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Анотація 

Схема теплопостачання м. Феодосія розроблена ТОВ “Енергосервісна компанія 
“Екологічні Системи” по договору №129 від 27.10.2010 р. з ФФ ОП «Кримтеплокому-
ненерго»  на підставі технічного завдання, затвердженого міським головою м. Феодо-
сія. 

Схема розроблена з метою вибору оптимального варіанту надійного теплозабе-
зпечення споживачів м. Феодосія в цілому з заміною фізично зношеного, морально 
застарілого обладнання, а також з метою підготовки переходу до використання аль-
тернативних до газу видів палива та енергії. 

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

Основні напрямки розвитку теплопостачання м. Феодосія  на період до 2015 ро-
ку: 

• Підвищення технічної та економічної ефективності існуючої системи теплопо-
стачання для забезпечення конкурентних переваг порівняно з автономними 
системами теплопостачання за рахунок переводу міста на помірно 
централізовану схему теплопостачання на базі автоматичних конденса-
ційних прибудинкових та автономних котелень. Зниження потреби у природ-
ному газу на 35-45% порівняно з існуючою системою теплопостачання. 

• Зниження втрат теплової енергії у споживачів на 8% (населення) та на 20% 
(бюджетна сфера) за рахунок часткової термомодернізації  житлових і 
бюджетних будівель. 

Розробка Схеми теплопостачання міста Феодосія виконана також з метою об-
ґрунтування залучення бюджетних коштів та кредитних ресурсів для модерні-
зації системи теплопостачання міста. 

Склад звітних документів складається з 16 книги та налічує три блоки докумен-
тів: пояснювальну записку з графічною частиною та додатками, реєстр інвестиційних 
проектів та окремі ТЕР кожного інвестиційного проекту, базу даних енергоспоживан-
ня міста у цілому та паливно-енергетичні і вартісні баланси минулих та майбутніх пе-
ріодів. 

Згідно розробленої схеми теплопостачання пропонується у період до 2015 року 
виконати середньострокову модернізацію системи теплопостачання зі зниженням 
споживання природного газу у середньому на 40% згідно варіанту 2, у період до 
2025 року пропонується виконати довгострокову термомодернізацію будівель згідно з 
варіантом 3, що знижує потребу у тепловій енергії у 2,5 – 3 рази та додатково скоро-
тить потребу централізованого теплопостачання міста у природному газі у цілому на 
80%. 

Рекомендовано для впровадження у період до 2015 року  варіант 2 Схеми 
теплопостачання, у період до 2025 року рекомендовано варіант 3. 


