний економічний ефект когенераційної електростанції 

становить 8467,2 тис. грн. За період 2019-2021 років КГУ дозволили виробити 

для потреб підприємства 21,8 млн. кВт-год. електричної енергії та 29,3 тис. 

Гкал теплової енергії. 



   

Когенераційна установка біля будівлі нової ТЕС на стадії монтажу 

 

Будівля міні-станції з 3-ма когенераційними установками 

 

 



РЕКОНСТРУКЦІЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ 

Завдяки участі в Проєкті «Підвищення енергоефективності в секторі 

централізованого теплопостачання України», КП «Міськтепловоденергія» 

провело реконструкцію аварійних магістральних теплових мереж в центральній 

частині міста. Зокрема, замінено близько 3,2 км магістральних мереж 

централізованого опалення, капітально відремонтовано і побудовано більше 30 

теплових камер, повністю замінено запірну арматуру і пристрої теплових 

мереж. Зокрема, мережу від ТЕС до пр. Грушевського, до насосної станції по 

пр. Грушевського, 31 та мережі вздовж пр. Грушевського до вул. Івана Франка.   

Завдяки цьому підприємству вдалось зменшити втрати теплоносія та 

мінімізувати аварії, а також покращити якість послуг для споживачів і 

забезпечити їх стабільність. Також це дало змогу зменшити втрати теплової 

енергії в замінених мережах на 1803 Гкал., а це більше 2,8 тис. грн. 

  



 

Теплові мережі до та після заміни  

 

ВСТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ 

Впродовж 2021 року в рамках проєкту підприємство почало 

реалізовувати контракт зі встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП). 

За станом на кінець 2021 р. встановлено 24 ІТП. 20 з них змонтовані і запущені 

в багатоквартирних житлових будинках, 4 – на насосних станціях і ЦТП.  

Завдяки автоматичній регуляції подачі тепла, ІТП дозволяють значно 

покращити якість опалення і гарячого водопостачання в багатоквартирних 

будинках. Більше того, дозволяє контролювати обсяги тепла, що споживає 

будинок та сплачувати виключно за надані послуги, а також заощаджує 

споживання електроенергії на об’єктах КП «МТВЕ». Загалом, в рамках 

згаданого контракту, буде встановлено 65 індивідуальних теплових пунктів.  



 

Встановлення індивідуального теплового пункту в одній з  

багатоповерхівок міста до та після виконання монтажних робіт  

 

 

ОНОВЛЕННЯ ПАРКУ СПЕЦТЕХНІКИ 

Для обслуговування нової теплоелектростанції та потреб підприємства, 

парк підприємства поповнився на 7 одиниць сучасного спецтранспорту 

(екскаватори, сортиментовоз, автокран, навантажувач, самосвали). Це дало 

змогу використовувати власні транспортні засоби для доставки палива, не 

залучаючи сторонні організації та оперативно проводити ремонтні роботи на 

теплових мережах власними силами. 

 

 



 

    

Нова автотехніка, придбана в рамках реалізації Проєкту 

 
 


