Інструкція
1. Виберіть Ваш регіон.
2. Введіть площу Вашого будинку.
3. Термін експлуатації діючого котла.
4. Виберіть тип та марку діючого котла, або централізоване опалення.
( У випадку моделювання переходу з централізованого опалення потрібно обрати відповідну
графу та обслуговуючу компанію, при цьому враховуються діючі тарифи теплопостачальних
організацій станом на 01.04.2015). У разі відсутності вашої моделі або аналогічної за
показниками в переліку можна вибрати графу «інше» яка має середні показники для кожного
типу котлів.
5. Виберіть тип та марку котла, який Ви бажаєте встановити (в базових даних
зазначено середня вартість котлів станом 01.04.2015 року та орієнтовна вартість
монтажних робіт (прийнята у розмірі 3 000 грн). У разі відсутності моделі яку ви хочете
встановити або аналогічної за показниками в переліку можна вибрати графу «інше» яка
має середні показники для кожного типу котлів.
6. Виберіть тип фінансування (кредитні/власні кошти. Кредитні* – 20% повертає
держава, але не більше 5 000 грн, 3% від тіла кредиту єдиноразова комісія банку, 25%
річних).
7. У разі обрання типу фінансування «кредитні кошти» необхідно зазначити строк
кредитування (від 1 місяця до 36).
Результати:
1. Орієнтовні грошові витрати за опалювальний період, при використанні діючого котла
або централізованого опалення.
2. Орієнтовні грошові витрати за опалювальний період, при використанні нового котла
або централізованого опалення.
3. Економія грошових коштів за сезон за опалювальних період.
4. Простий термін окупності
5. Розмір відшкодування коштів державою, у випадку отримання кредиту (20% від
вартості котла, але не більше 5000 грн.).
Розрахунки:
Враховані: газ, дизель, електроенергія, тверде паливо, централізоване опалення.
Розраховується середнє теплове навантаження на будівлю.
Визначається сумарне теплове навантаження за опалювальних період, Гкал/сезон.
Визначається потреба того чи іншого палива, в залежності від його теплотворної
здатності.
5. Визначаються грошові витрати на опалення.
1.
2.
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* Окрім газових котлів.
Примітки:
а) розрахунок здійснюється на базі діючих тарифів станом на 01.04.2015. Враховано
ставки тарифів в залежності від обсягів споживання;
б) враховується зменшення ефективності роботи котлів в залежності від терміну
експлуатації (приблизне зменшення на 1% за опалювальний сезон).
Застереження! Калькулятор підбору котла містить умовні дані та не охоплює всі критерії,
що враховуються при визначенні вартості встановлення котла та його окупності.
З пропозиціями щодо вдосконалення Калькулятору підбору котла звертатися до
розробників Марецького Р.А., Галабіцького П.М. r.maretsky@saee.gov.ua

