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СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ МЭП



ЧАСТИЧНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ
СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  Впровадження енергетичного менеджменту
Оснащення системи теплопостачання теплорегулюючим 
обладнанням та засобами обліку теплової енергіїобладнанням та засобами обліку теплової енергії
Часткова децентралізація існуючої централізованої  
системи теплопостачання»
Заміна існуючих трубопроводів зовнішніх теплових мереж 
попередньо ізольованими ППУ трубами 
Автоматизація режимів згорання палива в 
котлах, встановлення ЧРП
Р і    і  іРеконструкція котелень з заміною котлів
Заміна існуючих трубопроводів зовнішніх теплових мереж 
попередньо ізольованими ППУ трубамипопередньо ізольованими ППУ трубами
Оптимізація підключеного навантаження на котельні



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТАПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА



СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОВЫХ КВАРТАЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КВАРТАЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ. 
ХЕРСОНА



СТРОИТЕЛЬСТВО КВАРТАЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ НА
БИОТОПЛИВЕ



ЧАСТИЧНАЯ ТЕРМОМОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫБЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ



СТРУКТУРА МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
ЗА ВАРІАНТОМ 1АЗА ВАРІАНТОМ 1А

Результати
впровадженняПроектні  напрямкиВаріант модернізації

Річна економія газу

Варіант 1а.
Ч і і

ІП №6 "Часткова
модернізація існуючої

системи теплопостачання
м. Херсон"

Річна економія газу
24 549 тис. м3

Часткова модернізація 
існуючої системи 
централізованого 

теплопостачання на базі 
районних газових

Річна економія
електроенергії

1 112 тис. кВт*год

ІП №1 "Частковарайонних газових 
котелень

ІП №1 Часткова
термомодернізація будівель

бюджетної сфери м. 
Херсон" 

Зниження потреби в 
тепловій енергії
16 678 Гкал/рік



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАРИАНТА 1А

Зниження втрат теплової енергії на 27% від 
базового розрахункового споживання теплової 
енергії на потреби опалення об’єктів 
термомодернізації (1,6 % від базового 

  б і  ії розрахункового споживання абонентів категорії 
«Бюджет»). Зменшення потреби в природному газі 
на 2 082,3 тис. м3 в рік;;на 2 082,3 тис. м3 в рік;;
Зниження споживання природного газу на 15,7% 
від фактичного споживання газу по від фактичного споживання газу по 
теплопостачальному підприємству за 2010 рік;
Зниження споживання електричної енергії на 8 8% Зниження споживання електричної енергії на 8,8% 
від фактичного споживання по теплопостачальному 
підприємству за 2010 рік.р у р



СВОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ ПО ВАРИАНТУ 1АПРОЕКТОВ ПО ВАРИАНТУ 1А



СТРУКТУРА МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
ЗА ВАРІАНТОМ 1БЗА ВАРІАНТОМ 1Б

Результати
впровадженняІнвестиційні проектиВаріант модернізації

ІП №4 "Будівництво
газових квартальних

"

Річна економія
газу

41 911 3

Варіант 1б. 
Перехід до помірно 

централізованої системи

котелень" 41 911 тис. м3

ІП №2 "Будівництво Річна економіяцентралізованої системи 
теплопостачання на базі 

квартальних та 
прибудонкових

автоматичних газових 

ІП №2 Будівництво
газових автономних
котелень для закладів
бюджетної сфери"

Річна економія
газу

2 178 тис. м3

котелень
ІП №1 "Часткова
термомодернізація
будівель бюджетної
сфери м. Херсон" 

Зниження потреби 
в тепловій енергії

16 678 Гкал/рікф р р



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАРИАНТА 1Б

Зниження втрат теплової енергії на 27% від 
базового розрахункового споживання 
теплової енергії на потреби опалення 
об’єктів термомодернізації (1,6 % від 
базового розрахункового споживання 
абонентів категорії «Бюджет»). Зменшення 
потреби в природному газі на 2 082,3 тис. м3 
в рік;

Зниження споживання природного газу на Зниження споживання природного газу на 
28,5% від нормованого розрахункового 
споживання газу по теплопостачальному споживання газу по теплопостачальному 
підприємству.



СВОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ ПО ВАРИАНТУ 1БПРОЕКТОВ ПО ВАРИАНТУ 1Б



СТРУКТУРА МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
ЗА ВАРІАНТОМ 2ЗА ВАРІАНТОМ 2

Результати
впровадженняІнвестиційні проектиВаріант модернізації

ІП №5 "Будівництво
квартальних
котелень на

Річна економія
газу

140 192 3

Варіант 2. 
Перехід до помірно 

централізованої системи

котелень на 
біопаливі" 140 192 тис. м3

ІП №3 "Будівництво Річна економіяцентралізованої системи 
теплопостачання на базі 

квартальних та 
прибудонкових

автоматичних газових 

ІП №3 Будівництво
автономних котелень на 
біопаливі для закладів
бюджетної сфери"

Річна економія
газу

5 847 тис. м3

котелень
ІП №1 "Часткова
термомодернізація
будівель бюджетної
сфери м. Херсон" 

Зниження
потреби у 

тепловій енергії
16 678 Гкал/рікр



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАРИАНТА 2

Зниження втрат теплової енергії на 27% від 
базового розрахункового споживання 
теплової енергії на потреби опалення 
об’єктів термомодернізації (1,6 % від 
базового розрахункового споживання 
абонентів категорії «Бюджет»). Зменшення 
потреби в природному газі на 2 082,3 тис. м3 
в рік;
Заміщення природного газу біопаливом на р р у
76,8% від нормованого розрахункового 
споживання газу по теплопостачальному у у
підприємству.



СВОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ ПО ВАРИАНТУ 2ПРОЕКТОВ ПО ВАРИАНТУ 2



ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА
ВАРІАНТАМИ


