
Перспектива розвитку 

підприємств теплової 

генерації м.Одеса



Одеська область
 Площа – 33 310 км2 (займає перше місце за площею по Україні);

 Населення – 2 391 283 (станом на 1 липня 2015 року);

 Середньорічне споживання газу області за період 2009-2014 років 

становить 2540 млн. м3 – 5%;

 Структура споживання газу станом на жовтень 2014 року:

• промисловість – 53%;

• населення – 39%;

• ТКЕ – 8%.



Теплоенергетичне господарство м.Одеси

 ГЕНЕРАЦІЯ:

• загальна теплова продуктивність 1784,4 Гкал/год;

• теплова продуктивність Одеської ТЕЦ становить 779 Гкал/год;

• 141 котельня (7 районних, 6 квартальних, 128 групових та індивідуальних),

з них 134 котельні споживають природній газ;

• всього на підприємстві 408 котлів;

• 224 центральних теплових пунктів;

• 796,7 км теплових мереж в 2-х трубному вимірі, з них 238,4 км мереж в

2-х трубному вимірі забезпечують транспортування теплоносія від

Одеської ТЕЦ.

В місті Одесі системою централізованого теплопостачання охоплено

близько 95% споживачів. Основним підприємством з виробництва,

транспортування та постачання теплової енергії є комунальне підприємство

«Теплопостачання міста Одеси».



 СПОЖИВАЧІ:

• число житлових будинків - 3 968 з опалювальною площею до 12,5 млн. м2;

• послугами з гарячого водопостачання користуються більше 467 тис.чоловік;

• теплопостачанням забезпечуються бюджетні організації, з них 151 школа,

108 дитячих садків, 148 лікувальних закладів та 102 заклади культури.

Теплоенергетичне господарство м.Одеси

Близько 90% виробленої теплової енергії використовується на опалення та

гаряче водопостачання населення, решта - бюджетними та іншими

організаціями.



Проблемні питання

 Високий рівень втрат теплової енергії в теплових мережах при 

транспортуванні;

 Зношеність обладнання (встановлювалось з 1960 року, яке потребує 

ремонту та модернізації);

 Процедура банкрутства;

 Відсутність закріплених договорами взаємовідносин відповідальності 

транспортуючих тепло організацій;

 Використання дороговартісних видів палива.



Фінансовий результат

ЗАГАЛЬНІ ВИТРАТИ ЗАГАЛЬНИЙ ДОХІД

1 021 161

992 286

ЗБИТКИ 28 874,5 ТИС.ГРН

КП «ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА ОДЕСА»



Рішення

 Комплексний енергетичний аудит обладнання та мереж;

 Визначення оптимального виду палива та технологічних рішень;

 Реалізація супутніх проектів для забезпечення функціонування системи 

теплопостачання міста (- створення енергетичного кластеру);

Модернізація системи теплопостачання з використанням

сучасних енергоефективних рішень та технологій,

альтернативних видів палива та впровадження системи

енергетичного менеджменту.



Можливі варіанти рішень

Термічна утилізація твердих побутових відходів.

Побудова сучасної системи 
збору та утилізації ТПВ 

Будівництво/модернізація ТЕЦ 
для використання ТПВ

Створення нових робочих місць 
і поповнення бюджетів всіх рівнів

Покращення екологічної 
ситуації в регіоні



Переоснащення обладнання теплопостачальних

підприємств на споживання вугілля.

Переобладнання ТЕЦ на 
спалення вугілля за сучасними, 
ефективними та екологічними 

технологіями

Реконструкція ТЕЦ на використання 
вугілля та біопалива

Підвищення ефективності роботи 
та зниження використання газу

Можливі варіанти рішень



Перехід на альтернетивні види палива.

Реконструкція ТЕЦ на 
використання біопалива

Вирощування енергетичних 
культур на території області

Створення нових робочих місць та 
стимулювання економіки регіону

Використання екологічно чистого 
виду палива

Можливі варіанти рішень



Енергетичний кластер

 Кластер - це географічно концентровані групи взаємопов'язаних

підприємств, спеціалізованих постачальників, постачальників послуг в

відповідних галузях виробництва товарів та послуг, а також пов'язаних з

діяльністю організацій в певних секторах економіки, що конкурують, але

в той же час, взаємодіючих у спільній роботі.



Основні етапи розвитку кластера

Формування балансу потреб та можливостей 

теплоенергозабезпечення
Етап1

Формування проектів з теплоенергозабезпеченняЕтап2

Формування технологічних коридорів  реалізації проектів Етап3

Формування договірних відносин між учасниками технологічних 

коридорівЕтап4

Формування фінансових інструментів та механізмів реалізації проектівЕтап5

Забезпечення управління розвитком кластера 

через  «Офіс управління проектами»Етап6



Залучення фінансування

ПРОКТ

- кредитні програми;

- приватні інвестиції;

- фінансовий лізинг.

- кошти громад та фондів;

- бюджети усіх рівнів.

- міжнародні донори та грантові 
програми;

-державні соціальні програми субвенції, 
субсидії.



Що робити?

7. Експлуатація
з 2019 -

6. Виконання робіт
з 2016 по 2019

5. Залучення фінансування
з 01.04.2016 по 01.06.2016

4. Розробка ТЕО
з 01.01.2016 по 01.04.2016

3. Впровадження системи енергетичного менеджменту
з 01.02.2016 по 01.09.2016

2. Проведення енергоаудиту ТЕЦ та теплових мереж
з 01.11.2015

1. Створення координаційної групи

по 01.03.2016

з 01.10.2015 по 01.11.2015



Дякую за увагу!

Контакти:

Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 51

Тел: +38 (044) 209-84-43

Факс: +38 (067) 652-02-43

E-mail: ukrenergoaudit@gmail.com

www.ukrenergoaudit.org


