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Перелік скорочень 

USAID - United States Agency for International Development (Агентство США з міжнародного розвитку); 

CO2 – діоксид вуглецю (вуглекислий газ); 

SEAP – Sustainable energy action plan (ПСЕР – План сталого енергетичного розвитку); 

ВАТ – відкрите акціонерне товариство; 

ГВП – гаряче водопостачання; 

ГРС – газорозподільна станція; 

ДБН – Державні будівельні норми; 

ДНаТ -  дугові натрієві трубчасті лампи 

ДНЗ -  дитячий навчальний заклад 

ДРЛ -  дугові ртутні люмінесцентні лампи 

ЕСКО – енергосервісна компанія; 

КП – комунальне підприємство; 

МГЛ – металогалогенна лампа 

МЕП – Муніципальний енергетичний план;  

ОСББ – об’єднання співвласників багатоквартирних будинків; 

ПДВ – податок на додану вартість; 

ПЕБ – паливно-енергетичний баланс; 

ПЕР – паливно-енергетичні ресурси; 

ПП – приватне підприємство; 

ПрАТ – Приватне акціонерне товариство 

ПС – підстанція; 

ТЕЦ – теплоелектроцентраль  

ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю; 
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1. Загальна характеристика міста 

Краматорськ - місто обласного підпорядку-
вання, заснування якого традиційно відносять 
до 1868 року. Місто розташоване в північній ча-
стині Донецької області, на правій притоці Сі-
верського Дінця - по обидві сторони ріки Казен-
ний Торець. Відстань до Донецька - 95 км. 
Площа міста становить 356 км2 (1,34% території 
області).  

Своєрідність Краматорська полягає в особ-
ливості його адміністративного управління: в 
межах міста працюють 5 місцевих рад - 1 міська 
та 4 селищних (Біленьківська, Красноторська, 
Шабельківська та Ясногірська). 

На території міськради проживає 
197,3 тис. чол., з них міські поселення – 
196,6 тис. чол. (в тому числі м. Краматорськ – 
163,8 тис. чол.) та сільська місцевість - 747 чо-
ловік. На рисунку 1.1 приведені статистичні 
дані про численність населення 
м. Краматорська в період з 1939 року та прогноз 
зміни численності населення до 2030 року. 

Рисунок 1.1.  Прогноз численності населення 
м. Краматорськ 

 
Протягом десятиліть місто залишається ін-

дустріальним і культурним центром Північного 
регіону Донецької області. В галузевій структурі 
промисловості переважає машинобудування. 

Клімат Краматорська помірно-
континентальний з відносно холодною зимою і 
жарким сухим літом.  

Кількість атмосферних опадів незначне, по 
роках і по сезонах розподіляється нерівномірно. 
У рік може випадати від 250 до 650 мм, середнє 
значення - 420 мм. Більше половини опадів 
проходить влітку в основному зливами. Іноді 

добовий рівень опадів може перевищувати се-
редньомісячний і досягає 120-125 мм. 

Середньорічна відносна вологість повітря 
75%, в літній полудень може зменшуватися до 
30-35%. Найбільш вологе повітря в грудні і січні 
- 90 - 98, а іноді і 100%, тому взимку часті туман 
і ожеледиця. Похмурість зимнього неба досягає 
80%, тумани тримаються на великій площі дов-
гий час навіть при вітрі 15 м / с, мряка. Зимові 
вітри переважно східні та північно-східні, часті 
відлиги.  

Середня температура найхолоднішого міся-
ця січня - 6,2°С, самого теплого липня - 21,2°С. 
Середня глибина промерзання ґрунту - 1,2 м, 
найбільша - 1,5 м. 

 

2. Кінцеві споживачі 

2.1. Будівлі житлового фонду  

Житлово-комунальне господарство міста за-
ймається обслуговуванням і утриманням житла, 
водо-, тепло-, електро-тагазопостачанням, бла-
гоустроєм. 

Житловий фонд місцевих рад складає 
2423,6 тис. м2 загальної площі - 876 будинків, 
який обслуговують 6 приватних підприємств: 
ТОВ «Крамбудресурс», ТОВ «ЖКК МК-2010», 
ПП «Алатир», ПП «Ладіс», ПП «СІВ», 
ДП ЖКГ ВАТ «КМЗ ім. Куйбишева»).  

Кількість об'єднань співвласників багатоква-
ртирних будинків (далі – ОСББ) збільшується 
незначними темпами, в період з 1998 по 
2013 рр. утворилося 54 ОСББ. Частка загальної 
площі ОСББ становить 13 % від загально площі 
житлового фонду міста. Структура житлового 
фонду м. Краматорська за формами власності 
приведена на рисунку 2.1.1. 

Рисунок 2.1.1 Структура житлового фонду  
м. Краматорська за формами власності 

 
Класифікація будівель житлового фонду за 

кількістю поверхів та за роками забудови при-
ведені на рисунках  2.1.2 та 2.1.3. 
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Рисунок 2.1.2  Класифікація будівель житло-
вого фонду за кількістю поверхів  

 

У секторі багатоквартирної житлової забудо-
ви кількісно переважають двох - чотирьохпове-
рхові будинки, що становлять 53%.  

Рисунок 2.1.3. Класифікація будівель житло-
вого фонду за роками забудови 

 

Більша частина (52%) будинків побудована в 
період до 1960 року, за часів Радянського сою-
зу, що характеризуються значними втратами 
тепла через огороджувальні конструкції та пот-
ребують значної кількості тепла для обігріву 
приміщень.  

У рамках Проекту «Реформа міського тепло-
забезпечення» USAID був проведений енергоа-
удит 10 житлових будинків, дані аудиту про пи-
томе споживання енергії на опалення будівлями 
наведено на рисунку 2.1.4 

Рисунок 2.1.4. Результати енергетичних 
аудитів житлових будинків м. Краматорська 

 

Питомі витрати енергії на опалення спожитої 
житловими будинками знаходиться в діапазоні 
85-156 кВт·год/м² на рік, що значно перевищує 
сучасні європейські норми (15-45 кВт∙год/м²) та 

нормативне значення (55 кВт∙год/м²) відповідно 
до ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція буді-
вель» зі зміною №1. 

Теплопостачання будинків жилого фонду 
здійснюється індивідуальними квартирними ко-
тлами та від систем централізованого теплопо-
стачання (ТОВ «Краматорськтеплоенерго», 
КП «Краматорська тепломережа», 
ВО ДОКП «Донецьктеплокомуненерго» Крама-
торськміжрайтепломережа» ). Основну долю 
теплопостачання будівель житлового фонду 
міста забезпечує ТОВ «Краматорськтеплоенер-
го», близько 59% централізованого теплопоста-
чання. 

Обсяги споживання ПЕР будівлями житлово-
го фонду на потреби централізованого опален-
ня та  ГВП в період 2007-2013 рр. приведено на 
рисунку  2.1.5.  

Рисунок 2.1.5. Споживання теплової енергії 
на потреби централізованого опалення та 

ГВП будівлями житлового фонду 

 
Споживання теплової енергії за 7 останніх 

років майже не змінилося. Коливання обсягів 
споживання по роках пов’язано із впливом клі-
матичного факторів на відпуск тепла з коте-
лень. 

На рисунку 2.1.6 приведено споживання 
природного газу будівлями житлового фонду в 
період 2007–2013 рр. 

Рисунок 2.1.6. Споживання природного газу 
будівлями житлового фонду 
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Споживання природного газу в період 2008–
2009 рр. скоротилось внаслідок кризових явищ 
в економіці.  

В 2013 році споживання природного газу бу-
динками житлового фонду склало 75,0 млн м3, 
газ використовується на приготування їжі, для 
автономного опалення та на підігрів води для 
побутових потреб.  

На рисунку 2.1.7 приведено споживання 
електроенергії будівлями житлового фонду в 
період 2008–2013 рр. 

Рисунок 2.1.7. Споживання електроенергії 
будівлями житлового фонду 

 
В період з 2008 по 2013 рр. споживання еле-

ктричної енергії зросло від 133,0 ГВт·год до 
148,7 ГВт·год в рік. Причиною даного росту є 
збільшення встановлення кількості побутових 
електроприладів. 

Середнє фактичне питоме споживання елек-
тричної енергії на м2 опалювальної площі в рік, 
складає близько 60 кВт год/м2.  

На сьогоднішній час в Україні не встановлені 
норми споживання електричної енергії житло-
вими будинками, хоча в більшості європейських 
країн діють норми споживання електричної ене-
ргії. В Німеччині та Литві  норма споживання 
електричної енергії на  м2 опалювальної площі 
для житлових будинків складає 30 кВт год/м2 в 
рік (дані згідно «Technical Regulation of 
Construction STR 2.01.09:2005 Energy 
Performance of Buildings. Certification of Energy 
Performance») 

На рисунку 2.1.8 приведена структура спо-
живання ПЕР будівлями житлового фонду в пе-
рыод з 2007 по 2012 рр..  

 

 

 

Рисунок 2.1.8.  Споживання ПЕР будівлями 
житлового фонду 

 
* Природний газ на побутові потреби та автономне теплопо-

стачання. 

В структурі споживання ПЕР будинками жит-
лового фондом система газопостачання займає 
52%, система централізованого теплопостачан-
ня – 37% , електропостачання –11%. 

Динаміка платежів населенням за спожиті 
енергоресурси приведена на рисунку 2.1.9, без 
врахування ПДВ. Витрати на оплату послуг з 
теплопостачання займають найбільшу часту – 
45 %. 

Рисунок 2.1.9. Динаміка платежів за енерго-
ресурси 

 
* Природний газ на побутові потреби та автономне теплопо-

стачання. 

 

 

2.2. Будівлі бюджетної сфери 

Будівлі бюджетної сфери розподіляються за 
трьома видами бюджетного фінансування: місь-
кий , обласний та державний. 

Дані про кількості будівель та їх характерис-
тики статистично обґрунтовані тільки про будів-
лі місцевого бюджету, для 3-х основних управ-
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лінь. Кількість та характеристики будівель під-
порядкованих  обласному та державному бю-
джету не враховані. 

Освіта. Мережа навчальних закладів зали-
шається стабільною і задовольняє потреби на-
селення в освіті. В місті функціонують 35 дошкі-
льних навчальних закладів, із яких - 34 комуна-
льної власності, ДНЗ «Надійка» - приватної 
власності, та 33 загальноосвітні навчальні за-
клади, із них - 32 комунальної власності, 1 - 
приватна гімназія. Опалювальна площа буді-
вель становить 198,0 тис. м2. 

Охорона здоров’я населення. У місті фун-
кціонують 16 медичних закладів, у тому числі 15 
лікувально-профілактичних закладів та будинок 
дитини «Антошка». Із загальної кількості медич-
них закладів 8 - фінансуються з обласного бю-
джету. Опалювальна площа будівель, що під-
порядковуються місцевому бюджету становить 
49,2 тис. м2. 

Заклади культури. Мережа культурних за-
кладів міста доволі розгалужена та включає в 
себе палаци культури, культурні клуби, школи 
мистецтв, музеї, центральну міську публічну 
бібліотеку ім. М. Горького та 14 бібліотек-філій, 
розташованих на всій території міста та прилег-
лих селищ, народний театр пісні «Краматорські 
дівчата та хлопці», комунальне підприємство 
«Об’єднання парків культури і відпочинку». 
Опалювальна площа будівель, що підпорядко-
вуються місцевому бюджету становить 23,0 тис. 
м2. 

Розподіл споживання ПЕР між різними ви-
дами бюджету за 2013 рік приведений на рису-
нку 2.2.1. 

Рисунок 2.2.1. Розподіл споживання ПЕР за 
видами бюджету в 2013 р. 

 
Обсяг споживання ПЕР будівлями міського 

бюджету в 2013 році складають 48,1 ГВт год, 
що становить 63% від загального споживання 
всіма будівлями бюджетної сфери міста. На 
рисунку 2.2.2 приведена структура споживання 
ПЕР будівлями бюджетної сфери в період з 
2007 по 2012 рр..  

Рисунок 2.2.2.  Структура споживання ПЕР 
бюджетною сферою 

 
* Природний газ на побутові потреби та автономне теплопо-

стачання. 

Загальне споживання ПЕР в 2013 будівлями 
бюджетної сфери склало 76,9 ГВт год, із них 
74% – система централізованого теплопоста-
чання (71%– опалення, 2% – ГВП), 14% – елек-
троенергія, 12% – газ.  

Існуючі будівлі бюджетної сфери побудовані 
за часів Радянського Союзу, мають великі втра-
ти енергії через огороджувальні конструкції та 
потребують значної кількості тепла для обігріву 
приміщень.  

За даними енергетичного аудиту, проведе-
ного e рамках Проекту «Реформа міського теп-
лозабезпечення» USAID, середнє питоме спо-
живання енергії на опалення складає 80–
145 кВт год/м2 на рік, що значно перевищує іс-
нуючи норми ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізо-
ляція будівель» зі зміною №1 (70– 80 кВт∙год/м2 
на рік) та європейські норми (15 – 45 кВт·год/м2 
нарік), дані аудиту про питоме споживання 
енергії на опалення будівль наведено на рису-
нку 2.2.3. 

Рисунок 2.2.3. Результати енергетичних 
аудитів бюджетних закладів м. Краматорська 
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Обсяги споживання ПЕР будівлями бюджет-
ної сфери на потреби централізованого опа-
лення та  ГВП в період 2007-2013 рр. приведено 
на рисунках  2.2.4 – 2.2.5.  

Рисунок 2.2.4. Споживання теплової енергії 
від централізованого теплопостачання на 

опалення та ГВП 

 
 

Рисунок 2.2.5. Споживання теплової енергії 
від централізованого теплопостачання будів-

лями бюджетної сфери 

 
На рисунку 2.2.6 приведено споживання 

електроенергії закладами бюджетної сфери в 
період 2008–2013 рр. 

Рисунок 2.2.6.  Споживання електроенергії 
будівлями бюджетної сфери 

 
Річне споживання електричної енергії за 7 

останніх років в цілому не змінилося. Коливання 

обсягів споживання незначне по роках, в серед-
ньому споживання залишилося на рівні 
11 ГВт·год в рік. 

Споживання природного газу закладами бю-
джетної сфери в період 2008–2013 рр. приве-
дено на рисунку 2.2.7. 

Рисунок 2.2.7. Споживання природного газу 
будівлями 

 
В 2013 році споживання газу бюджетною 

сферою склало 995 тис. м3 (9,3 ГВт год), газ 
використовується для автономного теплопоста-
чання.  

На рисунку 2.2.8 представлені витрати на 
оплату енергоресурсів в період 2007-2013 рр., 
без врахування ПДВ. 

Рисунок 2.2.8.  Витрати на оплату ПЕР буді-
влями бюджетної сфери 

 
* Природний газ на побутові потреби та автономне теплопо-

стачання. 

Платежі за централізоване опалення та еле-
ктроенергію займають найбільшу частку у бала-
нсі витрат на оплату ПЕР та становлять 65% та 
19% відповідно.  
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2.3. Вуличне освітлення 

Роботи з експлуатації, утримання, капіталь-
ного та поточного ремонтів електромереж зов-
нішнього освітлення міста, архітектурно-
декоративного освітлення, підземних переходів 
та інших об’єктів, що спеціалізуються на пере-
дачі електричної енергії, здійснюється комуна-
льним підприємством електромереж зовнішньо-
го освітлення «Міськсвітло» м. Краматорська. 

КП «Міськсвітло» експлуатує кабельно-
повітряні мережі зовнішнього освітлення зага-
льною довжиною 474,5 км, в тому числі:  повіт-
ряні лінії – 406,3 км.; кабельні лінії – 68,2 км.  

Для забезпечення зовнішнього освітлення 
вулиць м. Краматорськ використовуються осві-
тлювальні прилади з різними типами ламп від-
повідної потужності. У господарському віданні 
підприємства обліковується 8 554 шт. світлото-
чок, у тому числі 977 шт. –- недіючих. 

Структура джерел освітлення міста за типа-
ми ламп приведена на рисунку 2.3.1. 

Рисунок 2.3.1. Структура джерел  
освітлення міста за типами ламп 

 

На потреби вуличного освітлення в 2013 році 
було спожито 2,3 ГВт·год електроенергії. Обся-
ги споживання електроенергії на потреби освіт-
лення міста з диференціюванням за періодами 
часу за період 2007 – 2013 рр. приведена на 
рисунку 2.3.2. 

Рисунок 2.3.2. Споживання електричної ене-
ргії на потреби освітлення з диференціюван-

ням за періодами часу 

 

Найбільший обсяг електроенергії використо-
вується в період дії нічного тарифу, що складає 
в середньому 65% від загального споживання 
електроенергії. 

На рисунку 2.3.3 представлені витрати на 
оплату електроенергії в період 2007-2013 рр., 
без врахування ПДВ. 

Рисунок 2.3.3. Фактичні витрати на оплату 
електричної енергії 

 
Витрати на оплату електроенергії спожитої 

безобліковими світлоточками займають найбі-
льшу частку –  54% (у 2013 році). 

2.4. Система транспорту 

Автотранспорт 

Дані про обсяги споживання бензину  та диз-
палива автомобільним транспортом на терито-
рії міста Краматорська надані управління стати-
стики у місті Краматорську.  

На рисунку 2.4.1 приведена динаміка спо-
живання моторного палива та електроенергії 
містом на потреби транспорту за період 2007-
2012 рр. 

Рисунок 2.4.1. Споживання ПЕР містом на 
потреби автотранспорту 
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В загальній структурі споживання ПЕР тран-
спортом міста за 2012 рік ,частка дизельного 
пального складає -73%, бензину -22%, скрапле-
них пропану та бутану – 2%, а електричної ене-
ргії на потреби громадського електротранспорту 
- 4%. 

Витрати на оплату моторного палива та еле-
ктроенергії спожитого містом на потреби автот-
ранспорту представлені на рисунку 2.4.2, без 
врахування ПДВ. 

Рисунок 2.4.2. Витрати на оплату моторного 
палива спожитого містом 

 
В 2012 році витрати на оплату моторного па-

лива склали 78,6 млн грн. Загалом витрати на 
оплату з 2008 по 2012 рік збільшилися в 1,5 ра-
зи, що в основному пояснюється ростом варто-
сті палива.  

 

Система міського пасажирського  
транспорту загального користування 

Загальна довжина автошляхів м. Краматор-
ська складає 550,8 км, загальна площа доріг – 
1 566,6 тис.м2, із них: дороги з асфальтобетон-
ним покриттям 1 362,2 тис. м2, з жужільним пок-
риттям - 204,3 тис. м2. На автомобільних шля-
хах міста розташовано 20 автомобільних мостів 
та 5 шляхопроводів, 27 одиниць пішохідних міс-
тків, 10 735 п.м. закритих зливостоків, 4461 п.м. 
відкритих зливостоків та 175 од. зливоприйма-
льників, 107 зупинок очікування громадського 
транспорту загальною площею 6 360 м2. 

В місті створено мережу автобусних, тро-
лейбусних та трамвайних маршрутів загальною 
протяжністю 390,2 км (автобусних - 317,3 км, 
тролейбусних - 38,2 км, трамвайних - 34,7 км). 
Щільність маршрутної мережі складає 12,74 
км/км2. 

На ринку міських пасажирських перевезень у 
м. Краматорську працює 3 підприємства транс-

порту різних форм власності: КП «Краматорське 
трамвайно - тролейбусне управління», 
ПрАТ «Краматорське АТП-11410», ТОВ «Юмво-
са». На рисунку 2.4.3 приведено структура 
громадського транспорту, що знаходиться в 
експлуатації міста станом на  2012 рік. 

Рисунок 2.4.3. Структура громадського тран-
спорту, що знаходиться в експлуатації 

 
До маршрутної мережі міста входить 38 ма-

ршрутів, у тому числі: 3 трамвайних, 3 - тролей-
бусних, 32 - автобусних. Для обслуговування 
існуючої маршрутної мережі міста в 2012 році 
використовувалось 52 од. автобусів середньої 
та малої місткості, 110 од. мікроавтобусів, 6 
трамвайних вагонів та 18 тролейбусів. Усього 
на міських пасажирських перевезеннях було 
задіяно 186 одиниць транспорту.  

Показники перевезень пасажирів громадсь-
ким транспортом в період з 2009 по 2012 рр. 
приведена на рисунку 2.4.4. 

Рисунок 2.4.4. Обсяг пасажирських переве-
зень міським пасажирським транспортом за-

гального користування 

 
Загальна кількість пасажирів перевезених 

громадським транспортом протягом в період 
2009 – 2012 рр. має рівномірну динаміку, що 
знаходиться в межах 45,9 – 54,9 млн чол. у рік. 

На рисунку 2.4.5 приведенні обсяги спожи-
тих ПЕР на потреби міського пасажирського 
транспорту загального користування за період 
2007 – 2012 рр.  
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Рисунок 2.4.5. Споживання ПЕР на потреби 
міського пасажирського транспорту загально-

го користування 

 
Споживання ПЕР транспортом зменшилось в 

1,4 рази в період з 2007 по 2012 рр. В загальній 
структурі споживання ПЕР транспортом міста за 
2012 рік ,частка дизельного пального складає -
75%, бензину -5%, а електричної енергії на пот-
реби громадського електротранспорту - 20%. 

Витрати на оплату моторного палива та еле-
ктроенергії спожитих містом на потреби громад-
ського автотранспорту представлені на рисун-
ку 2.4.6, без врахування ПДВ. 

Рисунок 2.4.6. Витрати на оплату ПЕР спо-
житих містом на потреби громадського автот-

ранспорту 

 
Обсяги споживання електричної енергії на 

потреби громадського електротранспорту в пе-
ріод 2008-2012 рр. приведені на рисунку 2.4.7. 

 

 

 

 

Рисунок 2.4.7. Обсяги споживання електрич-
ної енергії на потреби громадського електро-

транспорту 

 
В період з 2008 по 2012 рр. споживання еле-

ктричної енергії залишилось в межах від 
3,9 ГВт·год до 4,4 ГВт·год в рік.  

Витрати на оплату електроенергії спожитої 
на потреби громадського електротранспорту 
представлені на рисунку 2.4.8, без врахування 
ПДВ. 

Рисунок 2.4.8. Витрати на оплату електрое-
нергії спожитої на потреби громадського еле-

ктротранспорту 

 
 
 

2.5. Промисловість 

Промислові підприємства міста представля-
ють такі галузі промисловості як машинобуду-
вання (виробництво машин та устаткування, 
виробництво електричного та електронного 
устаткування, виробництво транспортних засо-
бів та устаткування), металургійне виробництво 
та виробництво готових металевих виробів, ви-
робництво іншої неметалевої мінеральної про-
дукції, легка промисловість, виробництво меб-
лів та ювелірних виробів, харчова промисло-
вість, виробництво та розподілення електрое-
нергії газу та води.  

В місті зареєстровано 39 промислових підп-
риємств, які відносяться до великого та серед-
нього бізнесу. Питома вага промисловості міста 
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в обласному обсязі реалізованої продукції 
склала 2,6%. 

На рисунку 2.5.1 приведено споживання па-
ливо-енергетичних ресурсів промисловими під-
приємствами в період 2008–2012 рр. 

Рисунок 2.5.1. Споживання ПЕР промисло-
вими підприємствами 

 
З 2008 по 2012 споживання ПЕР в промис-

ловості зменшилося в 1,8 рази.  

Споживання газу зменшилося від 
286,4 млн м3 (2 689 ГВт год) у 2008 р. до 
71,3 млн м3 (669,8 ГВт год) у 2009 р., натомість, 
за цей же період, зросло споживання вугілля – з 
92,5 тис. тонн (666,0 ГВт·год) до 197,7 тис. тонн 
(1 423,4 ГВт·год. 

Споживання електроенергії в період 2008-
2012 рр. зменшилася від 462,9 ГВт год до 
293,8 ГВт год.  

На рисунку 2.5.2 представлені витрати на 
оплату енергоресурсів промисловими підприєм-
ствами в період 2007-2013 рр., без врахування 
ПДВ. 

 

Рисунок 2.5.2. Витрати на оплату ПЕР про-
мисловими підприємствами 

 
 

2.6. Інші 

До категорії «Інші споживачі» входять коме-
рційні споживачі різних форм власності. В зага-
льному балансі споживання ПЕР без врахуван-
ня потреб промисловості категорія «Інші» за-
ймає близько 16% в 2012 році.  

На рисунку 2.6.1 приведено споживання 
ПЕР категорією споживачів «Інші» за період 
2007–-2013 рр.. Витрати на оплату ПЕР приве-
дені представлені на рисунку 2.6.2, без враху-
вання ПДВ. 

Рисунок 2.6.1. Споживання ПЕР категорією 
споживачів «Інші» 

 
* Природний газ на побутові потреби та автономне теплопо-

стачання 

В 2013 році споживання ПЕР склало 
226,8 ГВт·год., із них 38% – електрична енергія, 
52% – теплова енергія від централізованого те-
плопостачання та 10% – газ. Споживання ПЕР в 
період 2008–2009 рр. скоротилось внаслідок 
кризових явищ в економіці.  

 

Рисунок 2.6.2. Витрати на оплату  ПЕР кате-
горією споживачів «Інші» 

 
* Природний газ на побутові потреби та автономне теплопо-

стачання 
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3. Система водопостачання та 
водовідведення 

Послуги з водопостачання та водовідведен-
ня у м. Краматорськ надає приватне підприємс-
тво «Краматорський водоканал», у тому числі: 

• 60,5 тис. абонентам житлового фонду; 

• 26,5 тис. абонентам приватного сектора ; 

• 2050 підприємствам , організаціям , уста-
новам . 

Основні завдання комунального виробничого 
підприємства «Краматорський водоканал» - за-
безпечення населення і підприємств міста во-
дою, яка відповідає ДСТУ якості, водовідведен-
ня та очищення каналізаційних стоків. Спожи-
вачами послуг є: населення міста, комунальні 
підприємства, бюджетні установи, промислові 
підприємства міста, суспільства садівників. Во-
допостачання і прийом стоків в місті проводить-
ся цілодобово, що є дуже важливим досягнен-
ням в порівняння з іншими населеними пункта-
ми Донецької області і обов’язковою вимогою у 
сучасному суспільстві. 

Водопостачання міста здійснюється поста-
чальником комунальним підприємством «Ком-
панія «Вода Донбасу». Вся вода, що подається 
на місто купується. 

Джерелами водопостачання міста є водоп-
ровід Ø1000 мм і Ø1200 мм (питна вода), а та-
кож канал «Сіверський Донець – Донбас» (тех-
нічна вода). Насамперед з каналу «Сіверський 
Донець –Донбас», технічна вода по магістраль-
ному водопроводу протяжністю 18,8 км в обсязі 
40-45 тис. м³ на добу подається на фільтрува-
льну станцію продуктивністю 50 тис. м³ на добу. 
Вода від фільтрувальної станції та водозаборів 
питної води подається в міську мережу і розпо-
діляється по районах міста. Частина технічної 
води без очищення подається окремим підпри-
ємствам міста для використання на технічні цілі. 

Контроль якості питної води здійснює акре-
дитована хіміко-бактеріологічна лабораторія 
управління. 

Очищену воду Краматорське виробниче під-
приємство «Краматорський водоканал» подає 
місту за допомогою шести насосних станцій, 
водопроводу і 611,83 км розподільчих мереж. 

Обсяги споживання води за групами спожи-
вачів за період 2007 -2013 рр. приведені на ри-
сунку 3.1. 

Рисунок 3.1. Структура  споживання води 

 
В структурі споживання води за 2013 рік час-

тка населення складає 89%, закладів бюджет-
ної сфери –6% та інших споживачів –5%. Осно-
вним споживачем питної води є населення, як 
наслідок цього, загальна динаміка реалізованої 
води підприємством напряму залежить від да-
ної категорії. 

З врахуванням кількості населення та річних 
обсягів споживання питної води містом зроблені 
спрощені розрахунки фактичного питомого спо-
живання питної води. Згідно з даними розрахун-
ками фактичні витрати питної води на одного 
мешканця міста в 2013 році склали 130 л/добу. 

Витрати на оплату водопостачання та водо-
відведення за групами споживачів за період 
2007 -2013 рр. приведені на рисунку 3.2, без 
врахування ПДВ. 

Рисунок 3.2. Витрати на оплату водопоста-
чання та водовідведення 

 
Водовідведення в місті здійснюється систе-

мою напірно-самопливних колекторів, загаль-
ною протяжністю 238,87 км з подальшим очи-
щенням стоків на станції біологічної очистки, 
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продуктивністю 96 тис.м3 в добу. СБО виконує 
роботу з механічної та біологічної очистки стоків 
з подальшим знезараженням перед скиданням 
у р. Сіверський Донець.  

На рисунку 3.3 приведено споживання елек-
тричної енергії на водопостачання та водовід-
ведення в період 2007 - 2013 років.  

Рисунок 3.3. Споживання електричної енергії 
на водопостачання та водовідведення 

 
На цілі водопостачання та водовідведення в 

2013 році було використано 7,8 ГВт·год елект-
роенергії із них 51% на водопостачання, 44% – 
на водовідведення та 5% – інші потреби. 

На рисунку 3.4 представлені витрати на 
оплату електроенергії на потреби водопоста-
чання та водовідведення. 

Рисунок 3.4. Витрати на оплату електричної 
енергії на потреби водопостачання та водові-

дведення 

 
На рисунку 3.5 приведені питомі витрати 

електричної енергії на водопостачання та водо-
відведення ПП «Краматорський водоканал».  

Показники питомого споживання електричної 
енергії на водопостачання та водовідведення, 

служать для оцінки енергоефективності стану 
обладнання та дій персоналу. 

Середнє питоме споживання електричної 
енергії за останні 7 років становить на водопо-
стачання – 457 кВт∙год/тис. м3 та на водовідве-
дення – 552 кВт∙год/м3. 

Рисунок 3.5. Питомі витрати електричної 
енергії на водопостачання та водовідведення  

 
 

 

4. Система теплопостачання 

До складу підприємств, що забезпечують мі-
сто тепловою енергією на опалення та гаряче 
водопостачання входять 3 підприємства: 

 ВО ДОКП «Донецьктеплокомуненерго» 
Краматорськміжрайтепломережа; 

 ТОВ «Краматорськтеплоенерго»; 

 КВП «Краматорська тепломережа». 

ВО ДОКП «Донецьктеплокомуненерго» Кра-
маторськміжрайтепломережа – це комунальне 
підприємство обласного підпорядкування. На 
його долю відносить близько 19% міських 
об’єктів, серед яких наявне: населення, бюдже-
тні установи та інші споживачі. 

Надаємо інформацію про котельні та їх ос-
новні характеристики, які експлуатуються даним 
підприємством в таблиці 1. 

КВП «Краматорська тепломережа» є кому-
нальним підприємством міста. Котельні та ме-
режі, які находяться на балансі даного підпри-
ємства є майном територіальної громади міста. 
На долю даного підприємства припадає близько 
13% усіх об’єктів. 

ТОВ «Краматорськтеплоенерго» створено на 
базі колишньої Краматорської ТЕЦ. Дане підп-
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риємство є найбільшим серед підприємств да-
ної галузі в місті. Першочерговим завданням 
підприємства є вироблення електричної енергії, 
а в наслідок технологічних процесів та з метою 
оптимізації виробництва другим завданням є 
опалення. На долю ТОВ «Краматорськтеплое-
нерго» припадає близько 68% усіх об’єктів у 
місті. Це одне з небагатьох підприємств в Укра-
їні яке не є комунальною власністю. Основний 
пакет акцій підприємства належить американсь-
кому концерну «ContourGlobal». 

Офіційною датою початку роботи ТОВ «Кра-
маторськтеплоенерго» вважається 01.01.2007 
року. За три роки роботи завдяки інвестиціям в 
сумі більше 18 млн $ США проведена серйозна 
модернізація енергогенеруючого обладнання, 
заміна і ремонт теплових мереж. Важливо за-
уважити, що частина акцій підприємства нале-
жить Краматорській міській раді, а відповідно 
магістральна і внутрішньо квартальні мережі 
являються міською власністю. 

Структура виробництва теплової енергії на 
опалення та ГВП в період 2007-2013 рр. приве-
дено на рисунку 4.1.  

Рисунок 4.1. Структура виробництва тепло-
вої енергії споживачам   

 
Протягом 2007-2013 річного періоду вироб-

ництво має нестабільну динаміку, що пов’язано 
з впливом кліматичного фактору на відпуск теп-
ла з котелень. 

Загальний обсяг виробництва теплової енер-
гії на потреби централізованого опалення та 
ГВП міста в 2013 році склав 772,8 тис. Гкал. 

Вироблена теплова енергія розділяється на 
корисний відпуск споживачам, втрати в мережах 
та на власні потреби. Відпущена теплова енер-
гія споживачам, в свою чергу, розділяється за 
двома напрямками: відпуск теплової енергії на 
опалення та на гаряче водопостачання. 

В середньому втрати тепла в теплових ме-
режах становлять 26% від загального відпуску 
теплової енергії. 

На рисунку 4.2 приведена структура розпо-
ділу теплової енергії між теплопостачальними 
підприємствами. 

Рисунок 4.2. Структура розподілу теплової 
енергії від між теплопостачальними підпри-

ємствами 

 
У структурному відношенні річне виробницт-

во теплової енергії у м. Краматорськ в 2013 році 
розподіляється таким чином: ТОВ «Краматорсь-
ктеплоенерго» – 68%, КП «Краматорська теп-
ломережа» – 13%, ВО ДОКП «Донецьктепло- 
комуненерго» Краматорськміжрайтепломере-
жа» – 19%. 

В період 2007-2013 роки обсяги відпуску ГВП 
теплопостачальними підприємствами зменши-
лися майже в 2 рази, від 73 до 40 тис. Гкал в 
рік. 

Такий спад споживання пояснюється осна-
щенням споживачів вузлами обліку, переходом 
абонентів на автономне ГВП (встановлення 
електроводонагрівачів), зменшенням численно-
сті населення міста майже на 6% (численність 
населення в 2006 р. становила 173,3 тис. чол., 
а в 2012 році – 163,8 тис. чол.). 

Серед споживачів теплової енергії на потре-
би опалення та гарячого водопостачання виді-
ляють наступні групи: населення, бюджетні ор-
ганізації та інші споживачі.  

На рисунках 4.3 – 4.5 наведено розподіл те-
плової енергії на опалення та ГВП по спожива-
чам в період 2007-2013 рр. 

Основним споживачем теплової енергії є на-
селення, яке займає 73% в структурі споживан-
ня теплової енергії на опалення та 96% – на 
ГВП.  
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Споживання закладами бюджетної сфери та 
іншими споживачами складає на опалення – 9% 
і 19%, на ГВП – 4% та 0,5% відповідно. 

На рисунках 4.3 – 4.5 приведено споживання 
теплової енергії на опалення та ГВП від 
централізованого теплопостачання в період 
2007–2013 рр..  

В 2013 році загальний обсяг споживання 
енергії на теплопостачання міста становить 
583 тис. Гкал, із них 543 тис. Гкал на опалення 
та 40 тис. Гкал на ГВП. 

Рисунок 4.3. Загальне споживання теплової 
енергії  

 
 

Рисунок 4.4. Загальне споживання теплової 
енергії на опалення  

 
 

Рисунок 4.5. Загальне споживання теплової 
енергії на ГВП 

 

Витрати на оплату централізованого тепло-
постачання в період 2007-2013 рр., без враху-
вання ПДВ, представлені на рисунку 4.6. 

Рисунок 4.6. Витрати на оплату централізо-
ваного теплопостачання 

 
Споживання палива, спожитого для потреб 

теплопостачання, приведено в період 2007–
2013 рр. на рисунку 4.7. 

Рисунок 4.7. Загальний обсяг палива спожи-
тий на потреби теплопостачання 

 
Основним видом палива в системі теплопо-

стачання міста є вугілля та природний газ. В 
2013 році загальний обсяг споживання газу на 
потреби теплопостачання склав 130 млн м3 
(970 ГВт·год), вугілля – 176 тис. тонн 
(1 135 ГВт·год). Вугілля використовується для 
потреб централізованого теплопостачання на 
ТОВ «Краматорськтеплоенерго». 

Електроенергія використовується на вироб-
ничі та побутові потреби котелень. 

Споживання електроенергії на виробничі по-
треби враховує лише витрати на технологічні 
потреби, пов'язані безпосередньо з вироблен-
ням і транспортуванням теплової енергії – ви-
трати на привід тяго-дуттьових пристроїв, насо-
сів поживних, циркуляційних, хімводоочищення, 
механізмів транспорту палива, паливоподачі, 
електрозасувок, на живлення КВП і автоматики 
та ін. 
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5. Система газопостачання 

Безперебійне та безаварійне газопостачання 
здійснює Краматорське управління по газопо-
стачанню та газифікації. Газопостачання забез-
печується по розподільчим газопроводам висо-
кого, середнього та низького  тиску. 

Краматорське УГГ обслуговує 876 км газоп-
роводів , у тому числі 515 км розподільних газо-
проводів (з них: газопроводів високого тиску 
55,5 км, середнього - 98,0 км , низького - 361,5 
км ) і 361 км газопроводів-вводів. За період 
2004 -2007 рр. побудовано більше 7 км газоп-
роводів з поліетилену . Інфраструктура газопо-
стачання включає в себе 50 газорозподільних 
пунктів (ГРП), 67 шафових ГРП, систему захис-
ту від електрохімічної корозії : 67 станцій катод-
ного захисту, 5 установок дренажного захисту 
та 1359 протекторних установок.  Газонаповню-
вальний пункт (РНП ) дозволяє приймати і збе-
рігати 250 м3 зрідженого газу. 

Силами Управління газифіковано 100,9 тис. 
квартир (у тому числі природним газом - 80359 
квартир, зрідженим - 20541), 519 комунально-
побутових підприємств, 24 промислових підпри-
ємства. Краматорський ГНП обслуговує і доста-
вляє скраплений газ населенню на 20,5 тис. 
газобалонних установок в м. Краматорськ, а 
також в Олександрівськом, Слов'янському, Кос-
тянтинівському, Червоно-Лиманському районах. 

Служба обліку газу у складі абонентного від-
ділу та 34 контролерів обслуговують 90 тис. 
абонентів. 

Газ є одним з основних енергетичних ресур-
сів в загальній структурі споживання ПЕР міс-
том. На рисунку 5.1 приведена динаміка спо-
живання газу усіма категоріями споживачів з 
врахуванням потреб промисловості в період 
2007-2013 рр. 

Рисунок 5.1. Динаміка споживання газу усіма 
категоріями споживачів  

 

Внаслідок кризових явищ в економіці в пері-
од 2008–2009 рр., спостерігається скорочення 
споживання газу. З 2007 по 2013 рік споживання 
газу зменшилося в 2,3 рази, завдяки скорочен-
ню споживання газу промисловим сектором бі-
льше ніж в 5 разів, що пояснюється спадом 
промислового виробництва. 

В структурі споживання ПЕР з врахуванням 
потреб промисловості газ займає 35%, що 
складає 143,6 млн м3 (1 348,6 ГВт·год.).  

На рисунку 5.2 приведена динаміка спожи-
вання газу категоріями споживачів без враху-
ванням потреб промисловості. 

Рисунок 5.2. Споживання газу за категоріями 
споживачів, без врахування на потреби про-

мисловості 

 
В 2013 році обсяг споживання газу містом 

без врахування промисловості склав 
146,9 млн м3 (2143,2 ГВт·год).  

На рисунку 5.3 представлені витрати на 
оплату газу за категоріями споживачів, з враху-
ванням потреб промисловості в період 2007-
2013 рр., без врахування ПДВ. 

Рисунок 5.3. Витрати на оплату газу за кате-
горіями споживачів, з врахуванням потреб 

промисловості 
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6. Система електропостачання  

Електрозабезпечення міста здійснює Крама-
торський РЕМ Пат «ДТЕК Донецькобленерго». 

Краматорські електричні мережі обслугову-
ють північний регіон Донецької області, вклю-
чаючи міста Краматорськ, Слов'янськ, Костян-
тинівка , Дружківка, Красний Лиман , Свято-
гірськ та забезпечують безперебійне електро-
постачання підприємств найрізноманітніших 
галузей народного господарства. 

Виробничі потужності електричних мереж 
складають: 

- 45 ПС 35-110 кВ з встановленою потужніс-
тю трансформаторів 693 МВА; 

- 979 ВЛ 35-110 кВ; 

- 50 Розподільних пунктів 6-10 кВ; 

- 2033 Трансформаторні ПС 6-10 кВ; 

- 10013 Км ліній електропередач 0,4-6 / 10кВ. 

Обсяги споживання електричної енергії по 
групам споживачів з врахуванням потреб про-
мисловості в період 2007-2013 рр. приведено на 
рисунку 6.1. 

Рисунок 6.1. Споживання електричної енергії 
містом (з врахуванням промисловості) 

 
Загалом потреба в електричній енергії міс-

том з урахуванням потреб промисловості скла-
ла в 2013 році 560,9 ГВт год. 

В період 2007 – 2013 рр. основним спожива-
чем електричної енергії є промисловість, її час-
тка в загальній структурі попиту складає в сере-
дньому 60%. В 2009 році спостерігається спад 
споживання електричної енергії, що пояснюєть-
ся зменшенням обсягів споживання електричної 
енергії завдяки скороченням потужностей про-
мислового виробництва.  

Динаміка споживання електричної енергії мі-
стом в період з 2007 по 2013 рр. без врахування 
потреб промислових підприємств, приведена на 
рисунку 6.2. 

Рисунок 6.2. Споживання електричної енергії 
містом, без врахування промисловості 

 
В 2013 році споживання містом електричної 

енергії без врахування потреб промисловості 
склало 267,1 ГВт·год, із них населення спожи-
ває 56% (148,7 ГВт∙год), будівлі бюджетної 
сфери –4% (11,0 ГВт∙год), комунальні підприєм-
ства–8% (21,1 ГВт∙год) та інші споживачі 3% 
(86,2 ГВт∙год).  

До категорії «Інші споживачі» входять коме-
рційні споживачі різних форм власності. 

На рисунку 6.3 представлені витрати на 
оплату електроенергії за категоріями спожива-
чів, з врахуванням потреб промисловості в пе-
ріод 2007-2013 рр., без врахування ПДВ. 

Рисунок6.3. Витрати на оплату електроенер-
гії за категоріями споживачів, з врахуванням 

потреб промисловості 

 
* до комунальних підприємств належить підприємст-

ва, що надають послуги з теплопостачання, водопоста-
чання та водовідведення, вуличне освітлення та міський 
електротранспорт 
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7. Загальний паливно-енергетичний та 
кліматичний баланс Краматорська 

Основними видами паливно-енергетичних 
ресурсів для різних потреб міста являються 
природний газ та вугілля. 

Серед кінцевих споживачів ПЕР виділяють 
наступні групи: 

• Будівлі житлового фонду; 
• Будівлі бюджетної сфери; 
• Вуличне освітлення;  
• Транспорт; 
• Промисловість; 
• Інші будівлі; 
• Комунальні підприємства (споживання 

електроенергії на теплопостачання, водо-
постачання та водовідведення) 

Загальний паливно-енергетичний баланс мі-
ста (далі - ПЕБ) Краматорська за 2012 р. приве-
дено на рисунку 7.3. та в таблицях 7.1-7.2. 

Структура споживання ПЕР містом, з враху-
ванням потреб промисловості, в період 
2007-2013 рр. приведена на рисунках 7.1 – 7.2. 

Рисунок 7.1 Баланс споживання ПЕР міс-
том, з врахуванням потреб промисловості 

 
 

Рисунок 7.2. Баланс споживання ПЕР міс-
том, з врахуванням потреб промисловості 

 
* Природний газ на побутові потреби та автономне теплопо-

стачання 

Загальній обсяг паливно-енергетичних ресу-
рсів спожитих в 2012 році становить 
3 861,7 ГВт∙год. 

В загальній структурі споживання ПЕР міс-
том в 2012 році сектор промисловості є най-
більшим енергоємним сектором, займає 53 %. 

Наступним енергоємнім сектором після про-
мисловості є будівлі житлового фонду, що в 
загальній структурі споживання ПЕР міста, 
складають 35 % по базі 2012 року.  

Споживання  ПЕР системою транспорту в 
загальному балансі міста становить майже 3 %. 

Будівлі бюджетної сфери займають в за-
гальному ПЕБ – 2%.  

До категорії «Інші будівлі» входять комер-
ційні споживачі різних форм власності. В зага-
льному балансі споживання ПЕР категорія «Інші 
будівлі» займає близько 6% в 2012 році. 

Споживання електричної енергії на потреби 
вуличного освітлення в 2012 р. становить 
2,9 ГВт год. В загальному балансі споживання 
ПЕР по місту, система вуличного освітлення 
займає менше 1 %. 

Споживання електричної енергії на потреби 
водопостачання і водовідведення та транспор-
тування теплоносія в системі централізованого 
теплопостачання в загальному балансі спожи-
вання ПЕР по місту займає менше 1 %. 

Структура споживання ПЕР містом, без вра-
хування потреб промисловості, в період 
2007-2013 рр. приведена на рисунках 7.3 – 7.4. 

Рисунок 7.3. Баланс споживання ПЕР міс-
том, без врахування потреб промисловості 

 
В структурі споживання ПЕР містом без вра-

хування потреб промисловості будівлі жит-
лового фонду замають 76%, будівлі бюджетної 
сфери - 5% , транспорт - 6%, інші будівлі – 13%. 
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Споживання електричної енергії на потреби ву-
личного освітлення, водопостачання і водовід-
ведення та транспортування теплоносія в сис-
темі централізованого теплопостачання в зага-
льному балансі споживання ПЕР по місту за-
ймає 1 %. 

Рисунок 7.4. Баланс споживання ПЕР міс-
том, без врахування потреб промисловості 

 
На рисунках 7.5 – 7.8 представлені витрати 

на оплату ПЕР за категоріями споживачів, в пе-
ріод 2007-2013 рр., без врахування ПДВ. 

Рисунок 7.5. Витрати на оплату ПЕР за ка-
тегоріями споживачів, з врахуванням потреб 
промисловості 

 
 

Рисунок 7.6. Витрати на оплату ПЕР, з вра-
хуванням потреб промисловості 

 

Рисунок 7.7. Витрати на оплату ПЕР за ка-
тегоріями споживачів, без врахування потреб 
промисловості 

 
 

Рисунок 7.8. Витрати на оплату ПЕР, без 
врахування потреб промисловості 

 
 

Кліматичний баланс 

Кліматичний баланс відображає об'єми ви-
кидів парникових газів ( зокрема СО2), що утво-
рюються у зв'язку з енергоспоживанням на те-
риторії місцевих органів влади. Він дозволяє 
визначити головні антропогенні джерела вики-
дів СО2 та, відповідно, визначити результати 
впровадження  енергоефективних заходів, що 
направлені на зниження викидів СО2. 

На основі паливно-енергетичного балансу 
минулих та майбутніх періодів Краматорська 
побудовано відповідний кліматичний баланс. 
Для розрахунку викидів СО2 використовувались 
стандартні коефіцієнти викидів.  
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Структура викидів СО2  з врахуванням пот-
реб промисловості приведена на рисунках 7.9 
– 7.10. 

Рисунок 7.9 Баланс викидів СО2 містом, з 
врахуванням потреб промисловості 

 
В структурі викидів парникових газів промис-

ловість займає 52%, будівлі житлового фонду - 
33%, будівлі бюджетної сфери - 3% , транспорт 
- 2%, інші будівлі – 10%. 

Рисунок 7.10. Баланс викидів СО2 містом, з 
врахуванням потреб промисловості 

 
 

 

 

 

Структура викидів СО2  без врахування пот-
реб промисловості приведена на рисунках 7.11 
– 7.12. 

Рисунок 7.11. Баланс викидів СО2 містом, 
без врахування потреб промисловості 

 
* до комунальних підприємств належить підприємст-

ва, що надають послуги з теплопостачання, водопоста-
чання та водовідведення, вуличне освітлення та міський 
електротранспорт 

В структурі викидів парникових газів будівлі 
житлового фонду замають 69%, будівлі бюдже-
тної сфери - 5% , транспорт - 4%, інші будівлі – 
20%.  

Рисунок 7.12. Баланс викидів СО2 містом, 
без врахування потреб промисловості 

 
* Природний газ на побутові потреби та автономне теплопо-

стачання 
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Таблиця 6.1 Споживання енергетичних ресурсів в 2012 р. 

Категорія 

Вид енергоносія 
Електро- 
енергія 

Теплова 
енергія 

Природний 
газ Вугілля Бензин Дизель Зріджений 

газ 
ГВт·год тис. Гкал млн.м3 тонн тис. л тис. л тис. л 

Будівлі бюджетної сфери 11,3 57,9 1 113,4     

Інші будівлі  87,8 109,1 2 765,8     

Будівлі житлового фонду 146,6 430,3 76 851,7     

Вуличне освітлення 2,9       

Промислові підприємства 293,8  62 891,2 160 917,1    

Транспорт 3,9    2 414,1 7 584,7 120,9 
Система централізованого 
водопостачання  7,8       

Система централізованого 
теплопостачання  7,6       

Загалом 561,8 597,3 143 622,1 160 917,1 2 414,1 7 584,7 120,9 

 
Таблиця 6.2 Споживання енергетичних ресурсів в 2012 р., ГВт·год 

Категорія 
Вид енергоносія 

Всього Електро- 
енергія 

Теплова 
енергія 

Природний 
газ Вугілля Бензин Дизель Зрідже-

ний газ 
Будівлі бюджетної сфери 11,3 67,4 10,5     89,1 

Інші будівлі 87,8 126,8 26,0     240,6 

Будівлі житлового фонду 146,6 500,5 721,6     1 368,7 

Вуличне освітлення 2,9       2,9 

Промислові підприємства 293,8  590,5 1 158,6    2 043,0 

Транспорт 3,9    22,0 74,5 1,6 101,9 
Система централізованого 
водопостачання  7,8       7,8 

Система централізованого 
теплопостачання  7,6       7,6 

Загалом 561,8 694,7 1 348,6 1 158,6 22,0 74,5 1,6 3 861,7 
 

Таблиця 6.3 Викиди СО2 в 2012 р., тонн 

Категорія 
Вид енергоносія 

Всього Електрое-
нергія 

Теплова 
енергія 

Природний 
газ Вугілля Бензин Дизель Зрідже-

ний газ 
Будівлі бюджетної сфери 12 347 30 921 2 112     45 380 

Інші будівлі 95 692 58 216 5 246     159 154 

Будівлі житлового фонду 159 833 229 713 145 771     535 316 

Вуличне освітлення 3 194       3 194 

Промислові підприємства 320 276  119 291 395 084    834 651 

Транспорт 4 261    5 471 19 882 360 29 973 
Система централізованого 
водопостачання  8 489       8 489 

Система централізованого 
теплопостачання  8 235       8 235 

Загалом 612 327 318 850 272 420 395 084 5 471 19 882 360 1 624 392 
Відповідний коефіцієнт 

викидів СО2   в (тонн/СО2) 1,090 0,459 0,202 0,341 0,249 0,267 0,227  
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8. Перевідні коефіцієнти  

Для розрахунку викидів СО2 були обрані стандартні коефіцієнти викидів згідно з методологічного 
посібника «Як розробити« План дій щодо сталого енергетичного розвитку » в містах Східного Парт-
нерства і Центральної Азії» Частина II - Базовий кадастр викидів ». Коефіцієнти викидів приведені ни-
жче в таблиці. 

Таблиця 7.1. Перевідні коефіцієнти та коефіцієнти викидів СО2 

Одиниця енергетичної величини МВт·год СО2(т/МВт·год) 

1 Гкал теплової енергії 1,163 0,459 
1 тис.кВт·год електроенергії 1,000 1,090 
1 тис.м3 природного газу 9,390 0,202 
1 тонна вугілля 7,200 0,341 
1 тонна мазуту 11,200 0,279 
1 тонна бензину 12,300 0,249 
1 тонна дизелю 11,900 0,267 
1 тонна зрідженого газу 13,100 0,227 
1 тонна біопалива 4,582 0,000 

Коефіцієнт викидів для виробництва теплової енергії розраховано згідно формули: 

КВТ = (CO2МВТ + CO2IТ − CO2EТ) / МСТ 

Де 

КВТ – коефіцієнт викидів для теплової енергії, тонн/МВт·годтепло 
CO2МВТ – викиди CO2 від місцевого виробництва теплової енергії (відповідно до Таблиці В методо-

логічного посібника), тонн 
CO2IТ – викиди CO2т від теплоенергії, яка імпортується з території, що не підпорядковується місце-

вим органам влади, тонн 
CO2EТ –  викиди CO2, пов’язані з тепловою енергією, яка експортується за межі території місцевих 

органів влади, тонн 
МСТ – місцеве споживання теплової енергії, МВт·год тепло 
 
При комбінованому виробництві теплової та електричної енергії застосовується формула: 
 
 
 
 
Де: 

CO2ТЕСТ – позначає викиди СО2 при виробництві теплової енергії, тонн  
CO2ТЕСЕ – позначає викиди СО2 при виробництві електроенергії, тонн 
CO2ТЕСзаг. – позначає загальні викиди CO2 ТЕС обчислені на основі споживання палива і коефіцієн-

тів викидів для конкретних видів палива, тонн 
PТЕСТ  – позначає обсяг виробленої теплової енергії, МВт·год 
PТЕСЕ – позначає обсяг виробленої електроенергії, МВт·год 
ηт – позначає енергоефективність при виробництві теплової енергії. Рекомендується використову-

вати значення 90%.  
ηе – позначає енергоефективність при виробництві електроенергії. Рекомендується використовува-

ти значення 30%. 
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