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Теплопостачання 

Розділ теплопостачання м. Шостка Сумської області розроблено на 

підставі: 

 архітектурно-планувального завдання; 

 економічного завдання; 

 нормативних документів: 

• ДБН В.2.5.39:2008 "Теплові мережі"; 

• ДСТУ Н Б В.1.1–27:2010 "Будівельна кліматологія"; 

• ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід і каналізація"; 

• ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і 

сільських поселень». 

Розрахунки потреби у теплі проведені виходячи з наступних кліматичних 

характеристик: 

– розрахункова температура для проектування опалення – 200С 

– середня температура найхолоднішого місяця – 4,80С 

– середня температура за опалювальний період – 0,10С 

– тривалість опалювального періоду 179 діб 

 

Існуючий стан 

На території міста Шостка функціонують підприємства різних галузей: 

хімічної промисловості, машинобудування і металообробки, харчової 

промисловості та інші. Ведучими підприємствами є казенні заводи «Імпульс» та 

«Зірка», ВАТ «Шосткинський міськмолкомбінат», ВАТ «Шосткинський завод 

хімреактивів», три науково – дослідних інститути.  

Система теплопостачання м. Шостка – закрита, централізована, включає: 

Шосткинську ТЕЦ, котелень по вул. Воронізька, 6 Гв. Дивізії, Маяковського, 

Шкільна та Орджонікідзе. 

Шосткинська ТЕЦ  введена в експлуатацію в 50-тих роках. Основний вид 

палива – природний газ. Резервний вид палива – мазут.  На сьогодні 

Шосткинська ТЕЦ задовольняє більше 70% теплопотреб комунального сектору 



 251 

м. Шостка і являє собою найбільш потужне власне джерело електричної 

енергії Сумської області, покриваючи разом із іншими енергогенеруючими 

об’єктами до 25% потреб регіону у електричній енергії.  

Шосткинська ТЕЦ будувалася трьома чергами, відповідно у 

1956,1963,1976 роках, по мірі розвитку Шосткинського промислового вузла. 

Підключене навантаження Шосткинської ТЕЦ складає приблизно 97,482 

Гкал/год., котелень – близько 27,13 Гкал/год.  

Теплові навантаження визначаються, головним чином, комунально-

побутовими потребами міста. Сучасні тенденції розвитку місцевої 

промисловості та житлового будівництва не дозволяють розраховувати на 

значне зростання теплових навантажень у найближчій перспективі, що 

зумовлювало б необхідність введення нових потужностей.  

Потужність встановленого обладнання перевищує попит і надлишкові 

теплові потужності можуть бути використані у майбутньому на перспективу.  

Всі котельні розміщуються в окремостоячих будівлях. 

Джерелом теплопостачання садибної забудови є автономне 

теплопостачання від побутових газових котлів. 
 

Проектні рішення 

Архітектурною частиною Генерального плану території намічені 

напрямки подальшого планування території населеного пункту для 

перспективного його розвитку. 

Для поліпшення житлових умов населення планується за рахунок 

використання вільних ділянок території збільшення обсягів будівництва 

садибної та багатоповерхової забудови, комунально-побутового та 

комерційного будівництва. 

Подальший розвиток системи теплопостачання міста вирішується з 

урахуванням нових споживачів, прийнятих до освоєння ділянок житлового 

будівництва. 

Витрати тепла передбачаються на: 

- Системи опалення та гарячого водопостачання. 

Централізоване теплопостачання передбачається для багатоповерхової 

забудови і пропонується здійснювати за рахунок монтажу нових модульних 

котелень. 
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Теплові потоки визначено згідно з даними щодо проектного розселення 

населення і розміщення житлового фонду, а також нормативних документів. 

Розрахункові витрати теплоти споживачами міста визначено виходячи із 

забезпечення: 

– садибної забудови – опаленням та гарячим водопостачанням; 

– багатоквартирної забудови – опаленням та гарячим водопостачанням; 

Результати розрахунків, за умов 100% покриття потреб в теплоті наведено 

в таблиці ТП-1. 

За результатами розрахунків розмір теплового потоку для об’єктів 

централізованого теплопостачання на розрахунковий період в м. Шостка 

Сумської області складає: 

– на існуючий стан – 205,2 МВт; 

– на нове будівництво – 85,2 МВт; 

– на розрахунковий строк – 261,8 МВт. 

За основне паливо в котельнях прийнято природний мережний газ. 

Найбільш ефективним є впровадження в енергетику міста теплових 

насосів. 

Слід зазначити, що розвиток напрямку використання нетрадиційних і 

відновлених джерел енергії в значній мірі сприятиме покращенню екологічного 

стану навколишнього природного середовища м. Шостка Сумської області. 

У зв’язку із очікуваними змінами умов постачання природного газу, 

можуть набути актуальність більш радикальні заходи з модернізації. Серед них 

вже сьогодні можна назвати як такі, що заслуговують на розгляд, варіанти 

переходу на місцеві види палива, зокрема, торф та відходи деревини, заміни  

труб на попередньо ізольовані, оптимізації теплових мереж. 

Енергозбереження 

Одним із головних напрямків роботи міста Шостка є ефективне 

використання енергоресурсів. 

Одним із завдань є використання природного газу. 

Необхідна заміна всіх не енергоефективних котлів, особливо які 

працюють не з максимальним КПД. 

Необхідно підвищувати фінансування на заходи з енергозбереження. 

Для забезпечення скорочення обсягів споживання поливно-енергетичних 

ресурсів визначені наступні завдання: упровадження енергозберігаючих заходів 

за рахунок заміщення традиційних видів палива іншими видами, на сам перед, 

отриманими з відновлювальних джерел енергії; залучення інвестицій в 

енергетику міста; проведення санації загальноосвітніх і дошкільних закладів 

для більш економічного використання паливно-енергетичних ресурсів. 

 

 


