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Довідка
Технічний стан теплових мереж є
таким, що вже не відповідає ви
могам технічної експлуатації. Із за
гальної кількості мереж у двотруб
ному обчисленні 4,9 тис. км, або
13% теплових мереж перебувають у
ветхому та аварійному стані.
Втрати теплової енергії за рік скла
дають 13 млн. Гкал, це 11% обсягів
відпущеної теплової енергії, на які
марно витрачено 2,1 млрд. куб. м
природного газу.
Аналіз втрат теплової енергії та об
сягів природного газу, що викорис
товується на виробництво втраченої
теплової енергії в комунальній теп
лоенергетиці у схемах централізо
ваного теплопостачання, свідчить
про те, що найбільші перевитрати
природного газу відносяться до ви
робництва теплової енергії, втраче
ної у споживача,  до 30%, при
транспортуванні теплової енергії 
до 25%, при її виробництві (на ко
тельнях)  до 22%.
У 20062007 рр. на попередньо
ізольовані труби було замінено
лише трохи більше 200 км мереж.
(Дані Міністерства
з питань житлово!комунального
господарства України)
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Попри всі політичні несподіванки, які
українці отримують відтепер не раз на 5
років, а практично щорічно, життя триває.
Кожного дня споживачі потребують кому!
нальних послуг, кожного місяця їм треба
розраховуватися за ці послуги, і, нарешті,
кожний рік знову починається опалюваль!
ний сезон. Тож народові терпляче дово!
диться чекати. поки там ! на горі ! пе!
реділять в черговий раз портфелі і владу, а
потім почнуть займатися житлово!кому!
нальним господарством. Схоже, і цієї зи!
ми буде непереливки як підприємствам,
так і споживачам житлово!комунальних
послуг. Однією з причин авральної підго!
товки до опалювального сезону стала не!
досконала система тендерних закупівель
обладнання та робіт за бюджетні кошти,
тривалість процедур, як результат !
зміщення фінансування запланованих
робіт впритул до початку опалювального
сезону.
Одним з спадків, що отримали країни
СНД (вт.ч. Україна) від розпаду СРСР, є
централізована система теплопостачан!
ня. І, зрозуміло що, централізована систе!
ма для держави найбільш логічна ! це і
облік спожитих енергоресурсів, і стан
взаєморозрахунків між підприємствами, і
контроль за екологією, і контроль за
технічним станом і безпекою експлуатації.
А от на рівні кожного окремого населеного

пункту рішення щодо вибору оптимальної
системи має приймати голова. Для цього
він повинен, щонайменше, достеменно
знати технічний та фінансовий стан кому!
нального підприємства, стан мереж та
житлового фонду, який користується цією
послугою. А по!друге, він повинен прий!
мати рішення щодо оптимізації системи
теплопостачання та фінансування обсягів
робіт з її оновлення та модернізації. Тільки
так можна реально вирішити проблеми
теплозабезпечення мешканців міста і
міської інфраструктури.
Переваги централізованої системи
теплопостачання, її ефективність та
надійність неможливі без використан
ня сучасних попередньоізольованих
теплопроводів, оснащених не тільки
потужною тепло гідроізоляцією, але і
системою попередження пошкоджень і
контролю за станом тепломереж.
Своїми поглядами на ситуацію з
заміною тепломереж на більш ефективні
попередньоізольовані труби, розвиток та
перспективи співпраці з підприємствами
комунального господарства поділився
керівник одного з найпотужніших ук!
раїнських підприємств корпорації "Енер!
горесурс!інвест" Іван Ніронович.
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Іване Опанасовичу, як фахівець мо
жете дати відповідь на питання, чому у
нас сьогодні так повільно міняють теп
лові мережі? Чому на місцях не
поспішають використати шанс, який
дає держава, виділяючи кошти на
заміну мереж? Адже це питання, яке
стосується не лише чиновників, а кож
ної людини.
Сьогодні держава виділяє кошти, а на
місцях дуже часто немає фахівців, щоб
скласти проект, нема кому його обґрунту
вати. Це важливе питання. Ми готові сьо
годні починати роботу з аудиту, оцінки си
туації, вибору концепції теплопостачання,
потім займатися проектом, надавати кон
сультації у підготовці тендерних процедур,
тому що це дуже складний процес. Ми вже
маємо в цьому досвід, бо лише цього року
нами прийнято участь у близько 200 тен
дерах. Такий підхід дає розуміння як ситу
ації з комунальним господарством в ціло
му, так і напрямів діяльності до її покра
щення в майбутньому. Це дуже важливо, і
таку практику співпраці потрібно поширю
вати на тих замовників, які ще не ро
зуміють, що локальні заміни ділянок тепло
мереж без охоплення реконструкцією сис
теми теплопостачання в комплексі  не
ефективна трата бюджетних коштів із на
громадженням невирішених проблем в
майбутньому. Часто міський голова не ба
чить реальної економічної вигоди від ком
плексного підходу до виконання великого
обсягу робіт із модернізації теплопоста
чання міста. Йому легше дати дозвіл на пе
реведення будинків на індивідуальне опа
лення. Але це не вихід. У нас і досі не роз
винена система сервісу, що підвищує не
безпеку експлуатації газового обладнання
в окремих квартирах, не кажучи про еко
логію і здоров'я людей .
 Які перспективи Ви бачите для
свого бізнесу в Україні?
Україну характеризує централізована
система теплопостачання  у нас превалю
ють великі ТЕЦ, котельні й магістралі, що
для нашої кліматичної зони не найгірший
варіант. Тільки загальна довжина тепломе
реж в Україні становить близько 100,0 тис.
км. Інша річ  наше відставання в питаннях
економії взагалі й заощадження тепла зок
рема. Якщо ми вирішимо ці завдання, то
обов'язково отримаємо вітчизняне тепло,
яке буде кращим і дешевшим за євро
пейське. Але для цього необхідне технічне
переозброєння теплового господарства, і
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в тому числі заміна аварійних тепломереж
та мереж з неефективною тепловою ізо
ляцією. Навіть при нормативнопланових
термінах служби традиційних тепло

Якби нам якимсь дивом все
таки вдалося здійснити таку
глобальну реконструкцію од
норазово, то вітчизняна еко
номіка моментально позбула
ся б гнітючого очікування чер
гового Алчевська, а витрати на
акцію в масштабах всієї Ук
раїни були б з лишком покриті
через 23 роки...
проводів нам щорічно належало б
обновляти до 4 тис. км теплових трас.
Взагалі, більш як 10річний досвід ви
користання труб і елементів виробництва
Корпорації підтверджує, що заміна мереж
на попередньоізольовані труби дозволяє
повністю окупити вкладені кошти, як пра
вило, уже після закінчення двохтрьох опа
лювальних сезонів. Що ж стосується мон
тажу "поновому", то тут переваги помітні
навіть неозброєним оком: не потрібні, як
раніше, ні бетонні жолоби, ні прохідні кана
ли, у яких на опорах потрібно класти тру
бопровід. Тепер для прокладки поперед
ньоізольованої труби досить викопати не
глибоку траншею, зробити підсипання й
закласти її прямо в ґрунт. Такі трубопрово
ди можна гарантовано експлуатувати не

менш як 3040 років. Сучасні системи дис
танційного контролю та моніторингу стану
тепломереж, якими оснащуються ізольо
вані пінополіуретаном трубопроводи, до
зволяють не тільки виявляти місце пошко
дження трубопроводу чи ізоляції, але і пла
нувати ремонтні роботи для попередження
аварійного стану.
Чи може підприємство або місто
відразу прорахувати, які кошти йому
потрібні для такої глобальної рекон
струкції? Чи співпрацюєте ви в цьому
плані з містами?
Ми працюємо з дуже багатьма замов
никами, починаючи від стадії проектуван
ня, задаємо концептуальні підходи до
вирішення проблем теплопостачання, при
необхідності коригуємо проекти з ураху
ванням і економіки, і технічних рішень. Ко
жен проект ми ведемо від початку до кінця.
Треба також передбачити і коливання рин
кових цін, бо чим довше триває процес за
твердження проекту, тим більший ризик
того, що закладених бюджетних коштів мо
же не вистачити, оскільки ціни в Україні, як
правило, зростають, і дуже швидко. Напри
клад, тендер на закупівлю труб за проек
том 1997р. "Реконструкція тепломереж
Бурштинської ТЕЦ", яка обслуговує містеч
ко, де живуть її працівники, був оголоше
ний в 2004 році. Зрозуміло, що за цей час
зміни в ринкових цінах на труби, на роботи
з монтажу поставили під сумнів загальну
вартість проекту, а підвищення цін на енер
гоносії  і рентабельність такої рекон
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Протяжність теплових та парових мереж у
двотрубному обчисленні, км

Частка ветхих і аварійних теплових мереж у розрізі
регіонів
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струкції. Проте нові розрахунки, виконані
спеціалістами Західенерго в співпраці з
фахівцями
корпорації,
переконали
керівництво і в необхідності, і в рентабель
ності цього проекту. Діаметр магістралі 
630 мм, це зумовлювало величезні втрати
тепла, які раніше ніхто не рахував, і нарешті
цього року ми вже приступили до реалізації
великого проекту майже на 40 млн. грн.
Третину коштів ми освоїли, значна частина
труб замінена, а це вже економія і певний
позитивний результат. Нові ціни на
енергоносії призвели до того, що на
сьогодні щорічні втрати тепла через існуючі
мережі ТЕЦ2 у м.Львові співмірні з
вартістю роботи разом з матеріалами на
реконструкцію цих мереж, і коштуватиме
це близько 4,5 млн.грн.
Що вам дало змогу налагодити таку
тісну співпрацю з підприємствами?
Ми беремо активну участь у заходах,
які проводить Міністерство ЖКГ. Зокрема,
у нарадах, які присвячені питанням
закінчення опалювального сезону та
підготовки до наступного, також у підго
товці питань для розгляду на науково
технічні ради Міністерства. Ми знаємо,
хто і що планує на кожен рік, оскільки спіл
куємось безпосередньо і з представника
ми підприємств, і з представниками ор
ганів місцевого самоврядування, їхні пла
ни реконструкції, будівництва чи віднов
лення, допомагаємо підготувати розра
хунки, проектнокошторисну докумен
тацію. Такі речі як, кошториси, ми робимо
безкоштовно, а вже повний проект, звісно,
робиться під певне замовлення на нашу
продукцію та виконання монтажних робіт.
Як відомо, під лежачий камін вода не тече,
тому наші менеджери їздять по всій Ук
раїні, у разі потреби на місце виїжджають
наші проектувальники, технологи, інші
фахівці. Цього року ми багато працювали
у Криму, де проекти під державне фінан
сування робилися практично з нуля.
Ми також працюємо з багатьма потуж
ними монтажними організаціями у Києві,
які використовують нашу продукцію. Нала
годжена тривала співпраця з Київенерго.
До речі, значний об'єм попередньо ізольо
ваних труб, які сьогодні перекладають у
Києві в рамках фінансування проекту "Ре
абілітація та розширення централізовано
го теплопостачання м.Києва", що кредитує
МБРР , це труби нашого виробництва. Ми
виграли 4 тендери і виконали всі поставки.
Складніше працювати на сході України, бо
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хоча там і більш розвинені теплові мережі,
але менше розуміння того, що їх терміново
треба міняти. Багато теплопостачальних
підприємств намагаються створити свої
невеличкі підприємства з ізоляції труб,
але, зрозуміло, що і якість не та, і норма
тивні вимоги не дотримуються.
Скільки
сьогодні
подібних
підприємств працює в Україні?
Я вважаю, що продукція у відповідності
з вимогами нормативнотехнічної доку
ментації в Україні сьогодні виробляється
на 45 підприємствах. Це в Маріуполі,
Дніпропетровську, два у Києві, у Харкові, є
ще в Донецькій області. Більшості з них ми
допомогали свого часу стати на ноги. На
шої компетенції цілком вистачило також на
те, щоб власними силами розробити прак
тично всю нормативнотехнічну докумен
тацію: ми безпосередньо підготували ряд
стандартів і технічних умов, видали
методичні рекомендації для монтажників.
Як ви ставитесь до конкуренції?
Дуже
позитивно.
Конкуренція
потрібна для того, щоб розвиватися. Коли
є конкуренція, то і ціни знижуються, і
якість на рівні, і додаткові пропозиції з'яв
ляються. Але є й таке, що невеличкі
фірми, для того щоб збити ціну, закупову
ють некондиційні дешевші матеріали.
Корпорація "Енергоресурсінвест" у її
нинішньому виді виникла не відразу. Спо
чатку для одержання власного кінцевого
продукту нам доводилося купувати ос
новні комплектуючі за рубежем, що по
значалося на собівартості. Згодом, од
нак, ми настільки розширили свій асорти
мент комплектуючих, що, відверто гово
рячи, я не знаю іншого європейського
підприємства такого профілю, яке могло
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б похвалитися такою багатою номенкла
турою виробів. Ведеться постійна робота
над вдосконаленням продукції, підвищен
ням її надійності та полегшенням монта
жу, експлуатаційних характеристик. Се
ред важливих досягнень можна відзначи
ти такі високотехнологічні вироби, як
предізольовані сильфонні компенсатори
для поглинання осьових температурних
подовжень і вібрацій трубопроводів, тер
моусадкові та електрозварні муфти, а це 
європейський рівень надійності та якості,
який для більшості підприємств поки що
недоступний. Тобто ми пропонуємо по
тенційним клієнтам найширший вибір
сертифікованої продукції з гарантіями
якості (впроваджена Система якості ви
робництва ISO 90012000) і помірні "ук
раїнські" ціни. Саме таке сполучення яко
сті й цін виявилося не під силу західним
виробникам, які заповнювали вітчизня
ний ринок до нас: не витримавши цінової
конкуренції, вони зникли. Більше того: із
учорашніх покупців ми самі перетворили
ся на експортерів продукції, що має вже
широкий збут у Росії й Білорусі, Латвії й
Молдові, Польщі й Чехії, Болгарії і Югос
лавії. Самі ж закуповуємо зараз, голов
ним чином, якісну сировину  голландські
й німецькі компоненти для поліуретанової
піни, угорський поліетилен у гранулах ви
сокої щільності (той, що виробляють у Ка
луші або на сході України, на жаль, не
придатний для виготовлення труб).
Усе це дозволяє нам у стислі терміни
забезпечувати виконання замовлень будь
якої складності й вобсягу, щорічно вироб
ляючи понад 500 км попередньоізольова
ної труби. Наприклад, сьогодні навіть за
кордоном мало хто може робити трубоп
роводи діаметром більше метра, а наші
можливості дозволяють це робити. Ос

танній приклад: Білорусія почала шукати
виробника, який би зміг зробити труби
діаметром 1400 мм, з усіх пропозицій вони
зупинилися на нашій компанії. Більше
того, експорт нашої продукції допомагає
нам не зупиняти наше виробництво навіть
взимку, адже коли в нас іде опалювальний
сезон, а замовлення від вітчизняних
компаній можна очікувати лише влітку, то
експортні замовлення ми починаємо
виконувати вже в березні, а це майже 40%
наших обсягів виробництва.
Тобто, це основний напрям вашої
діяльності?
Так. Це напрям, який допоміг нам роз
винутися, заробити прибутки, які ми вкла
дали раніше у його розвиток. Але сьогодні
ми вже дійшли певної межі, і тому нам
треба розвивати суміжні напрями. У нас є
технології використання полімерних ма
теріалів для створення оригінальних кон
струкцій, придатних для використання у
багатьох галузях народного господар
ства. Це можуть бути різні ємкості, коло
дязі, резервуари, колектори, КНС. Ми
навіть робимо цілі автономні станції водо
постачання та очищення стоків, як побуто
вих, так і промислових. Можемо робити
контейнери для захоронення ядохімікатів,
яких багато позалишалося в селах і тепер
розмивається водою та отруює навко
лишнє середовище. Я нещодавно дізнав
ся, що існують міста, в тому числі й у
Львівській області, які взагалі не мають
очисних споруд і скидають відходи
життєдіяльності прямо в річки. Ми ж
маємо можливість вирішити цю проблему
у дуже стислий термін. Але це, мабуть, те
ма для окремої розмови. 
Розмову вела Лариса Федорченко
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