ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Інформація про підприємство
Джерела теплової енергії, теплові мережі (розподільчі мережі гарячого
водопостачання),

споруди

на

теплових

мережах,

допоміжні

споруди

(адміністративні будинки, виробничі майстерні, складські приміщення і т.п.)
систем

централізованого

теплопостачання

перебувають

у

власності

територіальної громади міста у формі цілісних майнових комплексів та
експлуатуються заснованим міською радою комунальним підприємством
«Дрогобичтеплоенерго».
Комунальне підприємство «Дрогобичтеплоенерго» Дрогобицької міської
ради здійснює теплопостачання об’єктів м. Дрогобич на основі ліцензії
виданих

рішенням

Львівської

обласної

державної

адміністрації

від

05.07.2017р. №71.
КП «Дрогобичтеплоенерго» ДМР обслуговує 20 джерел теплової енергії
з загальною кількістю встановлених котлів 50 шт., встановленою потужністю –
110,93

Гкал/год.

і

сумарною

приєднаною

тепловою

потужністю

–

37,97 Гкал/год. Всі джерела теплової енергії працюють на природному газі.
Загальна протяжність трубопроводів приєднаних до котелень КП
«Дрогобичтеплоенерго» ДМР становить 47,16км (в однотрубному вимірі), з
яких 2,3 км є в аварійному стані.
Теплопостачання об’єктів здійснюється по температурному графіку
95/70С.
Підприємство здійсню теплопостачання для категорій споживачів:
населення, бюджет, інші та релігійні організації. Загальна опалювальна площа:
486тис.м2.

Мета реалізації інвестиційної програми
КП «Дрогобичтеплоенерго» ДМР
Основна мета програми — зменшення собівартості теплової енергії та
відповідно зменшення темпів росту тарифів на опалення, відновлення
основних фондів підприємства, підвищення ефективності використання та
зменшення споживання енергоресурсів теплового господарства, підвищення
нормативного рівня якості і надійності теплопостачання, підтримання
високого ступеня енергетичної та екологічної безпеки розвитку міста
Дрогобич,

використання

організаційних

рішень,

інноваційних

створення

технічних,

економічно

технологічних,

привабливих

умов

для

інвестиційних проектів.
Системне і комплексне вирішення завдань інвестиційної програми дає
можливість досягти сучасного технічного, економічного, організаційного рівня
теплового господарства, як розвиненої, потужної галузі економіки міста і
забезпечить: підвищення енергоефективності використання ресурсів та
енергозбереження, зменшення питомих витрат енергоносіїв при виробництві,
транспортуванні та реалізації теплової енергії.
Результатом реалізації інвестиційної програми є скорочення енергетичних
витрат в галузі теплопостачання міста, зміцнення матеріально-технічної бази,
підвищення надійності та якості теплопостачання, зменшення втрат теплової
енергії,

зниження

тиску

оплати

комунальних

послуг

на

споживачів

м. Дрогобич. В подальшому ефект від виконання Програми дасть можливість
зберегти існуючу систему теплопостачання міста, провести її кардинальне
технічне переоснащення, модернізацію та вдосконалення на основі принципів
економічної доцільності та енергоефективності. Заходи, реалізація яких
передбачена

інвестиційною

програмою,

не

суперечать

екологоефективній схемі теплопостачання м. Дрогобич».

«Енерго-

та

Головні завданнями програми
Забезпечення щорічного зменшення енергоємності процесу виробництва
теплової енергії, в т.ч. зменшення використання природного газу на
25,06тис. м3/рік.
Досягнення зменшення втрат в теплових мережах до 10,9%.
Удосконалення системи управління виробництвом, постачанням та
споживанням теплової енергії.
Сприяння

виконанню

інноваційних

технічних,

технологічних,

економічних рішень у сфері енергоефективності та енергозбереження.
Зменшення рівня втрат енергоносіїв: природного газу, теплової

та

електричної енергії, води.
Сприяння реалізації збалансованої цінової політики на продукцію та
послуги теплопостачання, яка має забезпечити покриття витрат на їх
виробництво.

Основні напрямки реалізації інвестиційної програми
Транспортування теплової енергії: реконструкція теплових мереж з
застосуванням труб попередньоізольованих пінополіуретаном.
Постачання теплової енергії: влаштування обліку теплової енергії у
споживача.
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