
ЗВІТ
ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

ПРОЕКТУ СХЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. ОДЕСИ

ОДЕСА - 2021 р.



2

Зміст

ВСТУП ..................................................................................................................... 4
ОБСЯГ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ............................................ 5
1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його
зв’язок з іншими документами державного планування .................................... 7
2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я
населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного
планування не буде затверджено......................................................................... 19

2.1 Стан атмосферного повітря .............................................................. 19
2.2 Водні ресурси ..................................................................................... 22
2.3 Земельні ресурси та ґрунти............................................................... 27
2.4 Стан фауни, флори, біорізноманіття................................................ 30
2.5 Поводження з відходами ................................................................... 30
2.6 Здоров’я населення ............................................................................ 31

3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та
стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу ................. 32
4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення,
які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій
з природоохоронним статусом............................................................................. 36
5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із
запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на
міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа
державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань
під час підготовки схеми теплопостачання міста .............................................. 41
6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому
числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та
довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності -50-100
років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків............... 45
7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та
пом’якшення негативних наслідків виконання схеми теплопостачання
міста ........................................................................................................................ 58
8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис
способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі
будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під
час здійснення такої оцінки) ................................................................................ 60



3

9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання
документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я
населення................................................................................................................ 65
10. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-9
цієї частини, розраховане на широку аудиторію ............................................... 67



4

ВСТУП

На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у
міжнародній, національній і регіональній політиці набуває концепція
збалансованого (сталого) розвитку, яка спрямована на інтеграцію
економічної, соціальної та екологічної складових розвитку. Поява цієї
концепції пов’язана з необхідністю розв’язання екологічних проблем і
врахування екологічних питань в процесах планування та прийняття рішень
щодо соціально-економічного розвитку країн, регіонів і населених пунктів.

Стратегічна екологічна оцінка дає можливість зосередитися на
всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та
використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення
екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це новий інструмент реалізації
екологічної політики, який базується на простому принципі: легше запобігти
негативним для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж
виявляти та виправляти їх на стадії впровадження стратегічної ініціативи.

Звіт виконано відповідно до Законів України «Про стратегічну
екологічну оцінку», Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної
екологічної оцінки документів державного планування, затверджених
наказом Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 10.08.2018
року № 296 та інших нормативно-правових актів.

Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку
шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення
та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час
розроблення та затвердження документів державного планування.
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ОБСЯГ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

В процесі проведення стратегічної екологічної оцінки Схеми
теплопостачання м. Одеса на період до 2030 року першим завданням було
визначення її обсягу, кола органів виконавчої влади, які будуть залучені до
участі у консультаціях, та зацікавлених сторін і необхідного ступеня
залучення громадськості до консультацій і участі у СЕО.

Цілями СЕО Схеми теплопостачання м. Одеса на період до 2030 року є:
- оцінка наслідків виконання заходів схеми теплопостачання міста для

довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
- визначення виправданих альтернатив;
- розроблення заходів із запобігання, зменшення, пом’якшення та

компенсації можливих негативних наслідків та посилення позитивних
наслідків впровадження схеми теплопостачання міста.

Для цього в Звіті СЕО приведено:
- характеристику стану довкілля (базовий сценарій);
- огляд наслідків, які можуть мати місце у разі виконання документа

державного планування.
В рамках проведення процедури СЕО проекту Схеми теплопостачання

м. Одеса на період до 2030 року, 22 жовтня 2021 року на офіційному веб-
сайті КП «ТМО» було опубліковано Заяву про визначення обсягу
стратегічної екологічної оцінки документа державного планування (ДДП)
«Схема теплопостачання м. Одеса на період до 2030 року»
(https://teplo.od.ua/2021/10/22/zaiava-pro-vyznachennia-obsiahu-stratehichnoi-
ekolohichnoi-otsinky/). До 06 листопада 2021 року приймались зауваження і
пропозиції до заяви про визначення обсягу СЕО. Зауваження чи пропозиції
до обсягу досліджень не надходили.

Заяву Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
документу державного планування було надіслано органам виконавчої влади
Одеської області, які реалізують державну політику у сфері охорони
навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у
сфері охорони здоров’я.

Від Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної
адміністрації були отримані пропозиції (лист № 06-08-6250/5373 від
28.10.2021 р.) щодо обсягу стратегічної екологічної оцінки, зокрема щодо
врахування законодавчих актів при складанні звіту про СЕО. Надані
побажання та пропозиції враховані як авторами проекту ДДП, так і авторами
цього Звіту про стратегічну екологічну оцінку.
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Від Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної
державної адміністрації були отримані пропозиції (лист № 5008/05-09/4382
від 05.11.2021 р.) щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну
оцінку до врахування при складанні звіту про СЕО, а також стосовно порядку
інформування громадськості про оприлюднення проекту ДДП та звіту про
СЕО. Надані побажання та пропозиції враховані як авторами проекту ДДП,
так і авторами цього Звіту про СЕО.

При здійсненні СЕО застосовувались два підходи:
- стратегічний аналіз: базувався на аналізі стратегічних пріоритетів,

цілей та завдань;
- імпактний підхід: базувався на методах оцінки впливів та ризиків та

прогнозуванні очікуваних наслідків.
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1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з
іншими документами державного планування

Схема теплопостачання м. Одеси на період до 2030 року є документом
державного планування, стосується діяльності на території міста Одеси, і
підлягає затвердженню виконавчим органом Одеської міської ради.

Розроблення Схеми теплопостачання м. Одеси на період до 2030 року
здійснюється на виконання вимог наказу Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
№ 403 від 08.08.2012 року «Про затвердження Порядку погодження
Мінрегіоном України схем теплопостачання населених пунктів з кількістю
жителів більш як 20 тисяч осіб та регіональних програм модернізації систем
теплопостачання», рішення Одеської міської ради від 11 грудня 2019 року
№ 5474-VII «Про внесення змін до міської комплексної програми
енергоефективності у м. Одесі на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням
Одеської міської ради від 04 жовтня 2017 року № 2449-VII».

Склад та зміст Схеми теплопостачання м. Одеси на період до 2030 року
базується на положеннях «Методики розроблення схем теплопостачання
населених пунктів України», затвердженої Наказом Міністерства розвитку
громад та територій України від 02.10.2020 р. № 235.

При розробленні Схеми теплопостачання м. Одеси враховані
положення чинних законодавчих та нормативних документів:

- Закон України «Про теплопостачання»;
- Закон України «Про енергозбереження»;
- Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та

електричної енергії (когенерацію) та використання скидного
енергопотенціалу»;

- Закон України «Про альтернативні джерела енергії »;
- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
- Закон України «Про основи містобудування»;
- Постанова Кабінету Міністрів України № 1505 від 31.12.1997 р. «Про

Програму державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних
джерел енергії та малої гідро- i теплоенергетики (із змінами, внесеними
згідно з постановами KMУ № 746 від 16.08.2005 р. та № 1571 від 08.11.2006
р.);

- ДБН B.2.5-39:2008 Інженерне обладнання будинків i споруд.
Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі;

- ДБН B.2.5-77:2014 "Котельні";
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- ДБН B.2.5-20-2001 «Газопостачання»;
- ДСТУ-Н Б В. 1.1-27:2010 "Будівельна кліматологія";
- ДБН B.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування;
- ДБН B.2.2-15-2005 «Житлові будинки;
- ДБН B.2.2-9-99 «Громадські будинки та споруди»;
- «Норми та вказівки з нормування витрат палива та теплової енергії на

опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-
побутові потреби в Україні», KTM 204 України 244-94.

Метою розроблення ДДП «Схема теплопостачання м. Одеси на період
до 2030 року» є розроблення енерго- та екологоефективної схеми
теплопостачання міста Одеса на період до 2030 року, на основі розроблення
оптимізованих технічних рішень з теплопостачання міста з врахуванням
існуючого стану та розвитку джерел генерації теплової енергії та теплових
мереж, будівництва нових мікрорайонів та забудови міста, розвитку
технологій виробництва теплової  енергії для потреб теплопостачання міста,
можливостей використання відновлювальних видів палива та альтернативних
джерел енергії.

У схемі передбачається використання передових технологій, технічних
рішень, технологічного обладнання, які відповідають природоохоронним та
санітарно-гігієнічним вимогам і забезпечують унеможливлення впливу
шкідливих факторів на довкілля та здоров’я мешканців міста.

Основними завданнями Схеми теплопостачання м. Одеси на період до
2030 року є визначення:

- доцільності проектування, будівництва, реконструкції, модернізації,
розширення об’єктів генерації та транспортування теплової енергії, їх
основних параметрів і місць розміщення;

- планованих обсягів фінансування заходів, передбачених схемою.
Цією Схемою передбачено шляхи подальшого розвитку системи

теплопостачання міста Одеси, впровадження низки організаційних та
технічних заходів щодо забезпечення тепловою енергією існуючих
споживачів, приєднаних до централізованої системи теплопостачання міста, а
також нових будівель, які за Генеральним планом розвитку м. Одеси,
виданими Технічними умовами та Детальними планами територій за період
2020-2030 pp. мають бути збудовані у місті й підключені до СЦТ, та
підвищення показників енергоефективного функціонування систем
централізованого теплопостачання.

Також Схемою передбачається подальше впровадження
енергозберігаючих технологій в складових елементах системи
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теплопостачання, у т.ч. підвищення частки комбінованого виробництва
електричної та теплової енергії, впровадження низькоемісійних технологій
спалювання палива, технологій утилізації теплоти димових газів, технологій
відновлення теплових мереж з використанням попередньоізольованих труб,
тощо, що дозволить забезпечити надійність та безперебійність
теплозабезпечення споживачів, та знизити витрати первинних енергоносіїв,
зменшити кількість і відповідно негативний вплив викидів забруднюючих
речовин та парникових газів на здоров’я населення та навколишнє природне
середовище.

В основу розроблення нової Схеми теплопостачання міста Одеси до
2030 року покладені наступні основні концептуальні напрямки розвитку
системи теплопостачання міста.

1. Система теплопостачання (в цілому):
- Забезпечення відповідності системи теплопостачання міста

нормативним вимогам, в т.ч. потребам споживачів міста, нормативним
вимогам по надійності, теплоджерел СЦТ міста – нормативним вимогам по
енергоефективності, СЦТ міста – нормативним вимогам по екологічності.

- Розвиток системи теплопостачання міста Одеси має
передбачати, як основу, збереження та розвиток системи централізованого
теплопостачання, максимальне сприяння підключенню нових споживачів до
СЦТ, з забороною на будівництво нових систем індивідуального
теплопостачання в межах міста, окрім випадків, де останнє неможливе. Для
реалізації цього напрямку необхідно модернізувати технічно зношений стан
існуючої СЦТ з метою підвищення ефективності виробництва, надійності і
якості теплопостачання та транспортування теплової енергії.

- Підвищення надійності теплопостачання споживачів міста:
заміна/реконструкція обладнання теплових джерел, створення взаємного
резервування теплоджерел та систем транспортування теплоенергії,
ліквідація аварійних ділянок теплових мереж; модернізація теплових мереж
зі зменшенням частки зношеного насосного, трубопровідного та іншого
допоміжного обладнання мереж, тощо.

- Формування балансу виробництва та споживання теплової
енергії в місті на основі фактичних потреб споживачів: оптимальне
визначення потреб в будівництві та модернізації джерел генерації теплової
енергії та теплових мереж на основі чітко визначених оціночних навантажень
та корисних потужностей теплоджерел, з урахуванням розподілу
навантаження на базове та пікове.
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- Підвищення ефективності роботи всіх складових системи
централізованого теплопостачання міста, що включає джерела генерації
теплової енергії, теплові мережі, споживачів шляхом оптимізації зон
теплопостачання від конкретних джерел теплової енергії через переключення
теплопостачання споживачів з низькоефективних котелень на більш
ефективні та проведення відповідних заходів з перекладення тепломереж, а
також впровадження адекватних потребам споживачів температурних
графіків роботи теплових джерел та мереж, з відповідною адаптацією
теплотехнічного обладнання.

- Зменшення забруднення навколишнього природного середовища
та зниження екологічного тиску на населення: формування зон
зменшеного екологічного впливу об’єктів системи теплопостачання міста, де
перша зона – максимально можливо звільнена від генерації теплової енергії
за рахунок спалювання палива, з теплозабезпеченням лише шляхом подачі
теплоносія через систему трубопроводів централізованого теплопостачання
(передбачається в найбільш забрудненій внаслідок скупченості
автотранспорту та інших чинників центральній частині міста та прибережній
рекреаційній частині); друга зона – розташовується навколо першої, в її
межах пропонується дозволити спалювання лише найменш екологічно
шкідливого палива – природного газу, з укрупненням джерел генерації
теплової енергії, що дозволить організувати жорсткий контроль викидів в
атмосферу та, за потреби, їх очищення; третя зона – розташовується навколо
другої до меж міста, в її межах пропонується дозволити спалювання будь-
якого палива, за умов забезпечення належного очищення димових газів.

- Впровадження в СЦТ м. Одеси системи енергетичного
менеджменту: впровадження системи енергетичного менеджменту (СЕМ)
як складової системи управління, спрямованої на мінімізацію питомих витрат
ПЕР при забезпеченні необхідного рівня комфортності, надійності
енергопостачання та екологічних вимог, в системі централізованого
теплопостачання та за можливістю у місті Одесі в цілому.

- Впровадження комплексної автоматизації та диспетчеризації
виробничих процесів та системи обліку СЦТ м. Одеси, а саме
технологічних процесів виробництва, транспортування і розподілу теплової
енергії, зокрема впровадження програмно-апаратного комплексу системи
SCADA та комплексу програмно-технічних засобів автоматизованої системи
комерційного обліку теплової енергії (АСКОТЕ), з об’єднанням об’єктів СЦТ
міста в єдину систему диспетчерського управління та збору даних, та
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оснащенням всіх систем теплоспоживання приладами обліку теплової
енергії.

- Розвиток інформаційних технологій та діджиталізація
виробничих процесів в системі теплопостачання м. Одеси: впровадження
розрахунково-інформаційного комплексу системи теплопостачання для
вирішення топологічних та пошукових задач, надання рекомендацій з
оптимізації технологічного процесу і режимів роботи мереж та моделювання
стану мереж при різних конфігураціях, зниження виробничих витрат,
поліпшення якості послуг теплопостачання.

2. Система генерації теплової енергії:
- Створення умов відповідності критеріям Директиви 2012/27/ЄС

"Про енергоефективність" та Закону України "Про енергетичну
ефективність" до «Ефективної системи теплопостачання»:
забезпечення використання мінімум 50% відновлюваної енергії, або 50%
відпрацьованої (скидної) теплоти, або 75% теплоти від когенерації, або 50%
сукупності такої енергії та теплоти, зокрема умов відповідності системи
генерації теплової енергії СЦТ м. Одеси останньому критерію, в тому числі
за нижченаведеними шляхами.

- Підвищення ефективності подальшого використання
традиційних джерел енергії: впровадження заходів з підвищення
ефективності використання традиційних джерел енергії (в основному
природного газу, з реконструкцією 7 котелень КП «Теплопостачання міста
Одеси», які працюють на вугіллі, з максимальною відмовою від
використання вугілля як палива) як основного енергоресурсу, при
максимальному з умов можливості та доцільності використанні
поновлюваних джерел енергії, таких як сонячна енергія, тверді побутові
відходи, біомаса, теплота морської води, скидна теплота.

- Перерозподіл навантажень від низькоефективних котелень до
потужніших та ефективніших: проведення перерозподілу теплового
навантаження від низькоефективних малих котелень на більш потужні та
більш ефективні теплоджерела, з залишенням у роботі 56 з існуючих 148
теплових джерел, що дозволить підвищити загальну ефективність
використання палива, а також зменшити витрати на утримання
обслуговуючого персоналу при закритті цих малопотужних котелень і
наступною їх ліквідацією, консервацією або переведенням у резерв.

- Заміна на сучасне та модернізація теплогенеруючого обладнання:
для підвищення надійності теплопостачання та ефективності використання
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палива передбачається заміна котлів на високоефективні нові котли з ККД не
нижче 93 %, модернізація – з підвищенням ефективності існуючих котлів до
рівня ККД не нижче 92 %, з урахуванням базових та пікових навантажень та
оптимізацією коефіцієнта завантаження.

- Впровадження технології утилізації скидної теплоти димових
газів: встановлення 13 утилізаторів теплоти димових газів, переважно
конденсаційного типу, за 13 котлами у 10 теплоджерелах КП
«Теплопостачання міста Одеси», що, окрім відомих переваг
теплоутилізаційних технологій (максимальне використання теплоти
продуктів згоряння, підвищення коефіцієнта використання палива (КВП),
збільшення енергетичного КПД, зменшення викидів в атмосферу і теплового
забруднення довкілля, тощо), надасть змогу отримання значної кількості
конденсату, придатного для підживлення котельного та тепломережевого
обладнання.

- Розвиток виробництва теплової енергії з відновлюваних джерел
енергії: впровадження теплонасосних технологій (з використанням теплоти
морської води та низькопотенційної скидної теплоти каналізаційних стоків),
технології використання сонячних колекторів для потреб локального
гарячого водопостачання на дахах будівель, використання місцевих видів
палива (деревинні відходи міста, тощо).

- Впровадження технологій використання енергетичного
потенціалу твердих побутових відходів (ТПВ). Значний енергетичний
потенціал ТПВ м. Одеси (утворюються близько 525 тис. т ТПВ на рік)
доцільно щонайменше частково використовувати для теплозабезпечення
споживачів міста. З метою економії енергоресурсів, доцільно впровадити
попереднє сортування ТПВ з відокремленням вторинної сировини та
паливної складової у відповідно відведених місцях. Для цього
передбачається будівництво нового технологічного комплексу з переробки
ТПВ, який охоплюватиме попереднє сортування та механіко-біологічну
переробку ТПВ з виробництвом штучного твердого відновлюваного палива з
органічної частини відходів – RDF, та термічну переробку цього палива з
подальшою генерацією електричної та теплової енергії (ТЕЦ-на-RDF), а
також ТЕЦ на природному газі з пуско-резервною котельнею, або як
альтернативний варіант – газопоршневі когенераційні установки, а також
систему належного очищення димових газів. Сумарна планована встановлена
електрична потужність комплексу становитиме 250 МВт, теплова потужність
– 420 Гкал/год.
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- Збільшення частки комбінованого виробництва електричної та
теплової енергії (когенерації): використання в СЦТ міста в першу чергу
теплової енергії, виробленої з застосуванням когенераційного обладнання, за
рахунок першочергового завантаження когенераційних теплових джерел, з
максимізацією частки виробленої теплової енергії на таких джерелах.
Передбачається встановити когенераційні станції з використанням
газопоршневих або газотурбінних установок на 3 існуючих районних
котельнях та одному новому теплоджерелі, будівництво нового
технологічного комплексу, який включатиме ТЕЦ-на-ТПВ та ТЕЦ на
природному газі.

- Розширення впровадження частотного регулювання
електроприводів двигунів тягодуттєвого та насосного обладнання
котлоагрегатів, що дозволить вирішувати завдання узгодження режимних
параметрів і енергоспоживання тягодуттєвих механізмів зі змінними
характеристиками – навантаженнями котлів, з суттєвою економією
електроенергії та збільшенням термінів безаварійної експлуатації
обладнання.

- Розширення впровадження сучасних приладів та систем
автоматики для діагностики та регулювання процесів спалювання
палива: впровадження на теплоджерелах сучасних мікропроцесорних систем
регулювання, що дозволить, окрім виконання стандартних функцій котельної
автоматики, також автоматично підтримувати оптимальне співвідношення
«паливо-повітря» для економічного спалювання палива (на межі виникнення
хімічного недопалу), на основі аналізу оперативної інформації про склад
димових газів, зокрема про концентрацію кисню і продуктів хімнедопалу в
газах.

- Комплексне налагоджування котельного обладнання з
використанням сучасних засобів регулювання та контролю: застосування
комплексного підходу, тобто виконання регулярного своєчасного
взаємопов’язаного налагоджування основного і допоміжного котельного
обладнання, водно-хімічних режимів і налагоджувальних робіт на теплових
мережах, з використанням сучасних засобів регулювання та контролю, що
дозволить отримати найбільший енергозберігаючий ефект.

- Впровадження технологій гібридного теплопостачання з
використанням профіцитної електроенергії: використання профіцитної
електроенергії в години нічного провалу добового графіка навантажень
(ДГН) об‘єднаної енергосистеми (ОЕС) України, коли діють техніко-
економічно обумовлені пільгові тарифи на електроенергію, для підігріву
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теплоносія в електричних котлах, з акумулюванням отриманої теплової
енергії безпосередньо в теплових мережах або з використанням баків-
акумуляторів. Використання електричних котлів на потужних котельнях як
резервного джерела генерації теплової енергії у випадках
відсутності / зниження тиску природного газу в мережі, з потужністю в
межах резервного вводу електроживлення котельні.

- Реконструкція та модернізація обладнання систем
водопідготовки з підвищенням їх ефективності: заміна застарілих та
недостатньо потужних систем водопідготовки, заміна фільтраційних
установок, реорганізація блоку управління, додавання технологічних етапів
за потребою. Це сприятиме зменшенню корозійних пошкоджень і відкладень
накипу та шламу на внутрішніх поверхнях котельного та тепломережевого
обладнання, та запобігатиме зниженню ефективності теплообміну у
поверхнях нагріву (котлових екранах, конвективних поверхнях, тощо),
сприятиме зменшенню опору і відповідних витрат на прокачування
теплоносія, подовженню термінів експлуатації обладнання.

- Реконструкція вузлів обліку витрат природного газу та відпуску
теплової енергії на теплоджерелах, де це потрібно, з 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.

- Будівництво нових теплових джерел переважно з застосуванням
технологій комбінованого виробництва теплової та електричної енергії,
використанням альтернативних палив та джерел енергії. Для
забезпечення покриття перспективних зростаючих потреб міста в тепловій
енергії відповідно до виданих ТУ та затверджених ДПТ, та забезпечення
підвищення ефективності використання палива, передбачається будівництво
нових теплових джерел та деяке підвищення потужності існуючих,
переважно з застосуванням технологій комбінованого виробництва теплової
та електричної енергії, а також використанням альтернативних палив та
джерел енергії.

Зокрема передбачається будівництво:
• ТЕЦ-на-ТПВ (RDF) в комбінації з ТЕЦ на природному газі,
• когенераційних станцій з використанням газопоршневих

установок на 3 районних котельнях,
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• котельні в мікрорайоні «Лузанівка» в комплексі з когенераційною
станцією з використанням газопоршневих установок та
тепловими насосами з використанням теплоти морської води,

• сонячних колекторів на дахах будівель (житлових будинків,
дошкільних навчальних закладів, медичних закладів та інших),

• котельні на альтернативному паливі (біомасі) на базі котельні
«Вул. Клинова, 2»,

• створення «водневого хабу» на базі РК «Південна-1», з
поступовим переведенням котлів РК «Південна-1» на
воденьвмісне паливо синтетичний метан, отриманий з
використанням «зеленого» водню.

- Обмеження використання локальних джерел теплоенергії,
підвищення вимог до видачі дозволів на будівництво нових локальних
теплогенеруючих джерел та дотримання ними вимог дозволів на викиди:
максимально можливе за технічними параметрами та доцільністю обмеження
будівництва, а також за можливістю подальшої експлуатації, автономних
котелень, в першу чергу дахових.

3. Система транспортування теплової енергії:
- Підвищення частки незалежних ділянок тепломереж, зі

збереженням існуючого закритого типу системи теплопостачання міста
Одеси, сприятиме оптимізації гідравлічного режиму роботи системи
теплопостачання та ліквідації високих та наднормативних тисків теплоносія
в системі, дозволить зменшити «перетопи» споживачів в осінній та весняний
періоди, підвищити якість теплопостачання споживачів, знизити витрати на
водопідготовку, знизити вартість послуг з теплопостачання, поліпшити
якість теплоносія, знизити викиди в атмосферу газів і тепла від котелень.

- Взаємне резервування систем транспортування теплової енергії
для підвищення надійності для забезпечення безперебійної роботи систем
теплопостачання, своєчасної локалізації аварій та недопущення тривалого
розладу гідравлічного та теплового режимів, зокрема за шляхами
влаштування перемичок між магістральними мережами від одного або різних
теплоджерел, забезпечення можливості спільної роботи декількох
теплоджерел на єдину теплову мережу.

- Усунення аварійних ділянок теплових мереж: виявлення та повна
заміна аварійних ділянок теплових мереж з ліквідацією прямих витоків
теплоносія, покращення теплової ізоляції теплопроводів з впровадженням
сучасних енергоефективних технологій.
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- Усунення порушень охоронних зон теплових мереж, мереж
прокладених під об’єктами: реконструкція ділянок теплових мереж, які
прокладені на території шкіл та дошкільних навчальних закладів, дитячих та
спортивних майданчиків та інших об’єктів з порушенням охоронних зон
теплових мереж, всього більше 300 ділянок, для підвищення надійності
теплових мереж та попередження наслідків непередбачуваних ситуацій,
пов'язаних з пошкодженнями трубопроводів теплових мереж, витоком
гарячої води на поверхню та утворенням провалів.

- Усунення порушення вимог до гідравлічного режиму роботи,
подолання надмірних та недостатніх тисків теплоносія в теплових
мережах: створення гідравлічного режиму з достатнім тиском в подавальних
і зворотних трубопроводах теплової мережі для забезпечення витрат
мережної води відповідно до заданого теплового навантаження, забезпечить
споживачів тепловою енергією з найменшими тепловими втратами, з
найменшими втратами тиску в ділянках системи, а також найменшим
споживанням електроенергії мережевими насосами і з дотриманням всіх
санітарно-гігієнічних та нормативних вимог.

- Оптимізація системи транспортування теплоносія з прив’язкою
до джерел генерації теплової енергії за результатами моделювання
важлива для досягнення зменшення тиску в системі та зменшення витрат на
транспортування. В процесі гідравлічних розрахунків буде здійснений
розрахунок мереж з прив’язкою до джерел генерації теплової енергії.

- Зменшення частки зношених теплових мереж - поступова заміна
теплових мереж що вичерпали термін експлуатації: для підвищення
надійності та зниження витрат теплової енергії в мережах – заміна зношених
трубопроводів на нові з використанням сучасної теплоізоляції з низьким
коефіцієнтом теплопровідності згідно нормативних документів. Загальна
протяжність ділянок тепломереж з терміном експлуатації понад 25 років
складає близько 425 км, або 54 % загальної протяжності тепломереж міста.

- Модернізація теплових мереж з використанням сучасних
технологій: будівництво та модернізація теплових мереж з переважним
застосуванням попередньоізольованих труб (поліпропіленових для малих
діаметрів та металевих для великих діаметрів) з індикацією витоків, у
випадках технологічної складності заміни існуючих теплових мереж –
використання більш економічної технології санації трубопроводів «труба в
трубі», за умови що це не погіршує гідравлічний режим роботи теплових
мереж. Система оперативного дистанційного контролю (СОДК) за
зволоженням ізоляції дає змогу своєчасно реагувати на порушення цілісності
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труби або ізоляційного покриття і заздалегідь запобігати появі витоку та
створенню аварійної ситуації.

- Впровадження оптимального температурного графіка роботи, з
врахуванням існуючого гідравлічного та теплового режиму роботи системи
теплопостачання, рівня споживання теплової енергії, теплового
навантаження що відповідає реальній потребі споживачів в тепловій енергії,
наявного обладнання теплоджерел та пропускної здатності існуючих
основних магістральних теплових мереж. Рекомендований температурний
графік  становить 115-70 оС зі зрізкою при 95 оС.

- Заміна та модернізація мережевого насосного обладнання з
застосуванням частотних перетворювачів: потрібна заміна майже 300
одиниць насосного обладнання; впровадження регулювання частоти
обертання двигуна в залежності від потреб гідравлічної системи дозволяє
підтримувати заданий тиск і витрату води, та забезпечити значну економію
електроенергії, особливо в системах циркуляції, що працюють практично
постійно.

- Збільшення частки індивідуальних теплових пунктів. Поступове
переведення споживачів теплової енергії на безелеваторну схему
підключення. Використання кількісно-якісного регулювання параметрів
теплоносія. Переобладнання теплових вводів будинків з заміною застарілих
елеваторних вузлів на сучасні автоматичні регулятори теплового потоку, які
враховують погодні умови та працюють за принципом кількісно-якісного
регулювання (близько 70 будинків). Використання автоматизованих
індивідуальних теплових пунктів (ІТП) дозволяє не тільки економити
споживану теплову енергію, зменшити протяжність теплотрас, а й
забезпечити технічну можливість здійснення структурно-параметричних
перетворень роботи СЦТ з можливістю вибору параметрів теплоносія
виходячи з умов оптимізації систем виробництва й транспортування теплоти
без відповідальності за регулювання теплового комфорту споживача.

4. Споживання теплової енергії
- Проведення термомодернізації будівель: комплексна термосанація

(утеплення) будівель зі зменшенням тепловтрат через огороджувальні
конструкції: утеплення стін, заміна вікон на металопластикові багатокамерні,
заміна/ремонт вхідних дверей, утеплення сходових клітин, ремонт/утеплення
перекрить дахів та підвалів, та в результаті зменшенням їх теплоспоживання
на 30-50%. Відповідно, потреба у встановленій потужності теплоджерел на
опалення утеплених будівель може бути зменшена на 20-40 %, що потрібно
враховувати при визначенні перспективних навантажень теплоджерел та
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пропускної здатності тепломереж. Черговість проведення термомодернізації
має бути визначена системно.

- Встановлення індивідуальних теплових пунктів, що забезпечить
економію теплової енергії та підвищення надійності теплопостачання
споживачів.

- Модернізація внутрішньобудинкових комунікацій
теплопостачання, що дозволить значно зменшити втрати теплової енергії у
споживачів і відповідно потребу в тепловій енергії. Проведення
енергоаудитів будівель, створення системи моніторингу енергоспоживання в
будівлях.

- Створення та застосування стимулюючих механізмів у
впровадженні заходів з енергозбереження: впровадження та удосконалення
економічних механізмів енергозбереження (системне впровадження приладів
обліку спожитих енергоносіїв, залучення інвестицій, розвиток
інфраструктури ринку енергоносіїв, застосування економічних санкцій до
споживачів, що неефективно використовують ПЕР, тощо).

Розроблення нової Схеми теплопостачання м. Одеси на період до 2030
року має стати важливою умовою для забезпечення комплексного підходу
для розв’язання проблем із теплопостачанням міста на середньострокову та
довгострокову перспективу.

Схему теплопостачання м. Одеси на період до 2030 року розроблено з
урахуванням положень існуючої містобудівної документації, зокрема
проекту Генерального плану міста Одеси, виданих Технічних умов на
приєднання нових споживачів, затверджених Детальних планів територій,
тощо.
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2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я
населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного

планування не буде затверджено

2.1 Стан атмосферного повітря

Якість атмосферного повітря в м. Одеси залежить від обсягів викидів
забруднюючих речовин від двох основних типів джерел забруднення -
стаціонарних і пересувних.

Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря міста
протягом 2015-2020 років представлена в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 - Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне
повітря міста, тис. т/рік*

Викиди
Роки

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Всього,

в тому числі:
53,0 - - - - -

від стаціонарних
джерел 9,742 11,947 12,047 18,314 20,121 25,381

від усіх видів
транспорту 43,3 - - - - -

* За даними Головного управління статистики в Одеській області
(http://www.od.ukrstat.gov.ua)

Аналіз стану забруднення проводиться за статистичними даними,
даними Гідрометцентру та матеріалами Департаменту екології та природних
ресурсів Одеської обласної державної адміністрації.

Загальна кількість підприємств, що у процесі діяльності впливають на
стан атмосферного повітря, складає 1287 суб’єктів господарювання, з них
232 підприємства здійснюють або можуть здійснювати шкідливий вплив на
здоров’я людей і стан атмосферного повітря.

Контроль рівнів забруднення здійснюється на 8 стаціонарних постах
системи Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів:

№8 – прибережна зона міста (Французький бульвар, 89);
№10 – вул. Ярмарочна площа;
№15 – Херсонський сквер (північно-західна частина міста);
№16 – перетин вулиць Велика Арнаутська та проспект Миру;
№17 – район центрального автовокзалу;
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№18 – вул. Балківська, 199;
№19 – 1-а ст. Чорноморської дороги;
№20 – на перетині Італійського бульвару та вул. Канатної.

Відповідно до метеорологічних умов, м. Одеса відноситься до
територій з помірним потенціалом забруднення атмосферного повітря. У
структурі викидів 30,5% припадає на стаціонарні джерела, 69,5% - на
пересувні (автотранспорт).

Значною мірою на стан атмосферного повітря м. Одеси впливають
викиди від пересувних джерел, особливо автомобільний та морський
транспорт, на долю яких припадає біля 79,7% загального об’єму викидів.

Основним джерелом забруднення атмосферного повітря від
стаціонарних джерел є промисловий комплекс міста. Найбільшими
забруднювачами є ПАТ «Одесагаз» (29,212 тис. т/рік), ТОВ «Інфокс» (0,832
тис. т/рік), КП «Теплопостачання м. Одеси» (0,670 тис. т/рік)

За даними Головного управління статистики в Одеській області
щільність викидів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел
забруднення у розрахунку на 1 км2 території м. Одеси становила 156,3 т/рік
(2020 р.) забруднюючих речовин, що перевищує середній показник по
Україні більш ніж у 10 разів.

У 2019 р. в атмосферне повітря м. Одеси було викинуто оксиду
вуглецю обсягом 1533,0 т (7,62% від загального обсягу викидів
стаціонарними джерелами). Щільність викидів оксиду вуглецю у розрахунку
на 1 км2 становила 9439,66 кг/рік, що в 7,3 рази більше, ніж в середньому по
Україні.

Викиди діоксиду азоту в атмосферне повітря м. Одеса у 2019 р.
становили 601,0 т. Разом з тим, щільність викидів у розрахунку на 1 км2

становила 3700,74 кг/рік.
Також у 2019 р. в атмосферне повітря м. Одеси було викинуто пилу

обсягом 484,0 т (2,41% від загального обсягу викидів стаціонарними
джерелами). Щільність викидів оксиду вуглецю у розрахунку на 1 км2

становила 2980,30 кг/рік, що в 39,4 рази більше, ніж в середньому по Україні.
Також негативний стан справ спостерігався з викидами діоксиду сірки,

якого підприємствами та організаціями м. Одеси у 2019 р. було викинуто в
атмосферне повітря 217 т, або 1,08% від загального обсягу викидів
забруднюючих речовин стаціонарними джерелами. Щільність викидів
діоксиду сірки у розрахунку на 1 км2 становила 1336,21 кг/рік, що в 1,1 рази
більше, ніж в середньому по Україні.
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Таблиця 2.2 - Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від
стаціонарних джерел забруднення м. Одеси за період 2015 - 2019 рр., тис. т

Рік Обсяги викидів
У тому числі

пил діоксиду
сірки

діоксиду
азоту

Оксид
вуглецю

2015 9,742 0,4 0,266 0,886 0,736
2016 11,947 0,503 0,287 0,667 1,5
2017 12,047 0,552 0,287 0,682 1,630
2018 18,314 0,461 0,256 0,688 1,906
2019 20,120 0,484 0,207 0,601 1,533

Примітка: * За даними Головного управління статистики в Одеській області
(http://www.od.ukrstat.gov.ua)

Загальний рівень забруднення повітря за індексом забруднення
атмосфери (ІЗА) у 2019 р. в Одесі оцінювався як високий і становив 13,6.
Загалом по м. Одеса перевищення середньодобових гранично допустимих
концентрацій (ГДК с.д.*) спостерігалось: діоксиду азоту – у 1,5 рази,
формальдегіду – у 4,7 рази, фенолу – у 1,3 рази, пилу – у 1,3 рази. Це
речовини 2 і 3 класів небезпеки і ті, що протягом усього року у найбільшій
мірі забруднювали повітря міста.

Таблиця 2.3 - Вміст основних забруднюючих речовин (в кратності
ГДК) в атмосферному повітрі по місту Одеса за 2020 р.

Назва
забруднюючої
речовини

Середньо-
річний
вміст,
мг/м3

Середньо-
добові
ГДК,
мг/м3

Максимальні
разові

ГДК, мг/м3

Максимальний
вміст, мг/м3

пил 0,2 0,15 0,50 0,8
діоксид сірки 0,043 0,050 0,500 0,119
оксид вуглецю 3,0 3,0 5,0 9,0
діоксид азоту 0,06 0,04 0,2 0,2
оксид азоту 0,04 0,06 0,4 0,08
сірководень 0,001 - 0,008 0,006
фенол 0,004 0,003 0,010 0,014
сажа 0,05 0,05 0,15 0,26
фтористий
водень 0,005 0,005 0,020 0,013

формальдегід 0,014 0,003 0,035 0,044
сульфати 0,02 - - 0,03
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2.2 Водні ресурси

Орографічні особливості міста сформувались так, що відкрита система
поверхневого стоку відсутня. Ті балки, що в минулому мали відкриті
водотоки (Корсуновська, Красносільська, Крива, Водяна, Карантинна,
Аркадійська, Фонтанська, Чорноморська), вже давно перетворені у вулично-
транспортну мережу. Щодо орографічних особливостей прибережної
морської акваторії, необхідно відмітити її складність.

Зона Чорного моря у прибережній частині міста мілководна. Дно
характеризується досить рівним рельєфом. Єдиним суттєвим підводним
утворенням є «Одеська банка», яка являє собою витягнуте паралельно берегу
мілководне піщане утворення. Глибина моря по гребеню банки становить 5-6
метрів, а в улоговині між нею і берегом – більше 20 метрів.

В даному районі спостерігаються течії двох видів: дрейфові відкритого
моря і прибережні. Найбільш дієве значення для процесів самоочищення
прибережної акваторії мають прибережні течії.

Згідно даних Державного водного кадастру м. Одеса знаходиться в
районі басейну річок Причорномор’я http://geoportal.davr.gov.ua:81/:

Рисунок 2.1 - Розташування міста Одеса в районі басейну річок
Причорномор’я

http://geoportal.davr.gov.ua:81/
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Територія міста Одеса відповідно гідрологічного районування
відноситься до зони недостатньої водності, а саме Причорноморської області
надзвичайно низької водності: http://geomap.land.kiev.ua/zoning-7.html:

Рисунок 2.2 - Гідрологічне районування України

За зонуванням території за ступенем забрудненості поверхневих вод
(гігієнічна класифікація водних об'єктів) місто Одеса має високу ступінь
забруднення, екологічна оцінка якості води – забруднена (шкідлива для
питного вживання) http://geomap.land.kiev.ua/ecology-7.html:

http://geomap.land.kiev.ua/zoning-7.html
http://geomap.land.kiev.ua/ecology-7.html
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Примітка. Індекси сумарної забрудненості поверхневих вод розраховані за
органолептичними і токсикологічними властивостями, санітарним режимом та
бактеріологічними показниками.

Рисунок 2.3 - Зонування території України за ступенем забрудненості
поверхневих вод

За зонуванням території за ступенем забрудненості підземних вод в м.
Одеса води незабруднені http://geomap.land.kiev.ua/ecology-6.html:

Рисунок 2.4 - Зонування території України за ступенем забрудненості
підземних вод

http://geomap.land.kiev.ua/ecology-6.html
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Згідно природного потенціалу самоочищення поверхневих вод
(інтегральні показники) м. Одеса відноситься до зони з дуже низьким рівнем
самоочищення https://geomap.land.kiev.ua/ecology-10-2.html:

Рисунок 2.5 - Зонування території України згідно природного
потенціалу самоочищення поверхневих вод

Щодо лиманів, то необхідне відмітити наступне:
Куяльницький лиман утворився в результаті затоплення долини річки

В.Куяльник і являє собою безстічне русло. Площа лиману 61,5 км2, довжина
25-30 км, ширина 2,5-3,0 км, максимальна глибина 8,0 м. Від моря лиман
відокремлений піщаним пересипом, шириною до 3,0 км.

Хаджибейський лиман представляє собою затоплену гирлову частину
долини р. М.Куяльник. Загальна площа лиману 87,5 км2, довжина 32 км,
ширина 2,5-3,0 км, максимальна глибина 13,0 м.

В плані гідрологічних особливостей території необхідно відмітити, що
головною територіальною проблемою охорони водного басейну міста є

https://geomap.land.kiev.ua/ecology-10-2.html
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прибережна морська акваторія – 100 метрів, лимани, а також приморська
частина міста з першою лінією поверхневого стоку – 300 метрів.

Питний водозабір м. Одеси відбувається з р. Дністер.
Вода в річці в місці відбору характеризується гідрокарбонатно-

сульфатним, кальцієво-магнієвим складом (дані за 2019 рік).
Фізико-хімічні показники. За величиною активної реакції рН вода

переважно нейтральна та лужна (рН 7,1-8,2). Показники запаху і
кольоровості впродовж року знаходилися в межах ГДК. Кількість завислих
речовин знаходилася в межах 10-52, при середньому значенні 29 мг/дм3.
Максимальне значення було зафіксовано у грудні.

Показники режиму кисню. Концентрація розчиненого кисню
знаходилася в межах 5,3-13,2 мгО2/дм3. Показник БСК5 складав 1,0-4,4
мгО2/дм3, при середньому значенні 2,6 (в межах ГДК). Значення ХСК
варіювали в межах 5,0-66,0 мгО2/дм3. Найбільше перевищення ГДК було
зафіксоване у кінці ІІІ кварталу.

Показники мінералізації. Мінералізація води протягом року
знаходилась в межах від 0,33 до 0,57 г/дм3 і не перевищувала встановлені
ГДК. Вода річки відноситься до прісних вод.

Біогенні речовини. Вміст сполук азоту та фосфору протягом року
знаходився в межах ГДК.

Специфічні та токсичні хімічні речовини. Перевищень ГДК не
спостерігалось.

Забруднюючі речовини. У р. Дністер виявлено 8 (з 39) речовин.
Значення концентрацій 7-ми з них не перевищували встановлені максимальні
допустимі концентрації (МДК) та середньорічні допустимі концентрації
(СРДК). Лише вміст трихлорметану (хлороформу) перевищив СРДК у
жовтні-грудні.

Протягом останніх років йде поступове скорочення обсягів споживання
водних ресурсів: від 130,57 млн м3 у 2018 р. до 127,41 млн м3 у
2019 р. (табл. 2.4).

Таблиця 2.4 - Виробничі показники використання води філією
«Інфоксводоканал», м.Одеса

Обсяги води, млн. м3/рік 2018 2019
Водопостачання

піднято 130,57 127,41
очищено 120,34 116,08
подано усім споживачам 120,34 116,08
реалізовано 81,4 81,56
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Таблиця 2.5 - Скидання зворотних вод та забруднюючих речовин ТОВ
«Інфокс» філія «Інфоксводоканал», м. Одеса (2018-2020 рр.)

2018 2019 2020
Об'єм скидання зворотних вод, тис. м3 83290,0 23770,0 26315,3
У тому числі об'єм скидання забруднених
без очищення) та недостатньо очищених
зворотних вод, тис. м3

9340,0 - -

Кількість забруднюючих речовин, що
скидаються разом із зворотними водами, т 403,26 534,0 22809,3

Таблиця 2.6 - Середньорічні концентрації забруднюючих речовин у
створі р. Дністер м. Біляївка за 2020 р.
Показники складу та властивостей

За
ви
сл
і р
еч
ов
ин
и

БС
К

5

мі
не
ра
лі
за
ці
я

су
ль
фа
ти

хл
ор
ид
и

А
мо
ні
й 
со
ль
ов
ий

ні
тр
ат
и

на
фт
оп
ро
ду
кт
и

Х
С
К

Ро
зч
ин
ен
ий

 к
ис
ен
ь

фо
сф
ат
и

за
лі
зо

ні
тр
ит
и

19,02 2,85 382,78 76,30 29,56 0,25 2,79 0,01 13,69 9,29 0,32 0,12 0,06

2.3 Земельні ресурси та ґрунти

У відповідності з природним сільськогосподарським районуванням
територія міста входить до 08 природно-сільськогосподарського району.
Основними ґрунтами є типові південно-степові та південні мало гумусні
чорноземи.

При прийнятті проектних рішень необхідно враховувати вартість
земель сільськогосподарського призначення, визначених «Грошовою
оцінкою земель м. Одеси», загальна площа яких у межах міста становить
611,0 га (існуючий стан). Ділянки особливо цінних сільськогосподарських
земель агровиробничих груп (шифр 71е) – чорноземи південні важко
суглинкові (орієнтовно 54,0 га).

Згідно агровиробничого районування місто Одеса відноситься до
Причорноморського середньостепового краю, а саме Дністровсько-Бузької
низовинної області http://geomap.land.kiev.ua/zoning-1:

http://geomap.land.kiev.ua/zoning-1


28

Рисунок 2.6 - Зонування території України згідно агровиробничого
районування

Джерелами забруднення ґрунтів на цій території є робота комунальних
служб і діяльність автотранспорту. За останніми результатами моніторингу
факторів навколишнього середовища в зазначеному районі встановлено
перевищення ГДК на вміст цинку.

Рівні забруднення ґрунтів за іншими показниками знаходяться у межах
нормативних величин (ДСН 173-96). Основним потенційним джерелом
забруднення є автотранспорт та об'єкти транспортної інфраструктури. При
цьому фактор забруднення не відноситься до планувальних обмежень, він
постійно знаходиться в динамічному стані і залежить від багатьох складових.
Система організації дорожнього руху, яка намічена комплексом заходів
генерального плану міста, спрямована на вирішення даної проблеми.

Варто зауважити, що забруднені ґрунти є вторинним джерелом
забруднення підземних та поверхневих вод, а також атмосферного повітря
через незадовільний стан покриття вулиць, недостатню кількість зелених
насаджень.

Згідно антропоекологічної оцінки сумарного пестицидного
навантаження на грунти, м. Одеса розташоване в несприятливій зоні
http://geomap.land.kiev.ua/ecology-9.html:

http://geomap.land.kiev.ua/ecology-9.html
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Рисунок 2.7 - Зонування території України згідно антропоекологічної
оцінки сумарного пестицидного навантаження на грунти

Згідно районування за стійкістю ґрунтів до забруднення відходами
промислових підприємств, тваринницьких комплексів, ферм, мінеральними й
органічними добривами, пестицидами (%) м. Одеса відноситься до зони
середньої стійкості ґрунтів http://geomap.land.kiev.ua/ecology-10-3.html:

Рисунок 2.8 - Зонування території України згідно районування за стійкістю
ґрунтів до забруднення відходами промислових підприємств, тваринницьких
комплексів, ферм, мінеральними й органічними добривами, пестицидами (%)

http://geomap.land.kiev.ua/ecology-10-3.html
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2.4 Стан фауни, флори, біорізноманіття

До природоохоронних територій міста відноситься система
водоохоронної зони моря і лиманів з прибережною захисною смугою (ПЗС).
Відповідно проекту визначення розмірів і меж водоохоронних зон моря і
лиманів в місті Одеса та режиму ведення господарської діяльності в них», в
якому орієнтовно визначені межі водоохоронні зони моря і лиманів з
урахуванням природних умов (гідрологічних, геоморфологічних,
гідрогеологічних, грунтового покриву, земельних насаджень, площі
водозбору поверхневого стоку) і антропогенних факторів (характеру
планувальної структури, забудови, інженерно-транспортної інфраструктури).
Орієнтовно визначена водоохоронна зона займає площу 6095 га (37,5% від
площі міста).

На території м. Одеса склалися біоценози, в яких переважають
синантропні види тварин, які характеризуються великою адаптивністю до
людини та які пристосувались до створених або видозмінених людиною умов
середовища.

В цілому по м. Одеса об’єкти ПЗФ займають площу 245,13 га, що
становить 1,5% від площі міста.

2.5 Поводження з відходами

У процесі функціонування та розвитку господарського комплексу
м. Одеса утворюється значна кількість відходів. Відходи виробництва та
споживання, при їхньому накопиченні у місті, є джерелом екологічної
небезпеки.

У 2020 році в місті Одеса зібрано та вивезено 481,41 тис. т побутових
відходів, що становить близько 474 кг відходів на одного мешканця. Обсяги
утворення твердих побутових відходів (ТПВ) в м. Одеса постійно зростають.

Побутові відходи, які утворюються в місті Одеса та прилеглих
територіях, вивозяться на Одеське міське звалище ТПВ-1 «Дальницькі
кар’єри».

Сміттєзвалище розташоване на землях Ново-Долинської сільської ради
Овідіопольського району та Велико-Дальницької сільської ради Біляївського
району Одеської області, загальною площею 96,2 га.

Полігон ТПВ-1 «Дальницькі кар’єри» експлуатується ТОВ «СОЮЗ».
На сміттєзвалище приймаються тверді побутові та промислові відходи

3-4 класів небезпеки, що вивозяться з території м. Одеса, Іллічівського порту
та прилеглих населених пунктів самовивезенням (по талонам).



31

Динаміка утворення та поводження з відходами у період з 2017 до 2020
роки представлена у табл. 2.7.

Таблиця 2.7 - Динаміка утворення та поводження з відходами
2017 2018 2019 2020

Утворені відходи, тис. т 434,57 414,41 455,49 481,41
Утилізовано, тис. т 0,64 1,22 0,93 1,52
Спалені відходи, тис. т 9,07 12,30 9,42 8,89
Видалені у спеціально
відведені місця, тис. т 424,86 400,89 445,13 471,00

2.6 Здоров’я населення

В 2017 році чисельність наявного населення в м. Одеса складала
1010986 осіб, в 2018 – 1013159 осіб, в 2019 році – 1017699 осіб, в 2020 році –
1015826 осіб. Показники народжуваності мають тенденцію до зниження:
2017 – 9438 осіб, 2018 – 8743 осіб, 2019 – 8050 осіб, 2020 – 7761 особи.

Показники смертності навпаки зростають: 2017 – 13000 осіб, 2018 –
13297, 2019 - 12982 осіб, 2020 - 13877 осіб.

Виділяють шість основних форм захворювань, які пов’язані із
забрудненням атмосферного повітря, а саме: новоутворення; хвороби
ендокринної системи; розлади харчування; порушення обміну речовин та
імунітету; хвороби крові та кровотворних органів; хвороби системи
кровообігу; хвороби органів дихання; хвороби органів травлення.

В цілому, стан здоров'я населення Одеської агломерації викликає
серйозні побоювання і, як один з індикаторів якості довкілля, дозволяє
зробити висновок про необхідність вжиття комплексних заходів зі зниження
антропогенного навантаження на території агломерації та профілактики
захворювань серед її населення.

Рівень захворюваності мешканців. Одеса по основним показникам
характеризується більш низьким рівнем, до 1,5 разів, ніж область в цілому.
Але відзначається подальше погіршення стану здоров’я населення району з
істотним підвищенням в усіх вікових групах рівнів захворюваності і
поширеності хвороб, зокрема хронічних неінфекційних захворювань,
включаючи хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, хронічні
обструктивні хвороби легень, цукровий діабет та інші хвороби. Збільшується
частота соціально-небезпечних хвороб, у тому числі туберкульозу та
ВІЛ/СНІД, розладів психіки серед осіб молодого віку.
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3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та
стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу

Сучасний стан навколишнього природного середовища міста
охарактеризований на підставі аналізу стану компонентів довкілля –
атмосферного повітря, водних ресурсів, зелених насаджень, ґрунтів, а також
поводження з відходами. Оцінка тенденцій передбачала порівняння основних
екологічних параметрів за останні роки.

Забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту та
промислових підприємств.

Однією з найважливіших екологічних проблем м. Одеси є забруднення
атмосферного повітря. Серед основних джерел забруднення атмосфери –
пересувні джерела, з яких на першому місці знаходиться автотранспорт, а
також підприємства енергетики та інших галузей промисловості.

Викиди забруднюючих речовин від автотранспорту в останні роки
зростають та негативно впливають на якість атмосферного повітря в місті.

Значна частка автомобілів, які експлуатуються в м. Одесі, застарілі та
здебільшого не відповідають міжнародним стандартам щодо екологічної
безпеки. Якість використовуваного автомобілістами пального не завжди
належна, двигуни зазвичай морально і фізично застарілі. Як результат –
екологічне становище міста далеке від належного.

Автомобілі викидають з відпрацьованими газами та випаровуваннями
паливо-мастильних матеріалів близько 200 компонентів забруднюючих
речовин, які мають токсичний, мутагенний, наркотичний та інший вплив на
живі організми. Основним токсичним інгредієнтом, яким забруднюється
повітря під час експлуатації автомобільного транспорту, є оксид вуглецю
(близько 80%).

Викиди автотранспортних засобів особливо небезпечні тому, що
здійснюються у безпосередній близькості від тротуарів у зоні активного
пішохідного руху. Крім забруднення атмосферного повітря, міський
транспорт та його супутня інфраструктура є головними забруднювачами
водних об’єктів та ґрунтів нафтопродуктами. Насамперед це стосується
відкритих автостоянок, гаражних кооперативів і автозаправних станцій, які
не обладнано локальними очисними спорудами дощових стоків, пунктів
розвантаження паливно-мастильних матеріалів на території морського порту
та автотранспортних підприємств міста. Має місце забруднення трамвайних
колій мастилами через їх витікання з негерметичних редукторів трамвайних
вагонів.
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До проблем забруднення атмосферного повітря слід віднести також
негативний вплив збільшення кількості автономних котелень в місті, яке
спричинене в основному бажанням забудовників мати власне незалежне
джерело теплової енергії всупереч екологічним вимогам, та також в деяких
зонах зі зростаючими темпами забудови міста недостатньою реальною
спроможністю підприємств енергетики забезпечувати потрібне постачання
теплоти споживачам. Досягнення зазначеного без шкідливих наслідків для
довкілля міста (за рахунок використання сучасних прогресивних
котлоагрегатів з максимально низькими показниками емісії забруднюючих
речовин, впровадження енергозберігаючих технологій, вирішення проблеми
досягнення мінімальних втрат на шляху транспортування тепла до
споживачів, тощо) є вельми актуальним питанням щодо дотримання вимог
екологічної безпеки в місті.

Поводження з відходами.
Проблема відходів є однією з ключових екологічних проблем міста

Одеси. Існуюча система управління відходами як в Україні, так і в Одесі
характеризується такими тенденціями:

- накопичення відходів як у промисловому, так і побутовому секторі,
що негативно впливає на стан довкілля і здоров’я людей;

- здійснення неналежним чином утилізації та видалення небезпечних
відходів;

- розміщення побутових відходів без урахування можливих
небезпечних наслідків;

- неналежний рівень використання відходів як вторинної сировини
внаслідок недосконалості організаційно-економічних засад залучення їх у
виробництво;

- неефективність впроваджених економічних інструментів у сфері
поводження з відходами.

Незважаючи на тенденцію деякого зменшення обсягів утворення
відходів виробництва, в місті триває процес накопичення відходів різних
видів.

Негативно впливають на стан довкілля відходи автотранспортних
засобів, які утворюються в процесі їх експлуатації, а саме: відпрацьовані
мастила, фільтри, акумулятори, шини, деталі та корпуси автомобілів та ін.,
утилізацію яких належним чином ще не налагоджено.

Невирішеними залишаються такі проблеми поводження з відходами:
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- не запроваджена чітка система утилізації продуктів переробки
макулатури, склобою, автомобільних шин, полімерних відходів, відходів
легкої та харчової промисловості, відпрацьованих нафтопродуктів тощо;

- не впроваджена система поводження (знешкодження) з токсичними
відходами.

Вирішення більшості питань щодо утилізації відходів не потребує
значних капіталовкладень, а залежить лише від зацікавленості та
ініціативності місцевих органів управління.

Залишається актуальною проблема утилізації твердих побутових
відходів (ТПВ). Щорічно у м. Одесі утворюється близько 500 тис. т ТПВ.
Вивезення твердих побутових та нетоксичних промислових відходів
здійснюється на Одеське міське звалище ТПВ-1 «Дальницькі кар’єри».

Існуюча система поводження з твердими побутовими відходами не
дозволяє в повному обсязі виділити із загальної маси відходів фракції
ресурсоцінних матеріалів (паперу, картону, скла, металу, пластмас тощо).
Утворення значних обсягів відходів в місті, захаращення території міста
відходами зумовлено наступними основними факторами:

- неефективні технології переробки первинної сировини і матеріалів;
- недоліки в розробленні нових та використанні наявних (вже

розроблених і відомих у світовій практиці) технологій утилізації відходів на
місцях їх безпосереднього утворення;

- недоліки системи поводження з відходами, що не були утилізовані в
місцях їх утворення, а також недоліки системи очищення міста від відходів.

Існуюча система видалення побутових відходів не забезпечує
регулярного вивозу і знешкодження побутових відходів, що призводить до
стихійних звалищ.

Слід зауважити, що в м. Одесі наявні й позитивні тенденції в цьому
напрямку, зокрема збільшується кількість підприємств, що займаються
збором та утилізацією окремих видів відходів як вторинної сировини
(макулатура, склобій, полімерні відходи, гумові вироби тощо).

Забруднення водних об’єктів забрудненими зливовими та стічними
водами, а також забруднення підземних водоносних горизонтів
нафтопродуктами.

Сучасний стан поверхневих водойм характеризується антропогенним
тиском суб’єктів господарювання. Причиною недостатньо ефективної роботи
очисних споруд є фізична та моральна застарілість обладнання, несвоєчасне
проведення поточних і капітальних ремонтів, їх перевантаженість.
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Стан прибережно-захисних смуг водних об’єктів міста.
Існуючий стан малих водойм міста викликає занепокоєння, тому що

багато з них є засміченими, прибережні захисні смуги водойм захаращені
несанкціонованими звалищами побутових і будівельних відходів. Статтею 89
Водного кодексу України (ВКУ) передбачено обмеження господарської
діяльності в прибережних захисних смугах водойм і на островах.

З метою створення сприятливого режиму водних об’єктів,
попередження їх забруднення, засмічення і вичерпання, згідно ст. 87 ВКУ,
встановлюються водоохоронні зони (ВЗ). Зовнішні межі водоохоронних зон
визначаються за спеціально розробленими проектами. В межах
водоохоронних зон відповідно до ст. 88 ВКУ виділяються земельні ділянки
під прибережні захисні смуги (ПЗС).

При проведенні перевірок об’єктів господарювання в водоохоронних
зонах та прибережних захисних смугах було виявлено ряд типових для м.
Одеса порушень існуючого чинного законодавства:

- відсутність проектів винесення в натуру водоохоронних зон та
прибережних захисних смуг;

- надання земельних ділянок прибережних захисних смуг (земель
водного фонду) в тимчасове користування при відсутності винесення в
натуру (на місцевості) прибережних захисних смуг;

- порушення режиму землекористування в прибережних захисних
смугах;

- наявність несанкціонованих звалищ будівельного та побутового
сміття;

- самозахоплення земельних ділянок.
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4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я
населення, які стосуються документа державного планування, зокрема

щодо територій з природоохоронним статусом

Схема теплопостачання міста Одеси спрямована на створення
відповідної інфраструктури та визначає напрямки розвитку системи
теплопостачання міста з урахуванням перспективи його розвитку, а також
напрямки заходів щодо забезпечення енергоефективного, якісного,
безпечного та надійного теплопостачання міста відповідно до державних
будівельних і санітарних норм. Тому в результаті її впровадження можна
очікувати покращення стану навколишнього природного середовища та
здоров’я населення, що призведе до створення більш сприятливих умов для
життєдіяльності людини, у т.ч. на територіях з природоохоронним статусом.

В рамках СЕО був виконаний SWOT-аналіз екологічної ситуації в
м. Одеса, результати якого наведені в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 - SWOT-аналіз екологічної ситуації в місті Одеса

Сильні сторони Слабкі сторони

Економічний і фінансовий центр,
значна концентрація фінансових
ресурсів

Значне техногенне навантаження на
довкілля (забруднення атмосферного
повітря, водних об’єктів, погіршення
стану земель)

Наявність водних ресурсів (Чорне
море, Куяльницький та
Хаджибейський лимани та ін.)

Накопичення великої кількості
відходів

Високий потенціал енергозбереження Відсутність роздільного збору ТПВ
Позитивний досвід захисту довкілля
від забруднення викидами та скидами
промислових підприємств завдяки
застосуванню новітніх технологій
очищення викидів і скидів

Недостатнє використання
обладнання для утилізації викидів в
атмосферу, стічних вод і твердих
відходів на промислових
підприємствах

Розвинута транспортна
інфраструктура (авіатранспорт,
автотранспорт, залізниця, морський
порт)

Недосконала система
централізованого теплопостачання
(застаріле котельне обладнання,
насоси з низьким коефіцієнтом
корисної дії, зношені комунікації,
часті прориви тепломереж)
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Розвинута інфраструктура енерго-,
газо-, водо-, теплопостачання

Наявність генерації теплової енергії
з використанням вугілля

Розгалужена мережа водопровідно-
каналізаційного господарства міста

Значна скупченість котелень з
відповідним забрудненням
атмосфери у центральній частині
міста

Значна концентрація науково-
дослідного персоналу

Недостатній рівень відповідальності
за порушення природоохоронного
законодавства

Значний кадровий потенціал в освіті
та медицині
Високий рівень кваліфікації
працівників
Високий рівень активності
екологічної громадськості
Високий рівень стурбованості
мешканців щодо стану довкілля в
місті

Можливості Загрози
Використання альтернативних джерел
енергії, в т.ч. сонячної енергії,
теплового потенціалу води Чорного
моря

Нестабільність політичної та
економічної ситуації в країні

Впровадження ресурсо - та
енергозберігаючих технологій

Зростання кількості аварійних
ситуацій через зношеність
комунальної інфраструктури

Можливість отримання кредитів від
міжнародних фінансових установ

Зростання рівня захворюваності
внаслідок забруднення довкілля

Впровадження системи роздільного
збору та сортування ТПВ, з
наступним рециклінгом та
використанням енергетичного
потенціалу

Погіршення стану земель внаслідок
недостатнього розвитку
інфраструктури поховання та
знешкодження відходів

Зростання рівня забруднення водних
об’єктів внаслідок неефективної
системи очищення стічних вод у
промисловості та комунальному
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господарстві
Зростання рівня забруднення
атмосферного повітря внаслідок
збільшення автомобільного парку та
автомобільних перевезень
Високі темпи подальшого зростання
вартості життя у місті, в тому числі
вартості послуг теплопостачання

В процесі виконання СЕО було здійснено експертну оцінку ймовірного
впливу Схеми на складові довкілля відповідно до контрольного переліку,
наведеного в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 - Оцінка ймовірного впливу схеми теплопостачання на
довкілля відповідно до контрольного переліку

Чи може реалізація Схеми спричинити
Негативний вплив Пом’якш

ення
існуючої
ситуації

Так Ймові
рно Ні

Повітря
Збільшення викидів забруднюючих речовин
від стаціонарних джерел ● +

Збільшення викидів забруднюючих речовин
від пересувних джерел ● +

Погіршення якості атмосферного повітря ● +
Появу джерел неприємних запахів ●
Зміни повітряних потоків, вологості,
температури або будь які зміни клімату ●

Водні ресурси
Збільшення обсягів скидів у поверхневі води ●
Будь-які зміни якості поверхневих вод
(зокрема таких показників, як температура,
розчинений кисень, прозорість, але не
обмежуючись ними)

●

Порушення гідрологічного та гідрохімічного
режиму малих річок регіону ●

Забруднення підземних водоносних горизонтів ●
Збільшення обсягів скидів у поверхневі води ●
Значне зменшення кількості вод, що
використовуються для водопостачання
населенню

●

Збільшення навантаження на каналізаційні
системи та погіршення якості очистки стічних
вод

●
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Зміни напрямів і швидкості течії поверхневих
вод або зміни обсягів води будь-якого
поверхневого водного об’єкту

●

Зміни обсягів підземних вод (шляхом відбору
чи скидів або ж шляхом порушення
водоносних горизонтів)

●

Відходи
Збільшення кількості утворюваних твердих
побутових відходів ● +

Збільшення обсягів переробки побутових
відходів з вилученням небезпечних та
ресурсоцінних компонентів та їх утилізації

● +

Спорудження еколого-небезпечних об’єктів
поводження з відходами ● +

Збільшення кількості утворюваних чи
накопичених промислових відходів ІІІ-IV
класу небезпеки

●

Збільшення кількості відходів I-III класу
небезпеки ● +

Збільшення обсягів переробки побутових
відходів з вилученням небезпечних та
ресурсоцінних компонентів та їх утилізації

● +

Спорудження небезпечних об’єктів
поводження з відходами ● +

Земельні ресурси
Порушення, переміщення, ущільнення
ґрунтового шару ●

Будь-яке посилення вітрової або водної ерозії
ґрунтів ●

Зміни в топографії або в характеристиках
рельєфу ●

Будь-яке посилення вітрової або водної ерозії
ґрунтів ●

Біорізноманіття
Негативний вплив на ландшафт міста ●
Зміни у кількості видів рослин або тварин,
їхній чисельності або територіальному
представництві

●

Будь-який вплив на наявні об’єкти історико-
культурної спадщини

●

Порушення або деградацію середовищ
існування диких видів тварин ●

Інші негативні впливи на естетичні показники
об’єктів довкілля ●

Населення та інфраструктура
Зміни в локалізації, розміщенні, щільності та
зростанні кількості населення будь-якої
території

●

Вплив на нинішній стан забезпечення житлом ●
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або виникнення нових потреб у житлі
Потреби в нових або суттєвий вплив на наявні
комунальні послуги ●

Появу будь-яких реальних або потенційних
загроз для здоров’я людей ● +

Екологічне управління та моніторинг
Послаблення правових і економічних
механізмів контролю в галузі екологічної
безпеки

● +

Погіршення екологічного моніторингу ● +
Усунення наявних механізмів впливу органів
місцевого самоврядування на процеси
техногенного навантаження

●

Стимулювання розвитку екологічно
небезпечних галузей виробництва ● +

Інше
Підвищення рівня використання будь-якого
виду природних ресурсів ● +

Суттєве порушення якості природного
середовища ● +

Збільшення споживання значних обсягів
палива або енергії ● +

Суттєве порушення якості природного
середовища ● +

Появу можливостей для досягнення
короткострокових цілей, які
ускладнюватимуть досягнення довготривалих
цілей у майбутньому

●

Такі впливи на довкілля або здоров’я людей,
які самі по собі будуть незначними, але у
сукупності викличуть значний негативний
екологічний ефект, негативний прямий або
опосередкований вплив на добробут людей

●
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5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із
запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на
міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа
державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань

під час підготовки схеми теплопостачання міста

Законом України «Про охорону навколишнього природного
середовища» (№ 1264-XII від 25.06.1991 р., зі змінами) визначено, що до
компетенції обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій у сфері охорони навколишнього природного середовища
належить:

а) забезпечення реалізації державної політики у сфері заповідної
справи, формування, збереження та використання екологічної мережі,
здійснення управління та регулювання у сфері охорони і використання
територій та об'єктів природно-заповідного фонду України на відповідній
території;

б) участь у проведенні моніторингу стану навколишнього природного
середовища;

в) участь у розробленні стандартів щодо регулювання використання
природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища від
забруднення та інших шкідливих впливів;

г) реалізація повноважень у сфері оцінки впливу на довкілля відповідно
до законодавства про оцінку впливу на довкілля;

д) затвердження за поданням центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного
середовища, для підприємств, установ і організацій лімітів використання
природних ресурсів (крім природних ресурсів загальнодержавного значення),
скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище (крім
скидів, що призводять до забруднення природних ресурсів
загальнодержавного значення, навколишнього природного середовища за
межами відповідної території);

е) видача дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з
відходами, викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище,
спеціальне використання природних ресурсів відповідно до законодавства;

ж) реалізація повноважень у сфері стратегічної екологічної оцінки
відповідно до законодавства про стратегічну екологічну оцінку;

з) вирішення інших питань у сфері охорони навколишнього
природного середовища відповідно до закону.
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Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про
Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період
до 2030 року» (№ 2697-VIII від 28.02.2019 р.). Закон передбачає інтегрування
екологічних вимог під час розроблення і затвердження документів
державного планування, галузевого (секторального), регіонального та
місцевого розвитку.

Відповідно до Указу Президента України «Про Цілі сталого розвитку
України на період до 2030 року» (№ 722/2019 від 30.09.2019 р.) має бути
забезпечено дотримання Цілей сталого розвитку України на період до 2030
року.

Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є
Протокол про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до
Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному
контексті («Конвенція Еспо»), ратифікований Верховною Радою України
(№ 562-VIII від 01.07.2015 р.), та Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу
окремих планів і програм на навколишнє середовище, імплементація якої
передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. В Україні
проведення СЕО регламентується Законом України «Про стратегічну
екологічну оцінку» (№ 2354-VIII від 20.03.2018 р.).

Правове й інституційне регулювання та ключові екологічні вимоги в
галузі охорони атмосферного повітря регулюються Законом України «Про
охорону атмосферного повітря» (№ 2707-XII від 16.10.1992 р. зі змінами),
Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища»
(№ 1264-XII від 25.06.1991 р., зі змінами) та іншими нормативно-правовими
актами. Основні чинні нормативи у сфері захисту атмосферного повітря
встановлені:

- Постановою Кабінету Міністрів України «Про Порядок розроблення і
затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та
біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан
атмосферного повітря» (№ 300-2002-п від 13.03.2002 р., зі змінами);

- Наказом Мінприроди України «Про затвердження нормативів
граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних
джерел»( № 309 від 27.06.2006 р.);

- Наказом Мінприроди України «Про затвердження технологічних
нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових
установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт» (№ 541
від 22.10.2008 р., зі змінами).
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Юридичні засади поводження з водними ресурсами визначаються
Водним кодексом України (№ 213/95-ВР від 06.06.1995 р.) та іншими
законодавчими актами, що були розроблені для забезпечення збереження,
збалансованого й науково обґрунтованого використання та відновлення
водних ресурсів, захисту водних ресурсів від забруднення, зараження й
виснаження, запобігання та пом’якшення негативного впливу, покращення
екологічного стану водних об’єктів і захисту прав водокористувачів.

Найголовнішими питаннями у сфері водопостачання та водовідведення
є дозвіл на забір води із джерел водопостачання (дозвіл на спеціальне
водокористування) і дозвіл на скидання очищених та неочищених стічних
вод у навколишнє середовище. З 04.06.2017 року набрав чинності Закон
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що
регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного
характеру щодо спеціального водокористування» від 07.02.2017 року
№ 1830-VIII, яким внесено зміни до Водного кодексу України в частині
процедури отримання дозволів на спеціальне водокористування.

Основне чинне екологічне законодавство та норми у сфері
користування водними ресурсами:

- постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
видачі дозволів на спеціальне водокористування» (№ 321 від 13.03.2002 р., зі
змінами);

- постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок розроблення і
затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих
речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується» (№
1100 від 11.09.1996 р., зі змінами);

- Державні санітарні норми та правила «Питна вода. Гігієнічні вимоги
до води питної, призначеної для споживання людиною»;

- наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовищ а
України «Про затвердження Інструкції про порядок розробки та
затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із
зворотними водами» (№ 116 від постанова Кабінету Міністрів України «Про
правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» (№ 2024 від
18.12.1998 р., зі змінами).

Правові засади у сфері поводження з відходами забезпечуються
Законом України «Про відходи» та іншими законодавчими актами, що були
розроблені для регулювання діяльності з метою уникнення чи мінімізації
утворення відходів, зберігання й поводження з ними, запобігання та
зменшення негативних наслідків для довкілля і здоров’я людини від
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утворення, зберігання та поводження з відходами. Повноваження місцевих
державних адміністрацій у сфері поводження з відходами визначаються
статтею 20 закону «Про відходи».

Вище зазначені сфери також регулюється й іншими нормативними
документами, такими як:

- Наказ Міністерства здоров’я України № 145 від 17.03.2011 «Про
затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій
населених місць»;

- Наказ Міністерства здоров’я України № 173 від 19.06.1996 «Про
затвердження Державних санітарних правил планування та забудови
населених пунктів»;

- Наказ Міністерства здоров’я України № 30 від 23.02.2000 «Про
затвердження списків і введення в дію гігієнічних регламентів шкідливих
речовин у повітрі робочої зони і атмосферному повітрі населених місць»;

- Земельний кодекс України;
- Лісовий кодекс України;
- Кодекс України про надра;
- Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Закон України «Про природно-заповідний фонд України»;
- Закон України «Про екологічну мережу України»;
- Закон України «Про охорону земель»;
- Закон України «Про курорти»;
- Закон України «Про рослинний світ»;
- Закон України «Про тваринний світ».
В Україні сформовано інвестиційне законодавство, в якому, зокрема,

значна увага приділяється необхідності дотримання екологічних норм в
процесі інвестиційної діяльності. Так Законом України «Про інвестиційну
діяльність» встановлюється заборона інвестування в об'єкти, створення і
використання яких не відповідає вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних,
екологічних, архітектурних та інших норм, встановлених законодавством
України (ст. 4). В разі порушення екологічних, санітарно-гігієнічних та
архітектурних норм державний орган може прийняти рішення про зупинення
або припинення інвестиційної діяльності (ст. 21). Також в ст. 8 зазначається,
що інвестор зобов'язаний одержати висновок з оцінки впливу на довкілля у
випадках та порядку, встановлених Законом України «Про оцінку впливу на
довкілля».
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6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у
тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо-
та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності -50-
100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків

Розроблення Схеми теплопостачання м. Одеси передбачає заходи щодо
розвитку системи теплопостачання м. Одеси, впровадження яких потребує
розроблення проєктів, серед яких можуть бути такі, котрі, відповідно до
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці
впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої
діяльності (зокрема щодо потужностей для виробництва електроенергії, пари
i гарячої води тепловою потужністю 50 МВт i більше з використанням
органічного палива, тощо). Для таких проєктів має бути здійснена процедура
оцінки впливу на довкілля.

В процесі здійснення СЕО оцінені ймовірні наслідки реалізації «Схеми
теплопостачання м. Одеси на період до 2030 року» для компонентів довкілля
та для здоров’я населення.

В більшій мірі оцінка зосереджується на потенційних екологічних
наслідках, пов'язаних із запропонованим будівництвом нових теплових
джерел, а саме:

- нового технологічного комплексу з ТЕЦ-на-ТПВ (RDF/SRF) в
комбінації з ТЕЦ на природному газі у складі, який включатиме: станцію з
попереднього сортування та механіко-біологічної переробки ТПВ, з
виробництвом штучного твердого відновлюваного палива з органічної
частини відходів – RDF/SRF (RDF – Refuse Derived Fuel, SRF – Solid
Recovered Fuel), ТЕЦ-на-RDF/SRF з термічною переробкою RDF палива з
подальшою генерацією електричної та теплової енергії, ТЕЦ на природному
газі, та пуско-резервну котельню;

- нового теплоджерела «Лузанівка» у складі теплонасосної станції на
морській воді, когенераційної станції на природному газі та пуско-резервної
котельні;

- котельні на альтернативному паливі (відходи деревини, пелети з
лушпиння соняшника та соломи) на базі котельні «Сальве» (вул. Клинова, 2).

Проектні рішення Схеми теплопостачання міста передбачають
розташування:

- нового технологічного комплексу з ТЕЦ-на-ТПВ (RDF/SRF) та ТЕЦ –
на природному газі на території промислової зони на північний захід від
існуючої Одеської ТЕЦ, зокрема на місці колишнього звалища ТПВ,
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закритого у 2005 році, між вулицями Вапняна та Хутірська, поблизу
Одеського цементного заводу. Альтернативним варіантом розташування
потужностей з сортування і переробки ТПВ та його термічної утилізації може
бути розміщення комплексу з сортування і переробки ТПВ з виробництвом
RDF/SRF на діючому з 1968 року полігоні ТПВ-1 «Дальницькі кар’єри», який
знаходиться на відстані близько 20 км від міста, на землях Овідіопольського
та Біляївського районів, і займає 96,2 гектара. Потужності з використання
RDF/SRF як палива з виробництвом електричної та теплової енергії (ТЕЦ-на-
RDF/SRF) передбачається розмістити на вказаному вище майданчику
колишнього звалища між вулицями Вапняна та Хутірська.

- нового теплоджерела «Лузанівка» - на території колишньої котельні,
на цей час – ЦТП-1 від РК «Північна-1» за адресою: вул. Лузанівська, 63.

- котельні на альтернативному паливі (пелети із лушпиння соняшника
та соломи) – на території існуючої котельні «Сальве» (вул. Клинова, 2).

Також передбачається підвищення ефективності та теплової
потужності РК «Північна-2», РК «Південна-1» та котельні «вул. Ак.
Воробйова, 20», за рахунок встановлення когенераційних потужностей
(газопоршневих машин). При цьому збільшення виробництва теплової
енергії на більш потужних та більш ефективних теплоджерелах
відбуватиметься в значній мірі на компенсаційній основі в результаті
перерозподілу теплових навантажень з менш ефективних котелень.

Передбачається також впровадження технології електролізу води з
використанням «зеленої» електроенергії, з отриманням водню та кисню,
утворення синтетичного метану з водню та діоксиду вуглецю, та спалювання
метано-водневої суміші в середі кисню в котлах РК «Південна-1».

Вказані заходи необхідні для забезпечення надійного безперебійного та
якісного теплопостачання споживачів міста Одеси, і сприятимуть
досягненню системою централізованого постачання м. Одеси статусу
«Енергоефективної» відповідно до вимог Директиви 2012/27/ЄС "Про
енергоефективність" та Закону України "Про енергетичну ефективність"
(забезпечення використання мінімум 50% відновлюваної енергії, або 50%
відпрацьованої (скидної) теплоти, або 75% теплоти від когенерації, або 50%
сукупності такої енергії та теплоти), за шляхами:

- максимального використання теплової енергії, яка виробляється на
джерелах з комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії, в
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тому числі на новій ТЕЦ та на нових маневрених когенераційних
потужностях у 4 котельнях.

- максимального використання ТПВ для генерації теплової енергії, в
тому числі з будівництвом нового комплексу з переробки ТПВ з ТЕЦ-на-
RDF/SRF у складі, з досягненням також подальшого значного зменшення
обсягів ТПВ, що підлягають захороненню на полігонах;

- використання відновлювальних джерел (сонячної енергії, скидної
теплоти димових газів, теплового потенціалу морської води) та
альтернативних видів палива (біомаси міських деревинних відходів та пелет,
біогазу від звалища, тощо) для генерації теплової енергії.

Зумовлене передбаченим Генеральним планом міста Одеси зростанням
потреб споживачів у тепловій енергії збільшення її виробництва тепловими
джерелами міста, в тому числі реалізація вищезазначених рішень, в
результаті збільшення використання палива вірогідно може призвести до
збільшення викидів від стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин
в атмосферне повітря. В той же час в Схемі теплопостачання передбачене
усунення споживання вугілля як палива, та зниження питомих викидів в
атмосферу від спалювання палива (за рахунок підвищення
енергоефективності, впровадження низькоемісійних технологій спалювання,
впровадження технологій та обладнання для очищення димових газів, тощо),
що компенсуватиме вказане можливе збільшення викидів.

Решта джерел викидів забруднюючих речовин та парникових газів, які
задіяні у роботі системи централізованого теплопостачання міста Одеси,
відповідно до нової Схеми теплопостачання в основному або не
збільшуватимуть викиди, або збільшуватимуть на компенсаційній основі за
рахунок збільшення виробництва теплової енергії на одних теплоджерелах
(більш потужних та більш ефективних) в результаті перерозподілу теплових
навантажень, зі зменшенням аж до повної відсутності виробництва теплової
енергії на інших менш ефективних теплоджерелах, що вірогідно призведе до
зменшення загальних обсягів викидів забруднюючих речовин та парникових
газів у довкілля.

Передбачений перерозподіл теплових навантажень дозволить
перевести в стан консервації повністю 92 малі низькоефективні котельні та
вивести з участі у СЦТ застарілу Одеську ТЕЦ, всього 97 теплоджерел.

В експлуатації в системі централізованого теплопостачання міста
Одеси залишаться  56 з існуючих котелень та 2 нових теплових джерела
(нова ТЕЦ та нове теплоджерело «Лузанівка»), всього 58 теплових джерел, в
основному потужних та високоефективних.
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Розташування джерел генерації теплової енергії до СЦТ міста в
існуючому стані показані на рис. 6.1, після перерозподілу навантажень – на
рис. 6.2.

Рисунок 6.1 - Розташування джерел генерації теплової енергії до СЦТ
міста Одеси в існуючому стані
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Рисунок 6.2 - Розташування джерел генерації теплової енергії до СЦТ
міста Одеси після перерозподілу навантажень

В процесі стратегічної екологічної оцінки був здійснений аналіз впливу
реалізації рішень Схеми теплопостачання міста як на окремі компоненти
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навколишнього природного середовища, так і сукупний вплив на природні
процеси та комплекси. Результати оцінки представлені у вигляді матриці, що
містить оцінку на основі рейтингу потенційних наслідків. На основі оцінки
окремих заходів проєкту було проведено аналіз потенційних кумулятивних
впливів, розглянуті заходи для пом'якшення та запобігання виявлених
потенційних негативних наслідків реалізації проектних рішень на міське
середовище, природні комплекси, санітарно-гігієнічні умови проживання
населення. Огляд потенційних негативних впливів та заходів з їх
пом'якшення представлений у таблиці 6.1.

Клімат i мікроклімат. Запропоновані у «Схемі теплопостачання
м. Одеси на період до 2030 року» заходи не призведуть до негативного
впливу на клімат i мікроклімат. Завдяки підвищенню енергоефективності
функціонування систем централізованого теплопостачання будуть знижені
питомі витрати первинних енергоносіїв на споживання (опалення), що
сприятиме зниженню питомих викидів та відповідно скороченню загальної
кількості викидів парникових газів.

Повітряне середовище. Запропоновані у Схемі теплопостачання
заходи не призведуть до негативного впливу на повітряне середовище.
Завдяки підвищенню енергоефективності функціонування систем
централізованого теплопостачання та впровадженню низькоемісійних
технологій спалювання палива, будуть знижені питомі викиди
забруднюючих речовин у повітряне середовище, що поруч з передбаченим
усуненням споживання вугілля як палива сприятиме зниженню загальної
кількості викидів забруднюючих речовин.

Водне середовище. Запропоновані у Схемі теплопостачання заходи не
призведуть до негативного впливу на водне середовище. Завдяки зменшенню
аварійних витоків теплоносія,  буде знижена потреба у воді для підживлення
тепломереж.

Ґрунт. Запропоновані у Схемі теплопостачання заходи не призведуть
до негативного впливу на ґрунт. Планована діяльність не
супроводжуватиметься додатковим вилученням земель з
сільськогосподарського обігу. Значне зменшення кількості відходів, що
захоронюються на полігоні, сприятиме зменшенню негативного впливу на
ґрунт.

Рослинний i тваринний світ. Запропоновані у Схемі теплопостачання
заходи не призведуть до негативного впливу на рослинний i тваринний світ;
у зоні впливу планованої діяльності заповідні об’єкти відсутні.
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Навколишнє соціальне середовище (населення). Запропоновані у
Схемі теплопостачання заходи не призведуть до негативного впливу на
населення. Зменшення викидів забруднюючих речовин дозволить покращити
екологічний стан міської та прилеглих до неї територій, зменшити
негативний вплив на здоров’я населення. Підвищення надійності,
безперебійності та якості теплопостачання сприятиме покращенню комфорту
мешканців міста.

Території з природоохоронним статусом. Запропоновані у Схемі
теплопостачання заходи не призведуть до негативного впливу на території з
природоохоронним статусом.

Транскордонні наслідки для довкілля. Запропоновані у Схемі
теплопостачання заходи не матимуть негативних транскордонних наслідків
для довкілля.

Можливість негативних кумулятивних ефектів. У даному підрозділі
наведений короткий огляд оцінки ризиків кумулятивних ефектів. Для
рішення Схеми, що має потенційні негативні наслідки (впливи), які визначені
в процесі аналізу впливу на окремі компоненти навколишнього середовища,
наданий короткий опис потенціального кумулятивного впливу та пропозиції
щодо їх пом'якшення (таблиця 6.1).

Таблиця 6.1 - Оцінка екологічних ризиків кумулятивних ефектів та
можливостей з їх пом'якшення

Компонент довкілля: Атмосферне повітря
Рішення проекту з
потенційними
негативними
впливами

Потенційний
кумулятивний
вплив (короткий

опис)

Запропоновані заходи з
пом'якшення

Будівництво нового
комплексу з
переробки ТПВ

Ризики збільшення
викидів
забруднюючих
речовин від
додаткових
стаціонарних
джерел забруднення
атмосферного
повітря. Ризик
скупчення птахів
при відкритому

На стадії робочого проектування
об’єкту (розділ ОВД)
впровадження сучасних
технологій, що виключають
(мінімізують) шкідливий вплив на
навколишнє середовище, зокрема:
розміщення стаціонарних джерел
викидів забруднюючих речовин з
дотриманням СЗЗ; збір, тимчасове
складування ТПВ та виробничі
процеси здійснювати лише в
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розміщенні ТПВ закритих приміщеннях
Будівництво ТЕЦ-
на-RDF/SRF, ТЕЦ
на природному газі
та пуско-резервної
котельні

Ризики збільшення
викидів
забруднюючих
речовин від
додаткових
стаціонарних
джерел забруднення
атмосферного
повітря

На стадії робочого проектування
об’єкту (розділ ОВД) передбачити
впровадження сучасних
технологій, що виключають
(мінімізують) шкідливий вплив на
навколишнє середовище, зокрема:
розміщення стаціонарних джерел
викидів забруднюючих речовин з
дотриманням СЗЗ, застосування
низькоемісійних технологій
спалювання палива при
температурах, що забезпечують
термічну нейтралізацію
шкідливих речовин, застосування
систем очищення димових газів,
що дозволять досягти
відповідності нормативним
вимогам на викиди забруднюючих
речовин та будуть відповідати
вимогам Директиви 2010/75/ЄС
«Про промислові викиди»

Будівництво нового
теплоджерела
«Лузанівка» у
складі
теплонасосної
станції з
використанням
теплоти морської
води,
когенераційної
станції на
природному газі та
пуско-резервної
котельні

Ризики збільшення
викидів
забруднюючих
речовин від
додаткових
стаціонарних
джерел забруднення
атмосферного
повітря

На стадії робочого проектування
об’єкту (розділ ОВД) передбачити
впровадження сучасних
технологій, що виключають
(мінімізують) шкідливий вплив на
навколишнє середовище, зокрема:
розміщення стаціонарних джерел
викидів забруднюючих речовин з
дотриманням СЗЗ, застосування
низькоемісійних технологій
спалювання палива

Підвищення теплої
потужності

Ризики збільшення
викидів

На стадії робочого проектування
об’єкту (розділ ОВД) передбачити
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РК «Північна-2»,
РК «Південна-1»,
котельні «Вул. Ак.
Воробйова, 20» за
рахунок
встановлення
когенераційних
потужностей
(газопоршневих
машин)

забруднюючих
речовин від
додаткових
стаціонарних
джерел забруднення
атмосферного
повітря

впровадження сучасних
технологій, що виключають
(мінімізують) шкідливий вплив на
навколишнє середовище, зокрема:
розміщення стаціонарних джерел
викидів забруднюючих речовин з
дотриманням СЗЗ, застосування
низькоемісійних технологій
спалювання палива

Будівництво нової
котельні на біомасі
на базі котельні
«Сальве» (Вул.
Клинова, 2)

Ризики збільшення
викидів
забруднюючих
речовин від
додаткових
стаціонарних
джерел забруднення
атмосферного
повітря

На стадії робочого проектування
об’єкту (розділ ОВД) передбачити
впровадження сучасних
технологій, що виключають
(мінімізують) шкідливий вплив на
навколишнє середовище, зокрема:
розміщення стаціонарних джерел
викидів забруднюючих речовин з
дотриманням СЗЗ, обладнання
джерел викидів
високоефективним газоочисним
обладнанням, яке забезпечить
задовільнення сучасних
нормативів на викиди
забруднюючих речовин,
застосування систем очищення
димових газів, що дозволять
досягти відповідності
нормативним вимогам на викиди
забруднюючих речовин.

Компонент довкілля: Водний басейн
Рішення проекту з
потенційними
негативними
впливами

Потенційний
кумулятивний
вплив (короткий

опис)

Запропоновані заходи з
пом'якшення

Будівництво нового
комплексу з
переробки ТПВ

Ризики шкідливого
впливу на
гідрогеологічне

На стадії робочого проектування
об’єкту (розділ ОВД) передбачити
впровадження сучасних
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середовище в разі
порушення
технологічних
регламентів
виробничих
процесів переробки
відходів

технологій, що виключають
(мінімізують) шкідливий вплив на
навколишнє середовище, зокрема:
будівництво локальних очисних
споруд рідкої фракції що не
підлягає утилізації та стічних вод
зливної каналізації, визначення
належного місця захоронення
чистини відходів що не піддаються
утилізації

Будівництво ТЕЦ-
на- RDF/SRF, ТЕЦ
на природному газі
та пуско-резервної
котельні

Ризики шкідливого
впливу на
гідрогеологічне
середовище в разі
порушення
технологічних
регламентів
виробничих
процесів утилізації
відходів

На стадії робочого проектування
об’єкту (розділ ОВД) передбачити
впровадження сучасних
технологій, що виключають
(мінімізують) шкідливий вплив на
навколишнє середовище, зокрема:
будівництво локальних очисних
споруд рідкої фракції що не
підлягає утилізації та стічних вод
зливної каналізації, визначення
належного місця захоронення
чистини відходів що не піддаються
утилізації

Будівництво нового
теплоджерела
«Лузанівка» у
складі
теплонасосної
станції з
використанням
теплоти морської
води,
когенераційної
станції на
природному газі та
пуско-резервної
котельні

Ризики шкідливого
впливу на водне
середовище
відсутні

Морська вода, що надходитиме на
теплонасосну станцію, після
проходження теплообмінника буде
повертатись назад, без будь-яких
забруднень.

Підвищення теплої Ризики шкідливого ---
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потужності
РК «Північна-2»,
РК «Південна-1»,
котельні «Вул. Ак.
Воробйова, 20» за
рахунок
встановлення
когенераційних
потужностей
(газопоршневих
машин)

впливу на водне
середовище
відсутні

Будівництво нової
котельні на біомасі
на базі котельні
«Сальве» (Вул.
Клинова, 2)

Ризики шкідливого
впливу на водне
середовище
відсутні

---

Компонент довкілля: Грунти
Рішення проекту з
потенційними
негативними
впливами

Потенційний
кумулятивний
вплив (короткий

опис)

Запропоновані заходи з
пом'якшення

Будівництво нового
комплексу з
переробки ТПВ

Ризики
забруднення
ґрунтів в разі
порушення
технологічних
регламентів
виробничих
процесів утилізації
відходів. Ризики
забруднення
ґрунтів за умови
захоронення частки
відходів що не
піддаються
утилізації в межах
ділянки
розміщення

На стадії робочого проектування
об’єкту (розділ ОВД) передбачити
впровадження сучасних
технологій, що виключають
(мінімізують) шкідливий вплив на
навколишнє середовище, зокрема:
визначення місця захоронення
частини відходів що не піддаються
утилізації за результатами
попередніх інженерно-геологічних
досліджень
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Будівництво ТЕЦ-
на- RDF/SRF, ТЕЦ
на природному газі
та пуско-резервної
котельні

Ризики
забруднення
ґрунтів в разі
порушення
технологічних
регламентів
виробничих
процесів утилізації
відходів. Ризики
забруднення
ґрунтів за умови
захоронення частки
відходів що не
піддаються
утилізації в межах
ділянки
розміщення

На стадії робочого проектування
об’єкту (розділ ОВД) передбачити
впровадження сучасних
технологій, що виключають
(мінімізують) шкідливий вплив на
навколишнє середовище, зокрема:
визначення місця захоронення
частини відходів що не піддаються
утилізації за результатами
попередніх інженерно-геологічних
досліджень

Будівництво нового
теплоджерела
«Лузанівка» у
складі
теплонасосної
станції з
використанням
теплоти морської
води,
когенераційної
станції на
природному газі та
пуско-резервної
котельні.

Ризики
забруднення
ґрунтів відсутні

---

Підвищення теплої
потужності
РК «Північна-2»,
РК «Південна-1»,
котельні «Вул. Ак.
Воробйова, 20» за
рахунок

Ризики
забруднення
ґрунтів відсутні

---
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встановлення
когенераційних
потужностей
(газопоршневих
машин)
Будівництво нової
котельні на біомасі
на базі котельні
«Сальве» (Вул.
Клинова, 2)

Ризики
забруднення
ґрунтів за умови
порушення
технологічних
регламентів
захоронення золи в
непризначених до
цього місцях.

На стадії робочого проектування
об’єкту (розділ ОВД) передбачити
впровадження сучасних
технологій, що виключають
(мінімізують) шкідливий вплив на
навколишнє середовище, зокрема:
визначення місця золовідвалу за
результатами попередніх
інженерно-геологічних досліджень

Таким чином, ймовірність того, що впровадження Схеми
теплопостачання міста призведе до таких можливих впливів на довкілля або
здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, але у сукупності
матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля, є незначною.
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7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та
пом’якшення негативних наслідків виконання схеми теплопостачання

міста

На основі аналізів, представлених у попередніх розділах, та з метою
сприяння досягненню цілей екологічної політики, встановлених на
національному та місцевому рівнях, запропоновано ряд заходів для
пом'якшення виявлених потенційних негативних наслідків для
навколишнього середовища та здоров'я населення, що випливають з
реалізації нової Схеми теплопостачання міста Одеси.

Термін «пом'якшення» відноситься до усунення, зменшення,
запобігання або контролю негативних впливів на навколишнє середовище,
які можуть виникнути внаслідок реалізації рішень Схеми теплопостачання
міста.

Загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при
розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні у експлуатацію,
експлуатації, консервації споруд та інших об’єктів визначені Законом
України «Про охорону навколишнього природного середовища». Цим
законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами,
підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням
обов’язкових екологічних вимог, зокрема:

- раціонального i економного використання природних ресурсів на
основі широкого застосування новітніх технологій;

- здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню,
виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан
навколишнього природного середовища;

- здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних
ресурсів;

- застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення
якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього
природного середовища i безпеку здоров’я населення;

- збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а
також інших територій, що підлягають особливій охороні;

- здійснення господарської та іншої діяльності без порушення
екологічних прав інших осіб.

Заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення,
зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення,
визначені Законом України «Про забезпечення санітарного та
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епідеміологічного благополуччя населення», зокрема у відповідності до
вимог статті 24 щодо відвернення i зменшення шкідливого впливу на
здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних
факторів, мають бути розглянуті :

- відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні,
архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та
зниження шумів до рівнів, установлених санітарними нормами;

- заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також
заходи, встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять
вимоги радіаційної безпеки.

Для територіально-планувальної організації міста з урахуванням
планувальних обмежень як зон регулювання та обмеження забудови:

- рекомендуються наступні інженерно-планувальні заходи:
впровадження новітніх технологій та виробничого і санітарно-технічного
устаткування, що забезпечує максимальне уловлювання, утилізацію чи
знешкодження викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

Зокрема, передбачається облаштування нової ТЕЦ-на RDF/SRF
сучасною ефективною системою пилогазоочищення продуктів спалювання,
яка складатиметься з реактора системи хімічного очищення з використанням
гашеного вапна та активованого вугілля, та рукавного фільтра,

Гашене вапно використовується для відновлення кислотних газів (SO2,
HCl, HF), активоване вугілля – для видалення газоподібних сполук важких
металів, діоксинів і фуранів.

Система напівсухого очищення димових газів з реактором з подачею
добавок та рукавним фільтром дозволить уловити тверді частинки летючої
золи і твердих продуктів хімічних реакцій. Вловлені рукавним фільтром
тверді частинки повторно спрямовуються до реактора.

Впровадження вищезазначених заходів сприятиме покращенню умов
проживання, оздоровленню міського середовища та підвищенню його
екологічної стійкості до техногенних навантажень.
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8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися,
опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у

тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних
засобів під час здійснення такої оцінки)

У контексті стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної
документації "Розроблення Схеми теплопостачання м. Одеси на період до
2030 року" були прийняті наступні перспективи для вивчення наявних
альтернатив та їх впливу на навколишнє середовище:

1. Сценарій 1 - "Варіант нульової альтернативи".
2. Сценарій 2 - "Розроблення Схеми теплопостачання м. Одеси на

період до 2030 року", в якому були розглянуті три альтернативних варіанти.
В основу всіх варіантів покладені оцінки існуючого стану, існуючі та

перспективні приєднані теплові навантаження теплоджерел відповідно до
проекту Генерального плана міста Одеси та даних КП «Теплопостачання
міста Одеси», а також виданих КП «ТМО» Технічних умов на приєднання до
системи централізованого теплопостачання міста Одеси (ТУ) та
затверджених Детальних планів територій (ДПТ).

Сценарій "Варіант нульової альтернативи"
У "Варіанті нульової альтернативи" розглядалася ситуація

гіпотетичного сценарію, за яким проект "Схеми теплопостачання м. Одеси на
період до 2030 року" не затверджується.

Цей сценарій можна розуміти як продовження поточних (в тому числі
несприятливих) екологічних тенденцій, наведених у попередніх розділах. За
цим сценарієм передбачається лише підтримання працездатності існуючих
Одеської ТЕЦ та котелень СЦТ міста Одеси.

Загальної теплової потужності теплоджерел СЦТ міста без здійснення
заходів щодо розвитку системи теплопостачання буде достатньо для
забезпечення перспективних потреб споживачів у тепловій енергії; однак на
19 малих котельнях спостерігатиметься невеликий дефіцит потужності.

Усереднена ефективність виробництва теплової енергії потужними
районними та квартальними котельнями КП «Теплопостачання міста Одеси»,
які працюють на природному газі, знаходиться на задовільному рівні. З 130 ж
малопотужних котелень, що знаходяться в експлуатації у КП «ТМО» і
працюють на природному газі, лише близько 15 виробляють теплову енергію
з ефективністю не менше 90 %, з решти котелень 72 характеризуються
ефективністю менше 80 %, а 15 з них – ефективністю навіть менше 60 %.
Усереднена ефективність виробництва теплової енергії 7 вугільними
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котельнями КП «ТМО» за останні роки швидко знижується – від 40,9 % у
2016 році до 29,4% у 2019 році.

Сценарій "Розроблення Схеми теплопостачання м. Одеси на період
до 2030 року" передбачає три альтернативних варіанти.

В перспективних заходах щодо розвитку системи централізованого
теплопостачання міста Одеси за всіма варіантами цього сценарію
передбачено забезпечення тепловою енергією споживачів міста в повному
обсязі відповідно до виданих Технічних умов та Детальних планів територій
до 2030 року, з підвищенням ефективності виробництва теплової енергії.

Варіант І. За цим варіантом передбачається реконструкція існуючих
Одеської ТЕЦ та котелень СЦТ міста Одеси, реконструкція та нове
будівництво теплових мереж, перерозподіл навантаження до більш потужних
та ефективних теплоджерел, впровадження утилізації теплоти димових газів
котлів.

Передбачається часткова реконструкція Одеської ТЕЦ, з залишенням її
участі у системі централізованого теплопостачання міста.

З метою підвищення ефективності системи теплопостачання,
передбачається переведення навантаження від всіх малих вугільних та
значної частини малих газових котелень, в тому числі від значної частки
вбудованих, до більш потужних та ефективних теплоджерел, з відповідною
реконструкцією котелень та теплових мереж.

Передбачається встановлення 9 утилізаторів теплоти димових газів,
переважно конденсаційного типу, за 9 котлами у 8 теплоджерелах.

- Варіант ІІ. За цим варіантом передбачається реконструкція
існуючих та будівництво нових теплових джерел та теплових мереж СЦТ
міста Одеси, перерозподіл навантаження до більш потужних та ефективних
теплоджерел, впровадження переробки та термічного знешкодження міських
твердих побутових відходів, впровадження комбінованого виробництва
електричної та теплової енергії на потужних котельнях, впровадження
теплонасосної станції з використанням енергетичного потенціалу стічних
вод, впровадження утилізації теплоти димових газів котлів.

Передбачається підвищення частки теплової енергії від когенерації та
альтернативних джерел, та підвищення ефективності виробництва теплової
енергії.

Одеська ТЕЦ внаслідок значного зносу і аварійного стану обладнання
та будівель, а також неналежності до комунальної власності м. Одеси,
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виводиться з участі у роботі в системі централізованого теплопостачання
міста.

Передбачається будівництво нового технологічного комплексу, що
включає ТЕЦ з використанням горючої складової міських твердих побутових
відходів як палива, та ТЕЦ на природному газі з пуско-резервною котельнею,
а також два сміттєспалювальні модулі на районних котельнях.

Виробництво електроенергії в обсягах, що заміщують колишнє
виробництво її на Одеській ТЕЦ, передбачається здійснювати на новій ТЕЦ
та на встановлених когенераційних станціях з використанням газопоршневих
установок на 3 районних котельнях (РК «Північна-1», РК «Північна-2», РК
«Південна-1»).

Передбачається будівництво нової котельні в районі Лузанівки для
забезпечення тепловою енергією мешканців цього мікрорайону.

З метою підвищення ефективності системи теплопостачання,
передбачається переведення навантаження від всіх малих вугільних та
значної частини малих газових котелень, в тому числі від значної частки
вбудованих, а також двох квартальних, до більш потужних та ефективних
теплоджерел, з відповідною реконструкцією та оновленням теплових мереж.

З метою зменшення використання природного газу, передбачається
заміщення його з використанням альтернативних джерел теплової енергії –
ТПВ, біомаси, електроенергії, скидної теплоти стічних вод.

Передбачається будівництво теплонасосної станції з використанням
потенціалу скидної теплоти стічних вод, що подаються до Північних очисних
споруд, а також встановлення 9 утилізаторів теплоти димових газів,
переважно конденсаційного типу, за 9 котлами у 8 теплоджерелах.

- Варіант ІІІ. За цим варіантом передбачається реконструкція
існуючих та будівництво нових теплових джерел та теплових мереж СЦТ
міста Одеси, перерозподіл навантаження до більш потужних та ефективних
теплоджерел, впровадження переробки та термічного знешкодження міських
твердих побутових відходів, впровадження комбінованого виробництва
електричної та теплової енергії на потужних котельнях, впровадження
потужної теплонасосної станції з використанням енергетичного потенціалу
морської води, впровадження сонячних колекторів, впровадження утилізації
теплоти димових газів котлів.

Передбачається максимально можливе підвищення частки теплової
енергії від когенерації та альтернативних джерел, та максимально можливе
підвищення ефективності виробництва теплової енергії.
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Одеська ТЕЦ внаслідок значного зносу обладнання та будівель, а також
неналежності до комунальної власності м. Одеси, виводиться з участі у
роботі в системі централізованого теплопостачання міста.

Передбачається будівництво нового технологічного комплексу, що
включає ТЕЦ з використанням горючої складової міських твердих побутових
відходів як палива, та ТЕЦ на природному газі з пуско-резервною котельнею.

Передбачається будівництво нового теплоджерела в районі Лузанівки в
комплексі з потужною теплонасосною станцією з використанням
енергетичного потенціалу морської води, та когенераційною станцією і
пуско-резервною котельнею.

Виробництво електроенергії в обсягах, що заміщують колишнє
виробництво її на Одеській ТЕЦ, передбачається здійснювати на новій ТЕЦ
та на встановлених когенераційних станціях з використанням газопоршневих
установок на 3 котельнях (РК «Північна-2», РК «Південна-1», котельня «вул.
Ак. Воробйова, 20»), та на новому теплоджерелі «Лузанівка».

З метою підвищення ефективності системи теплопостачання,
передбачається переведення навантаження від всіх малих вугільних та
значної частини малих газових котелень, в тому числі від всіх вбудованих, до
більш потужних та ефективних, з відповідною реконструкцією та
оновленням теплових мереж.

Передбачається впровадження сонячних водогрійних колекторів на
дахах будівель, в першу чергу на дахах 8 котелень КП «ТМО».

Передбачається створення «водневого хабу» на РК «Південна-1», в
тому числі впровадження технології електролізу води з отриманням
«зеленого» водню, утворення синтетичного метану з водню та діоксиду
вуглецю, та спалювання цієї метано-водневої суміші в котлах РК
«Південна-1».

Передбачається - встановлення 13 утилізаторів теплоти димових газів,
переважно конденсаційного типу, за 13 котлами у 10 теплоджерелах.

З метою зменшення використання природного газу, передбачається
заміщення його з використанням альтернативних джерел теплової енергії –
ТПВ, біомаси, електроенергії, теплового потенціалу морської води, сонячної
енергії, «зеленого» водню.

За результатами аналізу визначено, що в рамках сценарію "нульової
альтернативи" подальший сталий розвиток міста є малоймовірним, а
зазначена альтернатива призводить до певної стагнації та неефективного
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використання можливостей розвитку та погіршення екологічної ситуації в
місті.

В результаті реалізації передбачених за Варіантом І заходів, система
централізованого теплопостачання міста Одеси не відповідатиме критеріям
Директиви 2012/27/ЄС "Про енергоефективність" та Закону України "Про
енергетичну ефективність" до «Ефективної системи централізованого
теплопостачання».

В результаті реалізації передбачених за Варіантом ІІ заходів, СЦТ міста
Одеси значно наблизиться, але все ще не досягне відповідності вказаним
критеріям.

Відповідно до проведених розрахунків, в результаті реалізації
передбачених за Варіантом ІІІ заходів, система централізованого
теплопостачання міста Одеси відповідатиме критеріям Директиви
2012/27/ЄС "Про енергоефективність" та Закону України "Про енергетичну
ефективність" до «Ефективної системи теплопостачання».

Найсприятливішим варіантом вважається варіант ІІІ сценарію
"Розроблення Схеми теплопостачання м. Одеси на період до 2030 року»,
який вибраний в якості Рекомендованого варіанту розвитку системи
теплопостачання міста Одеси.



65

9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання
документа державного планування для довкілля, у тому числі для

здоров’я населення

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) не завершується прийняттям
рішення про затвердження "Схеми теплопостачання м. Одеси на період до
2030 року".

Значущі наслідки для довкілля, в тому числі для здоров'я населення,
повинні відслідковуватися під час реалізації Схеми теплопостачання міста,
зокрема, з метою виявлення непередбачених несприятливих наслідків і
вжиття заходів щодо їх усунення.

Усі заходи для здійснення моніторингу наслідків виконання документа
державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення
передбачені відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020
№ 1272 «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу наслідків
виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для
здоров’я населення» та наказу Міністерства захисту довкілля та природних
ресурсів України від 28.10.2020 №213 «Про затвердження Критеріїв
визначення наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення».
Результати моніторингу мають бути доступними для органів влади та
громадськості. Протокол про СЕО встановлює необхідність здійснення
моніторингу значного впливу на довкілля, у тому числі здоров'я населення,
від реалізації затвердженого плану або програми. Результати моніторингу
мають бути доведені до відома природоохоронних органів і органів охорони
здоров'я, а також громадськості.

Моніторинг може бути використаний для:
- порівняння очікуваних і фактичних наслідків, що дозволяє отримати

інформацію про реалізацію Схеми теплопостачання міста;
- отримання інформації, яка може бути використана для поліпшення

майбутніх оцінок (моніторинг як інструмент контролю якості СЕО);
- перевірки дотримання екологічних вимог, встановлених

відповідними органами влади;
- перевірки того, що схема виконується відповідно до затвердженого

документу, включаючи передбачені заходи із запобігання, скорочення або
пом'якшення несприятливих наслідків.

Організація моніторингу вимагає визначення того, хто повинен
здійснювати моніторинг, хто повинен забезпечувати доступ до результатів,
що має бути предметом моніторингу, яка інформація повинна
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оприлюднюватися (безпосередні дані вимірювань або результати їх аналізу),
де слід здійснювати моніторинг, з якою періодичністю і протягом якого часу,
коли слід оприлюднити результати, які методи моніторингу та поширення
інформації слід використовувати.

Для організації моніторингу можуть бути використані існуючі системи
моніторингу та інформаційні системи, або вони мають бути спеціально
удосконалені для цілей СЕО.

Для оцінки повноти та якості реалізації програмних заходів
виконавчим органом Одеської міської ради  здійснюватиметься щорічний
моніторинг виконання Схеми теплопостачання міста, що дасть змогу
оперативно приймати необхідні управлінські рішення.

Моніторинг базується на розгляді обмеженого числа відібраних
показників (індикаторів) за кожним зі стратегічних напрямів та аналізі
досягнення запланованих результатів. Система запропонованих в Схемі
теплопостачання індикаторів включає еколого-економічні та екологічні
індикатори:

- викиди забруднюючих речовин (оксиди азоту, діоксид сірки, пил,
оксид вуглецю) в атмосферне повітря;

- питомі викиди забруднюючих речовин (оксиди азоту, діоксид сірки,
пил, оксид вуглецю) на 1 Гкал відпущеної теплової енергії;

- обсяг теплової енергії, виробленої когенераційними джерелами;
- частка теплової енергії, виробленої когенераційними джерелами, від
загального обсягу ТЕ, виробленої СЦТ міста;

- обсяг теплової енергії, виробленої з відновлюваних джерел;
- частка теплової енергії, виробленої з відновлюваних джерел, від
загального обсягу ТЕ, виробленої СЦТ міста;

- обсяг термічної утилізації ТПВ;
- частка термічно утилізованих ТПВ від загального обсягу утворених
ТПВ в місті;

- питомі витрати умовного палива на виробництво 1 Гкал теплової
енергії;

- рівень втрат при транспортуванні теплової енергії;
- питомі витрати електроенергії на транспортування 1 Гкал теплової
енергії.

З метою уніфікації індикаторів, що використовуються для визначення
стану забруднення повітря, доцільно додати екологічний індикатор:

- індекс забруднення атмосфери (ІЗА).
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10. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-
9 цієї частини, розраховане на широку аудиторію

Склад та зміст Схеми теплопостачання м. Одеси на період до 2030 року
базується на положеннях чинних законодавчих та нормативних документів.

В процесі аналізу поточного стану навколишнього середовища були
використані статистичні дані та офіційні дані органів виконавчої влади, що
реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного
середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я.

Окрім того, були проаналізовані доступні дані моніторингових
спостережень, що здійснюються в рамках програм державного моніторингу
навколишнього середовища на локальному та регіональному рівні.

Метою розроблення ДДП «Схема теплопостачання м. Одеси на період
до 2030 року» є розроблення енерго- та екологоефективної схеми
теплопостачання міста Одеса на період до 2030 року, на основі розроблення
оптимізованих технічних рішень з теплопостачання міста з врахуванням
існуючого стану та розвитку джерел генерації теплової енергії та теплових
мереж, будівництва нових мікрорайонів та забудови міста, розвитку
технологій виробництва теплової  енергії для потреб теплопостачання міста,
можливостей використання відновлювальних видів палива та альтернативних
джерел енергії

Цілі Схеми теплопостачання міста узгоджуються з міськими
екологічними цілями, визначеними в «Стратегії економічного та соціального
розвитку міста Одеси до 2022 року». Виконання Схеми теплопостачання
міста сприятиме підвищенню комфорту життя мешканців м. Одеси.

Реалізація деяких заходів Схеми теплопостачання міста Одеси
ймовірно може призвести до збільшення викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря внаслідок збільшення споживання викопного палива
(природного газу) та спалювання ТПВ і біомаси (відходів деревини),
відповідно до збільшення потреб споживачів міста в тепловій енергії. Однак
при цьому питомі викиди на одиницю відпущеної теплової енергії
знижуватимуться, а в Схемі теплопостачання передбачені заходи щодо
запобігання, зменшення, пом’якшення та компенсації цих можливих
негативних наслідків, та щодо посилення позитивних наслідків її
впровадження.

Таким чином, імовірність того, що реалізація Схеми теплопостачання
міста призведе до негативних впливів на довкілля або здоров’я людей, за
умов врахування належним чином природоохоронних вимог зведена до
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мінімуму і практично відсутня; навпаки, реалізація Схеми сприятиме
покращенню екологічного стану міста.

Під час розроблення Схеми теплопостачання була налагоджена тісна
співпраця між розробниками схеми та органами місцевого самоврядування,
підприємствами в сфері теплопостачання міста, інформація та пропозиції,
отримані від них в процесі розроблення схеми та СЕО, враховані
розробниками схеми.

Моніторинг екологічних індикаторів ефективності впровадження
Схеми теплопостачання міста є важливою формою контролю того, який
фактичний вплив на довкілля матиме реалізація Схеми теплопостачання
міста. Необхідно передбачити регулярність збору моніторингових даних за
визначеними індикаторами та їх постійний аналіз для врахування під час
прийняття рішень щодо планування розвитку в майбутньому.

З огляду на зазначене можна стверджувати, що в цілому розроблення
«Схеми теплопостачання м. Одеси на період до 2030 року» було проведено з
урахуванням ймовірних впливів на довкілля та з прагненням їх мінімізації.

В результаті реалізації передбачених заходів, система централізованого
теплопостачання міста Одеси відповідатиме критеріям Директиви
2012/27/ЄС "Про енергоефективність" та Закону України "Про енергетичну
ефективність" до «Ефективної системи централізованого теплопостачання».

Реалізація Схеми теплопостачання міста за умови дотримання
екологічних та нормативних вимог має сприяти зменшенню антропогенного
навантаження на довкілля. Поєднання зусиль, спрямованих на покращення
життєвого простору, із зусиллями, спрямованими на пом’якшення
несприятливого впливу на довкілля, забезпечуватиме розвиток міста Одеси
як території безпечного довкілля та високих стандартів життя.


