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КиiЪська обл. м. Бровари
Вул. Грушевського,3а
Телефони: 6-96-ЗЗ, б-61 -89

лЪ_ вiд _

Булiвничтво житлового кварталу з установами та пiдприемствами обслуговування по
вул. Симона Петлюри, 28 (район <<Теплиць>) в пr. Бровари Киiвськоi областЬ>.

з тепловипr навантаженням :загttльним
а\ наопалення
б\ навентиляцiю

5,50'7 Гкал/год
Гка,r/год

0,0894 Гкал/год
в\ на гаряче водопостачання (максимальне) 2,95З Гкал/год

на гаряче водопостачання (середне) 1,205 Гкал/год
1. ,Щжерело теплопостачання котельня по б. Незалежностi, 2611

2. Точка приеднання: ТК Т2-4А
З. Тисктеплоносiя уточцi при€днання:

у подавЕrльному трубопроводi 6,5 кгс/см2

у зворотному трубопроводi З,2 кгсlсм2
4. Розрахунковийтемпературнийграфiк:

на опаленн яз.п. -22 105-70 0 С
5. Система гарячого водопостачання повинна бути приеднана до тепловоi мережi через

водовомнi пiдiгрiвачi з викориётанням зворотньоi води iз системи опалення та
вентиляцii.

6. Тепловi вузли повиннi бути обладнаннi авторегуляторами, приладами облiку та
контроJIю. Робочий тиск повинен прийматися в BHyTpiшrHix системах опалення, гарячого
водопостачання та вентиляцiТ не бiльше б Kz/cM2.

7. Внутрiшнi стояки опttлення та гарячого водопостачання повиннi бути обладнаннi
запiрно-регулюючою арматурою.

8. IТП обладнати вузлаNIи комерцiйного облiку вiдповiдних комунальних послуг (ЦО,
ГВП) вiдповiдно до зtlкопу УкраiЪи <Про комерцiйний облiк тепловоi енергii та
водопостачанняD вiд22.06.2017р. JЪ21l9-VIII (Iз змiнаlrли внесеними iз Законом);
Примiщення теплового пункту повинно вiдповiдати вимогtlм "Правил технiчноi
експлуатацii теплових установок i мереж", "Правил технiчноi безпеки", забезпечити
вiльний без перешкод доступ обслуговуючого персонt}лу до теплотехнiчного обладнання
приладiв.

9, Вузол комерцiйного облiку встановлюеться на cTopoHi споживача на межi майновоi
на-гlежностi у точцi при€днання (вводу) до зовнiшнiх iнженерних мереж
вiдповiдних внугрiшньо-будинкових iнженерних систем булiвлi, а в разi
неможливостi встановлення - в iншому мiсцi якомога ближче до точки
приеднаIIня.
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Вузол комерчiйного облiку встановJIюеться в окремому примiщеннi, що
вiдповiдас вимог€lI\4, установленим пунктом 15 цього Порядку, державним
булiвельним HopMElIvl i правилаtr,t, вимог€ll\d експлуатацiТ засобу вимiрювальноI
технiки, визначеним у супровiднiй документацii до нього (за наявностi), а вузол
комерчiйного обпiку тепловоТ енергii - в примiщенпi iндивiдуального теплового
пункту.

Вимоги до примiщення, у якому встановлюеться вузол комерцiйного облiку:
- наявнiсть освiтлення в примiщеннi;
- зi}хищенiстьвiднесанкцiонованогодоступу;
- вiдповiднiсть державним санiтарним нормам (зокрема, вiдсрнiсть Koм€lx,

за.пишкiв тварин, витокiв каналiзацiйних cToKiB, cTopoHHix предметiв, якi
захаращують примiщення, смiтгя);

- захищенiсть вiд пiдтоплення;
- для лiнii електроживлення примiщення - наявнiсть окремого автоматичного

вимикача.
Вузол комерчiйного облiку послуг з постачання тепловоi енергii повинен складаеться iз:

- засобу вимiрюва-rrьноi технiки, призначеного для вимiрювання кiлькостi теплоти,
що вiдповiдае Технiчному регламенту засобiв вимiрювальноi технiки,
затвердженому постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд24 лютого 2016 року
Jф 1б3, що мiстить обчислювач, перетворювач(i) витрат, комплект
перетворювачiв температури;

- запiрноiтрубопровiдноiарматури;
- фiльтра або iншого обладнання для очищення води (за умови вiдповiдних вимог

виробника приладу комерцiйного облiку);
- контропьних засобiв вимiрювальноi технiки тиску i температури;
- дистанцiйноТ передачi даних враховуючи вимоги до iнтеграцii даних, що

дистанцiйно передаються з теплолiчильникiв та водолiчильникiв, в iснуючий
апаратно-програмний комплекс КП кБроваритепловодоенергiя> згiдно Додатку 1

(.Щодаток 1 додаеться)
- У вузлах комерцiйного облiку мае бути передбачено джерело автономного

живлення або можливiсть вiдокремленого живлення 220 В вiд щита
електроживлення булiвлi.

Аварiйний випуск води iз внугрiшнiх трубопроводiв опалення та гарячого
водопостачання слiд спрямувати в дренажнi колодязi з подальшим вiдводом води з них
саIuопливом чи насосами у системи зливовоТ або господарсько-фекальноi каналiзацiТ.

Температура води, яка скидаеться в систему каналiзацii, не повинна перевищувати 40ОС.
Проектом передбачити прокладку зовнiшнiх трубопроводiв попередньо-
теплоiзольованими пiнополiуретаном.
Проектнi рiшення, що приймаються на стадii розробки проекту приеднання до теплових
мереж та проект приеднttння до теплових мереж в повному об'емi пiдлягае погодженню з

КП "Броваритепловодоенергiя".
Будiвництво i монтаж теплових мереж та систем теплопостачання зовнiшнiх мереж
повиннi проводитись пiд наглядом працiвникiв КП "Броваритепловодоенергiя".
Врiзку в зовнiшню теплову мережу проводити за H€uIBHocTi дозволу на пiдключення та в
присугностi представникiв КП "Броваритепловодоенергiя".
Здача в експлуатацiю закiнчених монтажних робiт виконусться на ocHoBi виконавчоi
документацii та в присутностi представникiв КП "Броваритепловодоенергiя".
Проектом передбачити можJIивiсть промивки теплових мереж.
Передбачити встановлення теплового лiчильника та iндивiдуального теплового пункту.
Один комплект креслень теплових мереж i теплотехнiчноi частини про€кту передати
безоплатно КП "Броваритепловодоенергiя".

19. Особливi умови, якi забезпечать можливiсть надання централiзованого
теплопостачання:

19.1 . Виконати проектування та замiну тепловоi мережi дiаметром 325 вiд ТК 12-4А по
вулицi Металургiв до ТК-12 на перехрестi вулицi Металургiв та бульвару
Неза-llежностi. Умови прокладки мережi визначити проектом.
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20. Робочий проект повинен вiдповiдати ,,ЩБН А.2.2-З-2014 <Склад та змiст проектноТ

документацii на булiвництво).
Врiзку теплоносiя по гарячому водопостачанню виконати до приладу облiку тепла.
Межа розполiлу балансовоi належностi теплових мереж: ТК 12-4А.
Пiсля виконання робiт по прокладцi тепловоi мережi, пiдготувати докуN{енти та передати
теплову мережу в комунЕ}льну власнiсть територiаlrьноi громади MicTa Бровари та на
бшlанс КП <Броваритепловодоенергiя>.
Технiчнi умови не дають права на виконання врiзки i дiйснi протягом двох poKiB з дня
видачi. По закiнченнi строку дiТ технiчнi уплови повиннi бlти продовженi, в противному
випадку вони втрачають силу.
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Погоджено:

Гоповний iнженер

начальник Впр

Олександр СКОЧЕJUIС

Максим КоЗЕЛ



Щодаток l

. Вимоги до iнтеграцii даних, Що дистанцiйно передаються з теплолiчильникiв та

водолiчильникiв, в iснуючий апаратно-програмний комплекс

КП <БРОВ АРИТЕПЛОВ ОДОЕНРГIЯ)

передача даних здiйснюеться на Fтр-сервер пiдприемства.

Формат даних, що передаються - файл формату 
*csv,

з. Структура файлу повинна вiдповiдатистандарту M-Bus. Заголовок блоку

даних наведено нижче:

де NNode - порядКовий номер лiчильника в списку опитування;

TimePoint - MiTKa часу, коли вiдбувалося опитування лiчильника;

Node ID - номер лiчильника (восьмизначне число, як правило заводський номер

приладу);
Man. - MiTKa виробника лiчильника; трьохзначний символ згiдно списку DLMS
(наприклад КАМ);
Typedev. - тип лiчильника згiдно класифiкацii протоколу M-Bus;

N Раrаm порядковий номер параметру, що передаеться конкретним

лiчильником;
Name - н€lзва парамеру;
Vаlче - значення параметру;
Unit - одиницi вимiрюВання; 

максимаJIьне. м tIня чи помилка);Туре - тип параметру (поточне, максимЕUIьне, мlнlм€Lпьне значе]

Йоаrrt. _ MiTKa, щоiд."rифiкуе значення, якi були отриманi з iнших пристроiв на

модуль розширеннrI даного лiчильника;
Storage - MiTKa, що iдентифiкуе apxiBHe значенн,I;

Tariff - тарифне значення;
CRC - контрольна сума.

4. Частота опитування приладiв облiку та передачi даних:

о 1 раз на добу.
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