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ДОВІДКА 

про стан справ, щодо освоєння коштів бюджетного фінансування, виділених 

Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, 

для ремонту аварійних ділянок тепломереж 

 

Протягом багатьох минулих років за рахунок власних коштів Інститут 

проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України (далі – 

Інститут) здійснював ремонтно-аварійні роботи по ліквідації локальних 

поривів тепломереж, які перебувають на балансі Інституту (далі – 

тепломереж), що ставались, як правило, під час експлуатації цих тепломереж 

в опалювальний сезон. Тож Інститут має достатній досвід організації, 

супроводження та контролю таких робіт. 

Наслідком значної аварії тепломереж, яка сталася на початку 

опалювального сезону 2020-2021рр., стало повне відключення будівлі 

Інституту від опалення на весь опалювальний період, що негативно вплинуло 

на загальний стан корпусу Інституту. Тож протягом весни-осені 2021 року за 

рахунок мобілізації всіх можливих джерел Інституту вдалось сконцентрувати 

понад 600 тис. грн. коштів спеціального фонду, отриманих від надання в 

оренду приміщень, що дало можливість провести ремонтні роботи на двох 

найкритичніших ділянках тепломереж, загальною довжиною 53 метрів (12 м 

- в першому півріччі 2021 р. та 41 м – в другому півріччі 2021 р., загальна 

вартість ремонтних робіт - 622,5 тис. грн.). Проте в аварійному стані ще 

залишилась значна частина ділянок тепломереж. Тобто Інститут зробив все 

від нього можливе для вирішення проблеми, яка виникла, власними силами, 

але обсяг пошкодження тепломереж був таким, що власних можливостей 

Інституту виявилось недостатньо. 

Після рішення Президії НАН України від 05.01.2022 №3 про виділення 

Інституту коштів бюджетного фінансування в сумі 1000 тис. грн для ремонту 

аварійних ділянок тепломереж, Інститутом протягом січня-лютого 2022 року 

було проведено діагностику поточного стану тепломережі, визначено обсяги 

та орієнтовні вартості ремонтних робіт і розпочато підготовку тендерної 

документації для проведення торгів та укладання відповідних угод. Проте, 

через початок дії обставин військової агресії Російської Федерації проти 

України, виконання цих і подальших кроків було призупинено з 24 лютого, а 

відновлено – з другої половини квітня 2022 року.  

Станом на 20 травня 2022 року здійснено додатково інструментальну 

діагностику технічного стану тепломережі для виявлення можливих 

пошкоджень внаслідок обстрілів, уточнено наявність у м. Київ потенційних 

виконавців робіт (враховуючи їх можливу евакуацію), виконано повторне 

визначення орієнтовної вартості робіт через можливі зміни розцінок. 



За результатами інструментальної діагностики (акт № 1тм від 

09.05.2022р.) встановлено, що потребують обов’язкової заміни подавальні та 

зворотні трубопроводи на інтервалах ділянок тепломережі загальною 

довжиною близько 58 метрів. Крім того, в ході проведення обстеження 

зовнішньої теплової мережі Інституту з метою визначення обсягів ремонтно-

аварійних робіт (акт № 2тм від 10.05.2022р.) встановлено необхідність 

ремонту теплокамери ТК506/3, заміни засувок в теплокамерах ТК506/3 і 

ТК506/4, а також спеціалізованої очистки теплокамери ТК506/4 від мулу, 

який утворився в результаті пориву трубопроводів та вимивання ґрунту. 

На підставі розрахунків спеціалізованої організації орієнтовна вартість 

робіт, зазначених в актах №1тм від 09.05.2022р. та №2тм від 10.05.2022р. 

складає приблизно 3200,0 тис грн. 

Акти №1тм від 09.05.2022р., №2тм від 10.05.2022р. та довідка щодо 

орієнтовної вартості робіт (договірна ціна) додаються. 

Тож станом на 20.05.2022 немає підстав стерегтися ризиків освоєння 

коштів бюджетного фінансування в сумі 1000,0 тис. грн, виділених Інституту 

за Розпорядженням Президії НАН України від 05.01.2022 № 3 для ремонту 

аварійних ділянок тепломереж, згаданих вище за текстом. 
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