
Додаток 2.3. Напрямки підвищення ефективності та надійності виробництва теплової 

енергії 

Важливим напрямком організаційних заходів з підвищення ефективності роботи 

системи теплопостачання міста Одеси в цілому є визначення типів теплових джерел, за 

рахунок яких доцільно забезпечувати централізоване теплопостачання протягом найближчих 

10 років та в подальшій перспективі, в тому числі з огляду на мету досягнення системою 

централізованого теплопостачання міста Одеси відповідності статусу «ефективної» в 

розумінні Директиви 2012/27/ЄС "Про енергоефективність" та Закону України "Про 

енергетичну ефективність", зокрема досягнення використання мінімум 50 % сукупності 

відновлюваної енергії та теплоти від когенерації. 

Для цього в першу чергу потрібно зберегти та забезпечити 

реновацію / модернізацію / заміну потужних джерел теплопостачання, які вже забезпечують 

(ТЕЦ) або можуть забезпечувати завдяки встановленню когенераційного обладнання, спільне 

вироблення теплової та електричної енергії. Також потрібно забезпечити хоча б декілька 

відсотків сумарного відпуску теплоенергії від використання відновлюваних джерел – біомаси, 

твердих побутових відходів, сонячної енергії, теплових насосів.   

Задовільнення цих вимог передбачено в Рекомендованому варіанті Схеми 

теплопостачання міста Одеси.  

Зокрема, в структурі джерел теплової енергії СЦТ передбачається наявність 

виробництва теплової енергії з джерел таких типів, в тому числі комбінованого виробництва 

теплової та електричної енергії з використанням як природного газу, так і міських твердих 

побутових відходів, теплових насосів, сонячних колекторів та місцевого біопалива, а також в 

перспективі використання синтетичного метану, утвореного з «зеленого» водню, що 

отриманий з використанням «зеленої» електроенергії від поновлюваних джерел.  

При цьому передбачається збільшення частки виробництва теплової енергії від 

когенерації та альтернативних джерел, тобто використання в СЦТ міста першу чергу теплової 

енергії, виробленої з застосуванням когенераційних та альтернативних технологій, за рахунок 

першочергового завантаження когенераційних та альтернативних теплових джерел, з 

максимізацією частки виробленої теплової енергії на таких джерелах. 

При цьому основна увага приділяється використанню теплової енергії, виробленої на 

когенераційних джерелах.  

Комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерація) внаслідок своєї 

високої ефективності широко застосовується і інтенсивно поширюється в розвинених країнах 

світу. Застосування когенераційних технологій дозволяє як зменшити витрати палива на 

виробіток теплоти і електроенергії, тобто витрати на енергоносії, так і разом з цим скоротити 

викиди парникових газів і шкідливих речовин в навколишнє середовище, що є на сьогоднішній 

день найпотужнішим стимулом для будівництва когенераційних установок. 

Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії 

(когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу»  передбачає пільги для 

виробників з комбінованим циклом виробництва тепла та електроенергії. 

Однак слід зауважити, що однією з найважливіших умов, що забезпечують 

максимальну ефективність роботи когенераційної установки, є цілорічний цілодобовий режим 

роботи при повному навантаженні, при забезпеченні оптимального співвідношення теплової 

потужності двигуна й котлів таким чином, щоб теплова потужність двигуна було рівною 

тепловому навантаженню котла в неопалювальний період, тобто тепловому навантаженню 

ГВП. В Одесі на цей час, з огляду на відмову від надання послуги централізованого гарячого 
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водопостачання, реалізація такого режиму в цілому по місту не є можливою, і буде можливою 

лише в разі відновлення ГВП існуюючих споживачів та / або при новому будівництві.  

В той же час, оцінка економічної доцільності роботи когенераційних установок в 

значній мірі залежить від співвідношення цін та тарифів на енергоносії та на електричну і 

теплову енергію, і при ринкових цінах та тарифах може бути вигідною робота таких установок 

навіть за відсутності корисного споживання теплової енергії в міжопалювальний період.   

В системі централізованого теплопостачання м. Одеси передбачається зокрема 

використання наступних різновидів когенераційних виробництв:  

-  теплоелектроцентраль (ТЕЦ) з паровою турбіною, яка є тепловим двигуном і 

приводом для електрогенератора, і використовує тепло від парового котла.  

- газопоршнева установка (КГУ) з газопоршневим двигуном (ГПД), який 

приводить в дію генератор електроенергії, а утилізована від систем охолодження двигуна 

теплота в подальшому використовується для теплових потреб. 

З метою підвищення надійності роботи системи теплопостачання міста Одеси в цілому 

та в тому числі теплових джерел рекомендується резервування теплогенераційних 

потужностей для забезпечення компенсації нестачі виробництва теплової енергії в разі 

аномально низьких температур навколишнього повітря (нижче розрахункової температури 

для опалення) та на випадок аварійних ситуацій.  Резервування може і має здійснюватись як в 

межах одного теплоджерела (резервні котли), так і на інших теплоджерелах, які не беруть 

участі в покритті навантажень в межах розрахункових.    

При цьому слід відрізняти такі резервні потужності від пікових, які використовуються 

для покриття навантажень при низьких температурах, але в межах розрахункових.  

Для підвищення надійності генерації теплової енергії бажано забезпечити можливість 

роботи теплоджерел на резервному паливі, де це технічно та екологічно можливе. 

Теплоджерела СЦТ міста Одеси, які працюють на природному газі і не мають мазутосховищ, 

не мають можливості роботи на іншому паливі, і тому мають бути з’єднані перетинками з 

іншими теплоджерелами.  Теплоджерела ж, які працюють на твердому паливі, мають бути 

оснащені резервними потужностями для роботи на іншому паливі, зокрема природному газі, з 

забезпеченням можливості його підводу; це особливо актуально для малих котелень, 

працюючих на біомасі, які обов’язково мають бути дооснащені котлами на газі сумарною 

потужністю щонайменше в межах базового навантаження, що і передбачено в заходах щодо 

реконструкції котельні №43  «Вул. Клинова, 2».   

Також рекомендується проконтролювати забезпечення належних вимог з наявності у 

теплоджерел резервного джерела електроживлення.  

З метою підвищення надійності теплопостачання зокрема у разі відсутності та/або 

недостатнього тиску природного газу в газопостачальній мережі, можна рекомендувати 

встановлення в котельнях електричних водопідігрівачів для підігріву зворотної мережевої 

води, потужністю в межах електричної потужності резервного та частково основного вводів 

живлення. Цей захід дозволить не допустити заморожування системи в разі відсутності 

природного газу, та щонайменше частково забезпечити базове теплове навантаження 

споживачів котелень.   

Використання електричної енергії для вироблення теплової енергії можна 

рекомендувати також з метою заміщення природного газу для опалення.  

Концепція гібридного теплопостачання базується на суміщенні традиційного 

теплопостачання від паливоспалювальних котелень, з використанням електроенергії, в першу 

чергу за наявності профіцитної електроенергії в години нічного провалу добового графіка 

навантажень об‘єднаної енергосистеми України, коли діють техніко-економічно обумовлені 
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пільгові тарифи на електроенергію, для підігріву теплоносія в електричних котлах, з 

акумулюванням отриманої теплової енергії безпосередньо в теплових мережах або з 

використанням баків-акумуляторів.  

Така система може бути централізованою, помірно–децентралізованою  або 

індивідуальною. 

Централізована система електроопалення – безакумуляційна система, що містить 

з’єднані з системою централізованого теплопостачання електрокотли, чи ємкості з ТЕНами, 

що розташовані в вузлах перетину електричних мереж з мережами теплопостачання. Підігріта 

вода подається в мережу ЦТ, яка працює як акумулятор теплоти. 

Помірно-децентралізована система – базується на встановлені баків-акумуляторів з 

ТЕНами або електрокотлів у підвалах будинків, які оснащені електроплитами. В таких 

будинках запроектовано подачу потужності 10 кВт на одну квартиру, що достатньо для 

опалення в нічний час  і частково (через перемикач) в денний час. 

Індивідуальна система електроопалення – базується на обмеженні стандартної системи 

централізованого теплопостачання заниженою температурою (13-15 0С) з локальним 

електродогрівом приміщень підігрівачами чи кондиціонерами до комфортної температури. 

Позитивні наслідки впровадження гібридного теплопостачання: 

Технічні:  

- Зменшення споживання природного газу. 

- Вирівнювання добового графіка навантаження об’єднаної енергосистеми 

України за рахунок збільшення електроспоживання у нічний час. 

- Збільшення обсягу відпуску електроенергії. 

- Зниження втрат палива, пов’язаних з пусками-зупинками котлів протягом доби. 

- Зниження питомих витрат палива на відпуск електричної енергії. 

Економічні: 

- Обладнання енергогенеруючих підприємств працюватиме в стабільному 

режимі, без пусків-зупинок кожну добу основного обладнання, що призведе до зменшення 

витрат на ремонтні роботи. 

- Зменшення платежів виробникам електроенергії за пуски-зупинки обладнання. 

- Зменшення надходжень до енергогенеруючих підприємств за пуски-зупинки 

буде компенсуватися збільшенням надходжень за додатково відпущену електричну енергію 

та підвищення рентабельності за рахунок зменшення питомих витрат палива та витрат на 

ремонти.  

- Збільшення фінансових можливостей електростанцій для проведення 

реконструкції та модернізації обладнання. 

- Зменшення середньозваженої за добу собівартості електричної енергії. 

- Збільшення надходжень за рахунок додатково реалізованих обсягів 

електроенергії. 

- Виникає додаткова потреба в паливі, що має низку наслідків від створення 

робочих місць до збільшення надходжень до бюджету. 

Потужність такої системи може бути в межах електричної потужності резервного та 

частково основного вводів живлення теплоджерела, але у разі потреби може бути збільшена 

за рахунок прокладання додаткової лінії електроживлення.  

Крім перелічених напрямків заходів, надійності та безперебійності роботи системи 

теплопостачання та подовженню строку її експлуатації сприятимуть зниження параметрів 
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температури та тиску при експлуатації теплових мереж, в тому числі впровадження зниженого 

температурного графіка роботи теплоджерел та мереж, розділення первинного та вторинного 

контурів теплоносія (перехід до незалежної системи) шляхом повного обладнання всіх гілок 

вторинних контурів тепловими пунктами з теплообмінниками та насосами. Ці напрямки 

заходів передбачені в Рекомендованому варіанті Схеми теплопостачання м. Одеси.  

В процесі розроблення Схеми теплопостачання м. Одеси були також розглянуті 

можливості залучення до теплопостачання міста скидної теплоти від атомної електростанції з 

застосуванням малих модульних реакторів, яка може бути побудована в м. Теплодар.   

Атомна енергія є альтернативним джерелом теплової генерації, за розрахунками 

Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК), у процесі генерації вона має непряму 

емісію парникових газів, порівнянну з вітровою енергією,  - 12 грам  СО2-еквиваленту на кВт-

год. 

Атомна генерація в 6 разів дешевша за «зелену» і в 3 рази дешевша за теплову. На цей 

час у 30 країнах світу експлуатується 450 ядерних енергетичних реакторів. 

Завдяки «безвуглецевому» статусу, яким атомну енергетику наділила Паризька 

кліматична угода у 2015 р, передбачуваній та низькій собівартості виробництва електроенергії 

на АЕС, мінімальній емісії вуглецю, постійно зростаючій безпеки атомних станцій та зльоту 

енергоспоживання в світових регіонах планети, к 2040 року світове виробництво 

електроенергії на АЕС зросте, за різними оцінками, на 28 – 62%. 

Підключаючись до тенденцій поширення АЕС по земній кулі, Одеський регіон отримає 

в атомній енергетиці найбільш надійну основу для забезпечення енергетичної безпеки, 

соціального благополуччя та економічного розвитку. Тому необхідно всерйоз задуматися про 

планування, проектування та створення власних атомних блоків на Одещині. Саме такі 

джерела енергії потрібні для підприємств, які мають працювати без перебоїв у режимі 365х24. 

Враховуючи компактність розміщення споживачів теплоти в Одеській агломерації, 

більш високу ефективність та перспективи централізованого теплопостачання в Європі, 

можливе повернення до ідеї будівництва Одеської АТЕЦ (Одеська АТЕЦ — недобудована 

атомна теплоелектроцентраль, розташована поряд з містом Теплодар Одеської області 

України біля Барабойського водосховища) в 25км на захід від Одеси. За існувавшими планами, 

два енергоблоки з реакторами ВВЕР-1000 мали виробляти електроенергію для одеського 

регіону, а також постачати тепло в Одесу, Іллічівськ (нині Чорноморськ) і сам Теплодар. 

Запланована електрична потужність станції 2000 МВт, теплова - еквівалентна 100 МВт 

електричної потужності. Або планування будівництва атомних станцій теплопостачання АСТ. 

Централізована атомна теплофікація дозволить регіону генерувати власну незалежну від 

постачання вуглеводнів та недорогу атомну теплову енергію. Взимку при роботі в 

теплофікаційному режимі АТЕЦ може використовуватися для покриття базової частини 

графіка електричних навантажень. Влітку АТЕЦ бере участь у регулюванні потужності в 

енергосистемі. Для отримання пари з необхідними для опалення параметрами на АТЕЦ 

використовуються спеціальні теплофікаційні турбіни, що мають регульовані опалювальні 

відбори пари відповідних параметрів. Теплотворна здатність палива на АТЕЦ 

використовується повніше, ніж на АЕС. Основна перевага комбінованого виробництва 

теплоти та електроенергії на АТЕЦ полягає в тому, що порівняно з роздільним виробництвом 

теплоти в котельнях та електроенергії на електростанції АТЕЦ витрачає на 25-30% менше 

палива. Таким чином, комбіноване виробництво теплоти та електрики відповідає 

перспективам розвитку Одеської агломерації, проте питання вибору між АТЕЦ та АСТ у 

локальних умовах потребує детальних технічних та економічних розрахунків. 
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Наразі плани будівництва енергоблоків з реакторами ВВЕР-1000 не є актуальними, але 

доцільно розглянути можливість використання малих атомних реакторів.  

На цей час інтенсивно розвивається новий напрямок АЕС - атомні станції малої 

потужності (АСМП), які використовують малі модульні реактори (ММР). Це АЕС потужністю 

до 300 МВт. Цей напрямок характеризується широкою номенклатурою габаритів та 

потужностей. При серійному заводському виробництві відпадає потреба в індивідуальних 

проектах. Особливий інтерес має вивчення можливості впровадження малих реакторів у 

систему опалення міста. Це стає можливим і вигідним при близькому розташуванні АСМП до 

населених пунктів завдяки їхній підвищеній безпеці, що досягається, зокрема, підземним 

розташуванням обладнання реакторного відділення. 

При плануванні централізованого теплопостачання Одеської агломерації можливі 

варіанти спорудження кількох АСМП, які застосовуються для теплофікації. АСМП з ММР 

(або SMR), порівняно з поширеними блоками потужністю 1000 МВт і більше, мають набагато 

більшу маневреність, гнучкість і значно більшу надійність, завдяки меншій енергонапрузі 

активної зони і застосуванню так званих систем пасивного захисту, що не залежать від дій 

оператора. 

Згідно з меморандумом, укладеним Національною атомною енергогенеруючою 

компанією «Енергоатом» з американською фірмою Westinghouse 31.08.2021 р., в Україні 

планується побудувати п'ять енергоблоків з реакторами АР-1000, які мають досвід 

експлуатації в Китаї. У цьому ж меморандумі обговорюється й співпраця по лінії ММР. 

Найбільш сучасними в даний час є проекти фірм Holtec International і NuScale Power. 

Проект SMR-160 фірми Holtec International – це проект АСМП з модульним реактором, 

що охолоджується водою, потужністю 160 МВт(ел.). Розміщення реактора підземне, 

використовуються пасивні системи безпеки. За рахунок застосування повітряних систем 

охолодження може бути побудований в регіонах з дефіцитом води. 

Загальні  характеристики 

SMR-160 це легководний реактор. Як паливо він використовує "звичайне" паливо з 

низькозбагаченого урану, що пропонується на світовому ринку комерційними 

постачальниками. 

Проект SMR-160 входить до числа найбезпечніших у світі, тому що при експлуатації 

не використовуються насоси з двигунами. Підвищення надійності забезпечується також 

простою конструкцією порівняно з PWR/BWR, нижчим рівнем тиску в I і II контурах, 

широким використанням пасивних пристроїв. 

Площа земельної ділянки, яку займає один SMR-160, не перевищує двох гектарів, а два 

SMR-160 можна розмістити на ділянці менше трьох гектарів. 

При необхідності SMR-160 можна зробити багатофункціональним - тобто, окрім 

генерації електроенергії, реактор можна використовувати для опріснення води або для 

виробництва промислової теплоти. 

Вартість одного SMR-160 оцінюється приблизно як 1 мільярд доларів. Проектний 

термін експлуатації – 80-100 років. Терміни будівництва – від 2,5 до 3 років. 

На рис. Д2.3-1 наведена типова схема розміщення основних будівель станції з одним 

реактором SMR-160. 
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Рис. Д2.3-1 Схема розміщення основних будівель з одним SMR-160 

1 Containment Enclosure Structure 1. Конструкція захисної оболонки

2 Reactor Auxiliary Building 2. Будівля допоміжних пристроїв реактора

3 Fuel Handling Building 3. Будівля обробки палива

4 HI-STORM UMAX 4. HI-STORM UMAX

5 Turbine Island 5. Турбінний острів

6 Switch Yard 6. Комутаційний майданчик

7 Cooling Towers 7. Градирні

8 Non-Safety Diesel Building 8. Будівля небезпечних дизелів

9 Refueling Water Storage Tank 9. Резервуар для зберігання води

10 Component Cooling Water 10. Компонент охолоджувальної води

11 Administration Building 11 Адміністративний будинок 

12 Security Barrier 12. Захисний бар'єр

За оцінкою Центру технічних досліджень, кожен реактор при електричній потужності 

160 МВт забезпечує теплову потужність 50 МВт. Проект має сертифікат «пасивної безпеки» 

від Комісії з ядерного регулювання США. У 2025 році заплановано запуск комерційного 

проекту з використанням 12 таких реакторів загальною потужністю 600 МВт на станції в штаті 

Айдахо. 

На початку вересня цього року НАЕК «Енергоатом» та компанія «NuSсale Power» року 

підписали «Меморандум про взаєморозуміння з метою можливого будівництва АЕС NuSсale 

в Україні»1. 

Відповідно до цього Меморандуму, «NuSсale Power» надаватиме підтримку 

«Енергоатому» з таких питань: експертиза технології малих модульних реакторів (ММР), в 

1 https://www.energoatom.com.ua/ua/press_centr-19/novini_kompanii-

20/p/naek_energoatom_ta_nuscale_power_pidpisali_memorandum_sodo_mozlivosti_vprovadzenna_malih_modul_nih

_reaktoriv_v_ukraini-48010  
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тому числі техніко-економічне обґрунтування запропонованих майданчиків; розробка 

термінів і проміжних результатів проектів; дослідження витрат; технічний аналіз; 

ліцензування та дозвільна діяльність, а також інженерні дослідження та проектування. Наразі 

це єдина технологія, схвалена найавторитетнішим у світі наглядовим органом США. NuScale 

Power розробила нову модульну атомну електростанцію з легководяним реактором, яка може 

використовуватися для виробництва електроенергії, централізованого опалення, опріснення 

води, виробництва водню та застосування в інших технологічних теплових системах. Цей  

проект малого модульного реактора передбачає заводське виготовлення модуля NuScale Power 

Module ™, що здатний генерувати 77 МВт електроенергії за допомогою більш безпечної, 

меншої та масштабованої версії технології реактора з водою під тиском. Масштабована 

конструкція АЕС NuScale, яка може розмістити до чотирьох, шести або 12 окремих модулів, 

пропонує переваги безвуглецевої енергії та зменшує фінансові зобов'язання, пов'язані з 

ядерними установками гігаватної потужності. Мажоритарний акціонер NuScale – Fluor 

Corporation, глобальна інженерна, закупівельна та будівельна компанія з 70-річною історією в 

галузі комерційної атомної енергетики. 
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