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Анотація 
 

Схема теплопостачання м. Попасна розроблена підприємством ТОВ “Енергосерві-
сна компанія “Екологічні Системи” за договором №141 від 06.05.11 р. з виконкомом мі-
ської ради м. Попасна на підставі технічного завдання, затвердженого міським головою. 

Схема розроблена з метою вибору оптимального варіанту надійного теплозабез-
печення споживачів м. Попасна з урахуванням усіх обставин, що склалися у системі те-
плопостачання міста на поточний період. 

Схема розроблена згідно з діючими нормативними документами на період до 2015 
року. 

Основні напрямки розвитку теплопостачання м. Попасна на період до 2015 року: 

• Переведення комерційних споживачів (заклади бюджетної сфери, приватні під-
приємства) на автономне опалення. 

• Переведення споживачів категорії "населення", котрі ще залишилися підключе-
ними до системи централізованого теплопостачання у житлових будинках, на 
індивідуальне опалення та гаряче водоспоживання  

• Зниження втрат теплової енергії у споживачів за рахунок часткової термомоде-
рнізації будівель. 

Розробка Схеми теплопостачання м. Попасна виконана також з метою обґрунту-
вання залучення бюджетних коштів та кредитних ресурсів для модернізації сис-
теми теплопостачання міста. 

Склад звітних документів складається з 12 книг та налічує три блоки документів: 
пояснювальну записку з графічною частиною та додатками, реєстр інвестиційних прое-
ктів та окремі ТЕР кожного інвестиційного проекту, базу даних енергоспоживання міста 
у цілому та паливно-енергетичні і вартісні баланси минулих та майбутніх періодів.  

Згідно розробленої схеми теплопостачання пропонується у період до 2015 року 
виконати середньострокову модернізацію системи теплопостачання зі зниженням та 
заміщенням споживання природного газу у середньому на 60% згідно варіанту 2. 



 

 

  ЕС3.031.116.01  Схема теплопостачання 
м. Попасна. Пояснювальна записка 

Енергосервісна компанія “Екологічні Системи”      
9 

Вступ 
Схема теплопостачання м. Попасна розроблена згідно чинних законодавчих та 

нормативно-методичних документів: 

• Закон України «Про теплопостачання» № 2633- IV від 02.06.2005 р.; 

• Закон України «Про енергозбереження» №74/94-ВР від 01.07.1994 р. ;  

• Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії 

(когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» №2509-IV від 

05.04.2005 р. ; 

• Закон України «Про альтернативні джерела енергії» № 555-IV від 20.02.2003 р.  

• Закон України «Про загальнодержавну програму реформування і розвитку жит-

лово-комунального господарства на 2004-2010 роки» № 1869-IV від 24.06.2004 

р. 

• Програма державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлювальних 

джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики; 

• ДБН В.2.5-39:2008  Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та 

споруди. ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ  

• СНиП II-35-76 «Котельные установки»; 

• ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»; 

• СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика» 

• СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; 

• ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки»; 

• ДБН В.2.2-9-99 «Громадські будинки та споруди»; 

• Типова схема децентралізованого теплопостачання міст; 

• Норми та вказівки з нормування витрат палива та теплової енергії на опалення 

житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби у 

Україні, КТМ 204 України 244-94; 

• Посібник та доповнення до «Норм та вказівок з нормування витрат палива та 

теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на гос-

подарсько-побутові потреби у Україні», КТМ 204 України 244-94 

• Методичні рекомендації з розроблення енерго- та екологоефективних схем теп-
лопостачання населених пунктів України, затверджені Наказом Мінбуду України 
від 26.04.2006р. №147. 

 
 


