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Анотація 
 
Схема теплопостачання м. Запоріжжя розроблена  ЗАТ “Енергосервісна ком-

панія  “Екологічні  Системи”  по  договору  з Концерном  ”Міські  теплові  мережі”  
№ 119 від  11.11.2009 р. на підставі технічного завдання, затвердженого  у 2009 р. 
міським  головою  м. Запоріжжя. 

Схема розроблена з метою  вибору оптимального варіанту підвищення ефек-
тивності діючої системи  теплопостачання  м. Запоріжжя  у умовах  використання  
морально застарілого та фізично зношеного, обладнання  значної частини  джерел 
і мереж теплопостачання. 

Схема розроблена також з метою підготовки переходу міста до використання 
альтернативних  до газу видів палива та енергії у період 2015 – 2025 рр. та глибо-
кої модернізації існуючої системи теплопостачання. 

Схема розроблена згідно  з діючими нормативними документами на період  
до 2014 року.  

Основні напрямки розвитку теплопостачання м. Запоріжжя  визначенні конце-
пцією програми модернізації системи теплопостачання м. Запоріжжя та програми 
енергоресурсозбереження на 2006 - 2010 рр., затвердженою рішенням міської ра-
ди м. Запоріжжя від  31.01.2007 р. за № 46. Згідно з концепцією у період 2010 – 
2014 рр. реалізується середньострокова програма підвищення ефективності іс-
нуючої системи теплопостачання. У той же час повинна бути підготовлена довго-
строкова програма глибокої модернізації системи теплопостачання міста з замі-
щенням природного газу на місцеві види палива та енергії  та зниження попиту у 
теплової енергії у 3 рази за рахунок термомодернізації будівель.  
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Вступ 
 

Схема теплопостачання м. Запоріжжя розроблена згідно чинних законодав-
чих 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 
житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки» № 1511-VІ від 
11.06.2009 р. 

• Програма державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваль-
них джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики; 

• ДБН В.2.5-39:2008  Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні ме-
режі 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 опа-

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

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