
Додаток 2.1.  Методика визначення оціночного навантаження теплових джерел 

Для оцінки потрібної теплової потужності теплоджерел зазвичай використовують 

поняття «приєднаного теплового навантаження споживачів».  

Відповідно до чинних Правил надання і погодження технічних умов на підключення до 

теплових мереж, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального 

господарства України від 29 жовтня 2009 р. N 3341, та постановою Національної комісії 

регулювання електроенергетики України від 29 жовтня 2009 р. N 12322,  «приєднане теплове 

навантаження споживача - навантаження, яке відповідає сумі максимальних теплових потоків 

на опалення, вентиляцію, кондиціювання, на технологічні потреби та середньогодинних 

теплових потоків гарячого водопостачання, визначене проектом».  

Приєднане теплове навантаження зазначається у технічних умовах на приєднання 

споживача та обумовлюється договором між теплопостачальною організацією та споживачем 

про приєднання до теплових мереж.  

Наявна потужність теплоджерела має забезпечувати покриття теплових навантажень 

споживачів відповідно до чинних нормативів.  

На практиці часто виникає ситуація, коли зафіксоване у таких технічних умовах та у 

договорі між теплопостачальною організацією та споживачем номінальне приєднане 

навантаження з різних причин (відключення або підключення споживачів, зміна 

теплоізоляційних характеристик огороджуючих конструкцій будівель, теплових мереж, тощо) 

перестає відповідати вказаній сумі максимальних теплових потоків.  

З метою оцінки величини максимального теплового навантаження теплоджерел, 

фактично необхідного для забезпечення потреб споживачів у тепловій енергії у нормативних 

екстремальних умовах, запропоновано введення поняття «Оціночного навантаження 

теплоджерела» за фактичними даними3.  

Ця величина визначається як оцінене максимальне теплове навантаження 

теплоджерела, розраховане шляхом екстраполяції усереднених місячних фактичних даних 

щодо реалізованого навантаження за опалювальні періоди декількох (не менше трьох) 

останніх років, на нормативну розрахункову температуру для розрахунку витрат тепла на 

опалення житлових та громадських споруд для міста, що розглядається, відповідно до 

КТМ 204 України 244-944 (наприклад, для м. Одеси це -18 0С), окремо по кожному джерелу.  

Реалізоване підключене навантаження розраховується як середнє годинне 

навантаження з місячного виробництва теплової енергії для кожного теплоджерела.   

Оціночне максимальне навантаження на ГВП визначається шляхом добутку 

усередненої величини місячних фактичних даних щодо реалізованого підключеного 

навантаження за період з травня по вересень (в неопалювальний період) на коефіцієнт добової 

та тижневої нерівномірності витрати теплоти на ГВП. Реалізоване підключене навантаження 

в неопалювальний період розраховується як середнє годинне навантаження з місячного 

виробництва теплової енергії для кожної котельні за період з травня по вересень. 

1 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE17154.html  
2 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/za138-09  
3 Падерно Д.Ю., Логвин В.О. Оціночне навантаження теплоджерела: поняття та методика визначення. 

Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики: Сборник трудов / Институт промышленной экологии. 

–К.: ИПЦ АЛКОН НАН Украины, 2018. –С. 64-65.
4 http://document.ua/ktm-204-ukrayini-244-94-26quot-normi-ta-vkazivki-po-normuvan-srrsdoc-

srh2040164862.html 
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Величина коефіцієнту добової нерівномірності витрати теплоти на ГВП варіюється від 

1,8 до 2,4 в різних джерелах 567. Цей коефіцієнт для житлових і громадських споруд 

визначається як відношення максимальної витрати гарячої води протягом доби з урахуванням 

навантаження в суботу (100 %) до середньодобового значення за тиждень (48 %). З 

консервативних міркувань, у розрахунках можна приймати значення на рівні 2,1.  

Загальне оціночне навантаження, з урахуванням максимального навантаження на ГВП, 

визначається шляхом сумації величин, отриманих методом екстраполяції усереднених 

місячних фактичних даних щодо реалізованого підключеного навантаження на опалення за 

декілька років, на нормативну розрахункову температуру для розрахунку витрат тепла на 

опалення житлових та громадських споруд відповідно до КТМ 20419, та максимального 

навантаження на ГВП. 

Саме ці величини доцільно використовувати у подальших оцінках та розрахунках 

навантаження, покриття якого потрібно забезпечити за допомогою конкретного теплоджерела, 

в тому числі на перспективу. 

В умовах відсутності в м, Одесі надання послуг з централізованого гарячого 

водопостачання, оціночне навантаження теплоджерел визначається без припущень щодо 

коефіцієнту добової нерівномірності витрати теплоти на ГВП, лише за витратами теплової 

енергії на потреби опалення.  

Приклад екстраполяції підсумованих даних для теплоджерела наведений на рис. Д2.1-

1. 

Рис. Д2.1-1   Залежність середньомісячного підключеного навантаження 

теплоджерела від температури навколишнього повітря 

5 ДБН В.2.5-39:2008 Теплові мережі 
6 Методичні рекомендації до практичних занять напряму підготовки 6.050601  «Теплоенергетика» / уклад.: В. І. 

Павелко, О. М. Рябчук – К.: НУХТ, 2014, 44 с. 
7 Копко В.М. Теплоснабжение: курс лекций для студентов специальности 1-70 04 02 Теплоснабжение, вентиляция 

и охрана воздушного бассейна» высших учебных заведений/ В.М. Копко, Изд. 2-е, исправл. и  доплн. –М:  АСВ, 

2014 – 366 с.
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