ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО БУДІВНИЦТВА КОГЕНЕРАЦІЙНОЇ
СТАНЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНОЮ ПОТУЖНІСТЮ 1 МВт НА КОТЕЛЬНІ ЗА
АДРЕСОЮ ВУЛ. АКАДЕМІКА ПРОСКУРИ, 1

КП «Харківські теплові мережі» в рамках Проекту «Підвищення
енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України», що
фінансується за кошти позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку
(МБРР) розпочато будівництво когенераційної станції електричною
потужністю 1 МВт на котельні Київського району, яка знаходиться по вул.
Академіка Проскури, 1, на території НВП ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД (ТОВ).
Контракт укладено з ILTEKNO ILERI TEKNOLOJI MUHENDISLIK
VE TICARET ANONIM SIRKETI (Туреччина). В рамках контракту буде
побудована і введена в експлуатацію когенераційна станція електричною
потужністю 1 МВт та проведено технічне переоснащення котельні з
реконструкцією розподільного пристрою, із заміною насосних агрегатів та
встановленням автоматизованної системи управління мережевими насосами з
перетворювачами частоти обертання електродвигуна. Завдяки цьому
контракту підприємство забезпечить повне покриття потреб котельні в
міжопалювальний період та не менше 70% опалювальний період.
Реалізація контракту буде мати позитивний соціально-економічний вплив, а
саме:
- дозволить підвищити ефективність використання електричної та теплової
енергії;
- дозволить підвищити оперативність управління;
- дозволить підвищити надійність основного і допоміжного котельного
обладнання, тощо.
Техніко-економічні показники об’єкта будівництва
Ступінь вогнестійкості об’єкта будівництва – ІІІа
Встановлена електрична потужність – 1 МВт
Встановлена теплова потужність – 1105 кВт
Річний виробіток електроенергії – 4600 тис. кВт.год/ рік
Річний виробіток теплоенергії – 18800 ГДж/рік
Витрати натурального палива – 1200 тис. м3/рік
Площа забудови споруд – 96 м2

Схема розміщення когенераційної станції на території котельні

Дозвіл на виконання будівельних робіт № ХКО12200902175 був виданий 2
вересня 2020 року Харківською міською радою.
Передбачуваний період робіт- 3 квартал 2020 р.-3 квартал 2021р.
Деталі доступні за посиланням:
https://e-construction.gov.ua/permits_doc_detail/2389171711451858882
або за QR-кодом

Ситуаційна карта-схема котельної по вул. Академіка Проскури, 1

Відповідно до вимог і стандартів МБРР та українського законодавства,
Підрядником розроблені заходи пом’якшення на навколишнє середовище та
соціальну сферу при виконанні робіт при будівництві когенераційної станції,
з яким можна ознайомитися у «Плані екологічного та соціального
управління (контракт №UDHEEP-KHTM-ICB-07)» (посилання)
Запити на роз’яснення щодо будівництва, коментарі, пропозиції або
зауваження просимо надсилати електронною поштою на адресу
tkachova.l.g@hts.kh.ua або телефонувати за номером (057) 758-53-42.
Відповідальна особа за комунікацію Ткачова Людмила Геннадіївна –
спеціаліст з охорони навколишнього середовища та зв’язку з громадськістю
Регіональної групи управління проектом (РГУП) комунального підприємства
«Харківські теплові мережі».

