
 

 

 

 

 

 



Згідно схеми передбачено: 
 реконструкцію 14 котелень із заміною 

основного котельного обладнання та 

закриття 12 малопотужних котелень з 

переключенням споживачів на більш потужні 

джерела теплової енергії; 
 

 реконструкція 175,3 км теплових мереж з 

попередньоізольованих трубопроводів; 
 

 улаштування 1681 шт. ІТП. 

Під час візиту групи 

консультантів від SECO, 

Підприємством було 

запропоновано пропозиції 

по реконструкції декількох 

мікрорайонів, в рамках 

Схеми перспективного 

розвитку 

теплозабезпечення міста.  



Мета Проекту полягає у покращенні 
інфраструктури міста Вінниця та 
його енергоефективності в системі 
централізованого теплопостачання, 
розвиток інституційної 
спроможності та обізнаності з 
питань енергоефективності та 
відновлюваної енергетики для 
зростання рівня життя, 
стимулювання економічного 
розвитку та дії у відповідь на 
кліматичні зміни. 
 
Проект спрямований на 
покращення життя та економічний 
розвиток в місті Вінниця, а також на 
підвищення економічної 
ефективності та 
конкурентоздатності Підприємства. 



 20,1 млн.CHF, в тому числі: 

 

- 16,1млн.CHF. – Швейцарський внесок;  

- 22,0 млн.грн. (2,0 млн. CHF) внесок міської ради; 

- 22,0 млн.грн. (2,0 млн. CHF) внесок КП ВМР «ВМТЕ». 

- технічна допомога у запровадженні підходу «Європейська енергетична відзнака»; 

-  виконання інвестиційного компоненту по вдосконаленню 
 системи теплозабезпеченню міста у 2-х районах (К.Маркса та Баженова); 

-  розвиток інституційної спроможності КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго». 



В рамках І етапу впровадження Проекту з енергоефективності в 

м.Вінниця реконструйовано систему теплопостачання 2-х 

мікрорайонів міста – від котелень по вул.М.Шимка, 18а та по 

вул.Баженова, 15а. 



На протязі 2013-2016 рр. виконано: 

 реконструкцію попередньоізольованих теплових 

мереж загальною протяжністю 9,3 км; 

 встановлено 100 шт. індивідуальних теплових 

пунктів з системою SCADA та тепловими 

лічильниками; 

 реконструйована котельня по вул.Баженова, 15а 

з встановленням 3-х газових котлів загальною 

потужністю 18 МВт; 

 в 2015-16 рр. по вул.Баженова,15а побудовано 

котельню з встановленням 2-ох котлів сумарною 

потужністю 5,2 МВт, зі спалюванням тріски.  
 

Загальний економічний ефект по І-му етапу 

становить:  

Економія палива – 5,2 млн.м³ газу, 

Зменшення викидів СО2 на 9,9 тис.тонн. 

 

Зменшення витрат на паливо становить 

24,1млн.грн. (згідно ціни на природний газ станом 

на 01.09.2016р.)





• Виконано: 
22.04.16р.  

• План: 
21.11.16 - 
25.11.16р.  

• План: 
25.12.16р. 
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На протязі 2016 року виконано: 

 реконструкцію попередньоізольованих теплових 

мереж загальною протяжністю 8,8 км; 

 встановлено 68 шт. індивідуальних теплових 

пунктів з системою SCADA та тепловими 

лічильниками.



На 2017 рік передбачено: 

 реконструкція газової котельні потужністю 12 МВт, по якій на 

сьогодні оголошені тендерні процедури; 

 будівництво твердопаливної котельні потужністю 3,3 МВт – на 

сьогодні проводиться оцінювання поданих тендерних пропозицій. 



 

 

 

 

 


