
Додаток 2.2. Напрямки підвищення ефективності споживання теплової енергії  

Підвищення ефективності роботи системи теплопостачання міста Одеси в цілому, та 

відповідно в результаті зниження вартості послуг з теплопостачання для споживачів міста, 

передбачається досягти шляхом впровадження, в рамках належного енергоменеджменту в 

системі теплопостачання міста, комплексних заходів за схемою «споживачі-тепломережі-

теплоджерела».  

Найважливішим напрямком організаційних заходів є коректне визначення потреб 

споживачів міста в тепловій енергії, та, відповідно, необхідної пропускної здатності 

тепломереж для транспортування теплоносія, і необхідної встановленої теплогенераційної 

потужності джерел теплопостачання.  

Необхідний обсяг теплової енергії для забезпечення теплопостачання визначається в 

залежності від локальних кліматичних умов; для міст України, в тому числі для м. Одеси, 

норми витрат теплової енергії та розрахункова мінімальна температура для систем опалення 

визначені у чинному на цей час Керівному технічному матеріалі «Норми та вказівки по 

нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, 

а також на господарсько–побутові потреби в Україні» КТМ 204 Україна 244-941.  

Слід зазначити, що норми «КТМ 204 Україна 244-94» затверджувались 

Держжитлокомунгоспом України 14.12.1993 року та розроблялись на підставі норм та 

рекомендацій 1979-1987 років, тобто відповідають кліматичним умовам більш ніж 30-річної 

давнини.   

Саме тут закладений значний потенціал зниження перевитрат коштів на надмірну 

потужність теплогенеруючого обладнання, та відповідно на його експлуатацію не у 

оптимальних режимах.   

Визначена у «КТМ 204 Україна 244-94» розрахункова температура для систем 

опалення в м. Одеси складає -18оС, і вже тривалий час вона не є реальною температурою, що 

протягом зими притаманна типовій для Одеси погоді. Можна рекомендувати ретельно 

проаналізувати мінімальні усереднені температури за 5 найхолоднішіх днів протягом останніх 

5 років, і саме на них орієнтувати максимальну встановлену потужність теплоджерел; за 

нашими оцінками, ця температура не нижче ніж -15…16 оС. 

Комплексна термосанація (утеплення) будівель зменшує їх теплоспоживання за 

різними оцінками на 30-50 %. Відповідно, потреба у встановленій потужності теплоджерел на 

опалення утеплених будівель може бути зменшена на 20-40 %.  

Можна рекомендувати застосування комплексного підходу до впровадження такого 

заходу, тобто забезпечити реновацію спочатку всіх будинків, що підключені до однієї гілки 

тепломережі, потім – підключених до іншої гілки і т.д. Це дозволить значно зменшити обсяг 

теплоносія в системі, знизити тиск (за наявності ІТП з власними насосами на будинках) та 

зекономити при перекладенні тепломережі, за рахунок використання труб з пластику та / або 

менших діаметрів (за нашими оцінками, це забезпечить зниження втрат не менше ніж на 25% 

(відносних)). 

Встановлення індивідуальних теплопунктів в будівлях, що за будь-яких обставин 

потрібно робити задля забезпечення можливості зниження тиску у мережах, дозволяє 

зекономити до 25% теплової енергії у громадських будівлях та до 8% у житлових. Якщо ІТП 

будуть встановлені у 50% будівель, це додатково забезпечить загальну економію теплоти на 
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рівні близько 5%. До того ж, при зниженні тиску в мережах зменшаться також і витоки та 

відповідно обсяг підживлення теплоносія в локальних відокремлених (незалежних) мережах.  

Значний потенціал зниження втрат і відповідно потреби в тепловій енергії полягає 

також у зменшенні безпосередніх теплових втрат при транспортуванні теплоносія, з існуючих 

до 32,6 % по зонах дії різних теплоджерел до рівня 10-12 % при санації існуючих мереж та до 

рівня 5-9 % при прокладанні нових з використанням попередньо ізольованих труб, тобто на 

приблизно 10 - 20 %, а також у зменшенні фізичних витоків теплоносія. 

Реалізації потенціалу енергозбереження сприятиме забезпечення належного обліку 

витрат енергоресурсів та відпуску і споживання теплової енергії.  

Рекомендується реконструкція існуючих вузлів обліку витрат природного газу та 

відпуску і споживання теплової енергії на теплоджерелах і на вводах споживачів, де це 

потрібно, та встановлення нових вузлів обліку де вони відсутні, з встановленням сучасного 

обладнання і приведенням їх до відповідності нормативним вимогам та автоматизацією на всіх 

теплоджерелах, що сприятиме раціональному використанню енергоресурсів, зниженню втрат 

за рахунок витікання та охолодження теплоносія та інших втрат, більш коректним 

комерційним розрахункам оплати за паливо та за відпущену теплову енергію. 
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