
му та східному регіонах. У той же час 
південні регіони, такі як Кримський 
півострів і Одеська область, страж-
дають від перебоїв електроенергії. За 
оцінками фахівців, ці області відно-
сяться до енергозалежних та енерго-
дефіцитних регіонів, а паливно-енер-
гетичний баланс мають негативний. 

2. Одним з основних джерел ім-
порту електроенергії, наприклад для 
Криму, є Запорізька атомна електро-
станція, яка знаходиться більше ніж 
за 400 км від півострова. При цьому 
на транспортування електроенергії 
від станції витрачаються десятки від-
сотків її обсягу.

3. Сонячні електростанції подають 
електроенергію в загальну енерго-
систему України, але кінцевими спо-
живачами є мешканці найближчих 
населених пунктів. Таким чином, 
сонячні електростанції дозволяють 
енергодефіцитним регіонам менше 
залежати від поставок електроенергії 
з інших областей, інакше кажучи, ло-
кальне виробництво - локальне спо-
живання.

4. Сонячні електростанції не впли-
вають на екологію - вони абсолют-
но екологічні та безпечні. Під час 
роботи, станції не шумлять і не ви-
робляють жодних відходів в процесі 
їх експлуатації. До того ж, сонячні 
станції не потребують постійної заку-
півлі дорогих імпортних енергоносіїв. 
Крім того, безліч покинутих земель-
них територій півострова можуть бути 
ефективно використані. Адже, як 
відомо, сонячні станції зазвичай бу-
дуються на землях непридатних для 
сільського господарства. Наприклад, 
великий кримський сонячний парк 
«Охотніково» був побудований на 
місці закинутого кар’єру, в якому ра-

великий Потенціал сонячної енергетики

Учасники конференції виїз-
дили на екскурсію до одного 
з підприємств компанії «Аctiv 
Solar», а саме – до сонячно-
го парку «Роднікове». Спо-
руда вразила оглядачів своєю 
величчю та смиренністю, яка 
тихесенько, без будь яких за-
зіхань на пошкодження приро-
ди вносить в загальну енерго-
систему України свій вагомий 
енергетичний додаток. 

Територія України і Криму, зо-
крема, характеризується великою 
сонячною іррадіацією (сонячною ак-
тивністю). Тому розвиток сонячної 
енергетики у південних регіонах – це 
максимально ефективне використан-
ня сонячного потенціалу України.

Перш за все ми повинні чітко 
уявляти, які переваги одержуємо 
від сонячних електростанцій для 
енергосистеми України:

1. В Україні найбільша концентра-
ція електростанцій, які виробляють 
66,5% усього обсягу електроенергії 
країни, зосереджена в центрально-
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Сегодня именно тот повод, чтобы 
рассказать о журнале и привлечь 
внимание нового числа специалис-
тов к профильному изданию, кото-
рое изначально предназначалось для 
того, чтобы освещать опыт внедрения 
современных технологий, различных 
разработок и материалов с целью сни-
жения энергетичеких озатрат во всех 
сферах производства, жилищно-ком-
мунального хозяйства, на транспорте, 
в строительстве и сельском хозяйстве.

В январе 2003 года государственный 
комитет информационной политики, 
телевидения и радиовещания Украины 
зарегистрировал полноцветный журнал 
со статусом издания – «отечественное» 
на двух языках – украинском и рус-
ском. Сфера распространения – об-
щегосударственная, т.е. на территории 
всей Украины.

Вскоре вышел первый выпуск, а за-
тем ежеквартально согласно графику 
все эти годы выходили очередные но-
мера. Тираж варьировался: от одной 
тысячи до трех, в зависимости от чита-
тельского спроса. 

Лицо любого издания – его автор-
ский актив. В первую очередь – это 
круг руководителей, непосредственно 
ответственных за решение вопросов 
общегосударственного значения. 

Естественно, что первым, кто обра-
тился к читателям вновь созданного из-

дания, был Председатель Государствен-
ного комитета по энергосбережению 
Юрий Иванович Шульга. 

Вот выдержка из его обращения: 
«Редакція журналу «Досвід», без-
посередньо розкриваючи питання 
енергозбереження, заслуговує у цьо-
му плані великої подяки». А в тре-
тьем номере он уже ответил на ряд 
актуальных вопросов, связанных с 
развивающимся рынком услуг в сфере 
энергосбережения,  в интервью журна-
лу «Есть спрос – есть и предложение». 
Так с легкой руки этого государствен-
ного служащего, понимавшего значи-
мость печатного слова, все и пошло.

Огромный вклад в работу редакцион-
ного коллектива внесла Государствен-
ная инспекция по энергосбережению 
во главе с начальником инспекции 
Леонидом Гаманюком. Практи-
чески в каждом номере печатаются 
обстоятельные по содержанию статьи 
начальников территориальных управ-
лений инспекций и служащих централь-
ного аппарата. В 2006 году инспекции 
исполнилось 10 лет, и мы подготовили 
целый номер к этой дате, в котором 
были представлены материалы со всех 
регионов Украины, отражающие опыт 
внедрения современных технологий с 
целью рационального использования 
энергоносителей. 

Откровенное интервью Пред-

седателя Национального агентства 
Украины по вопросам обеспече-
ния эффективного использования 
энергетических ресурсов Сухина Ев-
гения Ильича под заголовком «Сред-
ства лечения энергозависимости» опу-
бликовано в 15-м номере журнала, в 
котором идет предметный разговор о 
союзе Власти и Бизнеса. 

Здесь, пожалуй, впервые, прозву-
чала открыто и четко мысль о том, что 
именно предприниматели должны взять 
на себя основной груз забот о развитии 
всей инфраструктуры производства и 
потребления энергоносителей. В оче-
редном номере публикуется его статья 
«Ресурси, які потрібно розвивати».

Последние годы происходила час-
тая смена министров ЖКХ. Но всем 
предоставлялась возможность сказать 
свое слово со страниц «Досвида». Мно-
го материалов посвящено проблемам 
реорганизации в ЖКХ и проведения 
реформы в этой отрасли. 

Практически на всех сборах, 
связанных с обсуждением вопросов 
реформирования и развития жилищ-
но-коммунального хозяйства Украины, 
присутствуют наши корреспонденты и 
отражают эти события в своих публи-
кациях.

Мы взяли за правило – непремен-
но освещать все важные мероприя-
тия, которые проводятся различными 

«ДосвіД» – 
ваш надежный 
информационный 
партнер
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организациями на общенациональ-
ном уровне. Читатель должен знать, 
где, когда и что произошло на опред-
еленном отрезке времени. Так, напри-
мер, ежегодно проводятся Всеукраин-
ские Конкурсы среди профессионалов 
топливно-энергетического комплек-
са Украины. Организаторы: Комитет 
Верховной Рады Украины по вопро-
сам топливно-энергетического комп-
лекса, ядерной политики и ядерной 
безопасности, Министерство топлива 
и энергетики, Министерство регио-
нального развития, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Украины, Национальная академия наук 
Украины, закрытое акционерное об-
щество «Укренергозбереження» - ди-
ректор Денисюк Сергей Петрович. 
Именно благодаря активному сотруд-
ничеству этой организации с журналом 
«Досвид» наши корреспонденты всегда 
получают достоверную информацию 
из первых рук, и каждый раз своев-
ременно отражают ход этого события, 
связанного с праздничной церемонией 
награждения победителей и лауреатов 
конкурса, остающейся надолго в памя-
ти каждого участника.

Мне приятно сообщить, что и наш 
журнал оказался в числе победителей 
среди средств массовой информации, 
освещающих энергетическую тематику.

Еще об одном направлении в дея-

тельности редакционного коллектива 
хочется рассказать. С целью усиле-
ния пропаганды достижений в обес-
печении эффективного использования 
энергетических ресурсов мы выступили 
с инициативой начать всеукраинскую 
акцию – периодического выпуска  но-
меров журнала, посвященных теме 
энергосбережения в одной из об-
ластей Украины. Эта идея была од-
обрена в Государственном комитете 
по энергосбережению и поддержана. 
С мест начали поступать отклики – 
некоторые руководители областных 
администраций были готовы принять 
корреспондентов. В 2005 году вышел 
номер, посвященный Харьковской об-
ласти, в 2006 - Днепропетровской, 
затем неоднократно по приглашению 
Ривненской ОДА мы принимали участие 
в региональных конференциях на тему 
энергосбережения, куда съезжаются 
представители западных областей. И 
каждому представителю было о чем 
рассказать уже со страниц журнала. 
Каждый раз выходили номера, плот-
но насыщенные информацией о до-
стижениях коллективов в осущест-
влении конкретных мероприятий 
по выполнению государственной и 
местных программ энергосбережения 
в промышленности, жилищно-комму-
нальном секторе, в сельском хозяйстве, 
в бюджетной сфере.

Сотни специалистов делятся своим 
опытом работы в этом направлении. А 
еще большее число таких же специа-
листов из года в год проявляют живой 
интерес к изданию. И это понятно – все 
хотят знать, что происходит на рынке 
энергосбережения, какие системы, 
механизмы и материалы предлага-
ют им разработчики, что выпускают 
зарубежные и отечественные произ-
водители и в какой мере это может 
быть использовано в целях достиже-
ния энергосберегающего эффекта. 
Мы, творческий издательский кол-
лектив, естественно, стремимся как 
можно полнее удовлетворить чита-
тельский спрос на информацию та-
кого рода. И это наш издательский 
товар, за качество которого нам не 

приходится краснеть.
На правах главного редактора я об-

ращаюсь ко всем читателям с предло-
жением поддержать идею объединения 
вокруг журнала. Идея объединения 
заключается в том, что мы как про-
фильное украинское издание, с одной 
стороны, охватываем широкий сектор 
специалистов, непосредственно отве-
чающих за энергетическую составля-
ющую экономической безопасности 
страны, и обеспечиваем им информа-
ционную и идеологическую поддерж-
ку в процессе презентации номеров. 
Продолжаем концентрировать в таком 
издании опыт удачной работы веду-
щих предприятий, фирм, организаций, 
а также их руководителей. С другой 
стороны, мы рассчитываем на дей-
ственную поддержку государственных 
структур – профильных минис-
терств, Государственного агент-
ства по энергоэффективности 
и энергосбережению Украины, 
Государственной инспекции по 
энергосбережению. Эта поддерж-
ка может и должна выражаться в ква-
лифицированной, аргументирован-
ной оценке технической продукции и 
услуг, предлагаемых на отечественном  
энергосберегающем рынке. Объединив 
таким образом наши усилия, мы сможем 
более плодотворно решать коренные 
вопросы, связанные с выполнением об-
щегосударственной задачи снижения 
затрат энергии, повышения организа-
ции труда на производстве, транспор-
те, в строительстве и жилищно-комму-
нальном хозяйстве.

И  первым реальным шагом на 
пути к объединению становится наша 
совместная работа на таких конфе-
ренциях, как эта, в результате чего 
и появился данный номер с вашими 
публикациями. Нет сомнения, что и 
в будущем концентрируемый в таком 
издании опыт ведущих предприятий и 
организаций будет восприниматься как 
поучительный многими специалистами  
энергетического профиля.

Владимир Болодурин, 
главный редактор
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(«А»÷«G»), введені нещодавно ви-
робниками електрообладнання країн 
Євросоюзу, взагалі не йдеться. На-
лежність електрообладнання до пев-
ного класу характеризує рівень енер-
гоефективності. Різниця між класами 
енергоспоживання становить близько 
20%. На сьогоднішній день найбільш 
енергоефективним є клас «А», до 
якого входять сучасні частотно-регу-
льовані електроприводи. 

Звичайно, для модернізації існую-
чого виробництва можливо піти кар-
динальним шляхом – організувати 
окремі локальні водообігові цикли, 
встановити нові енергоефективні 
градирні, укомплектовані сучасни-
ми вентиляторними установками, та 

насосне обладнання з частотнорегу-
льованими електроприводами класу 
енергоефективності «А», і почати іс-
торію свого підприємства, як то ка-
жуть, з чистого аркушу. 

А чи є це рішення аксіомою? А що 
робити, коли ти обмежений у фінан-
сах, у часі та й ще відсутня можли-
вість повної зупинки всього тех-
нологічного процесу на тривалий 
період? На сьогоднішній день сучасні 
технології дозволяють здійснювати 
поступову заміну окремих двигунів 
на частотно-регульовані електро-
приводи з максимальною «безболіс-
ною» інтеграцією у схему роботи вже 
працюючих градирень або насосів. 
Найбільш малозатратним, але не 
менш ефективним рішенням, є 
встановлення частотних перетво-
рювачів на вже працюючі елек-
тродвигуни.

При використанні перетворювачів 
частоти у схемі управління роботою 
електродвигуна вентилятора гра-
дирні з’являються наступні технічні 
можливості: 

– регулювання швидкості від нуля 
до номінальної і вище номінальної;

– плавний розгін і гальмування;
– обмеження струму на рівні номі-

нального в пускових, робочих і ава-

Наше підприємство вже біль-
ше двадцяти років займа-
ється організацією, модер-
нізацію та відновлювальною 

реконструкцією існуючих систем обі-
гового водопостачання промислових 
підприємств, виробництвом та по-
ставкою вентиляторних градирень та 
комплектуючих. При цьому основни-
ми споживачами електроенергії явля-
ються електродвигуни вентиляторних 
установок градирень та насосного 
обладнання, правильний підбір яких 
у відповідності до потреб сучасного 
виробництва визначає рівень елек-
троспоживання системи обігового во-
допостачання в цілому.

Як правило, найбільше проблем, 
суперечок та сумнівів виникає при 
модернізації діючої системи обігового 
водопостачання, організованої ще за 
часів Радянського Союзу. Через про-
ведену з тих пір реструктуризацію 
виробництва, зміну номенклатури та 
кількості продукції, що виготовляєть-
ся, потужність системи обігового во-
допостачання, в тому числі градирень 
та насосного обладнання не відпові-
дає потребам технологічного процесу 
сьогодення. Не говорячи вже про ви-
користання застарілого обладнання, 
коли про класи енергоспоживання 

енергоЗБерігаЮчі       
граДирні – 

реальність чи міф?
Андрій Неділько, технічний директор АТ «БроТеп-еко»

Одним із нагальних завдань сьогодення та ефективних шля-
хів зниження собівартості продукції є зменшення викорис-
тання електроенергії при максимальному підвищенні про-
дуктивності виробництва. І тут виникає питання: «А як її 
забезпечити цю економію?», «Якими методами чи засобами 
скористатись?». На жаль, на сьогоднішній день, однознач-
них відповідей на ці запитання нема. До кожного випадку 
необхідно підходити індивідуально. 
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рійних режимах; 
– збільшення терміну служби меха-

нічної й електричної частин електро-
двигуна.

Для визначення економії елек-
троспоживання і терміну окупнос-
ті при застосуванні перетворювачів 
частоти в насосних і вентиляторних 
установках градирень ще на стадії 
проектування фахівці нашого підпри-
ємства разом з компанією Schneіder 
Electrіc пропонують скористатися 
спеціалізованою комп’ютерною про-
грамою. Так, при встановленій 
потужності електродвигуна вен-
тилятора градирні 45 кВт частот-
но-регульований електропривід 
дозволяє середньодобове вико-
ристання електроенергії зменши-
ти до 29,3 кВт.

Крім того, кожний зекономле-
ний кіловат електроенергії на 
підприємстві знижує кількість ви-
користання тепловими електро-
станціями паливно-енергетичних 
ресурсів, тим самим значно об-
межуючи теплові викиди в ат-
мосферу, запобігаючи утворенню 
парникового ефекту.

В даній статті ми розглянули тіль-
ки реальний аспект економії елек-
троспоживання в системах обігового 
водопостачання підприємств. Ми за-
кликаємо Вас звернути увагу і на 
інші можливі реалії економного 
використання енергоресурсів та 
сприймати економію не як сим-
вол бідності, а як необхідну умо-
ву довгострокового фінансового 
успіху підприємств і державної 
економіки загалом. І для цього 
можна скористатися вже накопи-
ченим досвідом нашого підпри-
ємства.

Неділько АНдрій Петрович – можли-

во, ця постать та ім’я і не всес-

вітньо відомі, але дуже дорогі нам, 

колективу «БротеП» та співробітни-

кам таких гігантів промисловості 

київського регіону як ПАт «Бровар-

ський завод пластмас» та «київський 

завод будівельних алюмінієвих кон-

струкцій», де довелося попрацювати 

на своєму довгому трудовому шляху 

нашому технічному директору. 

його життя – це технічний прорив 

та наполеглива праця від майстра 

зміни до технічного директора. Ми 

пишаємось, що працюємо під керівництвом людини, яка внесла значний 

вклад у вдосконалення виробничих процесів. За часів радянського Союзу 

Андрій Петрович був активним членом втвр (всесоюзне товариство вина-

хідників та раціоналізаторів). На його рахунку більше двадцяти сві-

доцтв раціоналізаторських рішень, багато з яких втілені у життя.

Завдяки своїм організаторським здібностям, глибоким різнобічним зна-

нням та природній допитливості, Андрій Петрович став піонером коопе-

ративного руху київщини. Зокрема, під його професійним керівництвом у 

80÷90 роки працювали теплоенергетична фірма із забезпечення виробництв 

підприємств необхідним обладнанням та науково-виробничий центр, де, 

зокрема, вирощували змій. А в дуже багатьох колективах Андрій Петрович 

на посаді інженера попрацював як тимчасовий співробітник, заснувавши 

багато напрямів діяльності.

Саме цьому гігантському досвіду роботи Андрія Петровича завдячує 

створення нашого підприємства «БротеП» та його успішне функціонування 

на ринку України вже понад двадцяти років. Саме тверда рука, життєва 

мудрість та професіоналізм нашого технічного директора з’явились тією 

нездоланою силою, яка і спрямувала підприємство до нових звершень та 

перемог. А теплий погляд та влучний жарт Андрія Петровича – це неза-

мінна підтримка для кожного із співробітників нашого підприємства.

в рік свого ювілею Андрій Петрович підкорив не одну вершину. На знім-

ку у ніг Андрія Петровича простягнувся найбільший у світі високогір-

ний спортивний комплекс – «Медеу» розташований в однойменному урочищі 

Заілійського Алатау на висоті близько 1700 метрів неподалік від м. 

Алмати. кращі ковзанярі світу прозвали алматинську ковзанку «фабрикою 

рекордів». Усього на «Медеу» було поставлено понад 120 світових ре-

кордів. і ось черговий рекорд належить без сумніву Андрію Петровичу.

Поздоровляючи з ювілеєм, зичимо вам, Андрію Петровичу, невпинного 

руху вперед, успішного здійснення всіх планів та задумів.

Бажаємо, щоб підґрунтям щасливого життя та плідної професійної ді-

яльності були міцне здоров`я, серце сповнене любові та добра, натхнен-

на думка й щирі почуття.

Нехай людська шана буде подякою вам за плідну працю, чуйність, уміння 

творити добро!

З глибокою шаною і повагою

колектив «БротеП»

вул. Кірова, 88, м. Бровари, 
Київська обл., Україна, 07400
тел./факс: +380 (4594) 543-89 
      +380 (4594) 628-79
е-mail: info@brotep.com.ua
http://www.Gradirni.com.ua

АТ «БРОТЕП-ЕКО» 

Нових рекордів 
вам, шаНовНий 

аНдрію Петровичу!
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– комплексное решение про-
блем, стоящих перед предпри-
ятиями в вопросах повышения 
энергоэффективности установлен-
ного оборудования и усовершен-
ствования применяемых техно-
логий с целью снижения расхода 
энергоносителей;

– разработка и производство 
энергосберегающего оборудования 
(горелки, котлы, печи, рекуператоры 
и пр.);

– разработка и производство КИ-
ПиА.

Что касается повышения 
энергоэффективности оборудования 
и технологий в промышленности и 
жилищно-коммунальном хозяйстве, 
то это модернизация различных кот-
лов, печей и другого газоисполь-
зующего оборудования с заменой 
горелок, обмуровки, автоматики ре-
гулирования и перевода работы их 
по разрабатываемым программам, 
исключающим возможность нераци-
онального использования топлива; 
с установкой рекуператоров для ис-
пользования тепла уходящих газов. 

При модернизации печей наиболь-
шей экономии газа мы достигаем, 
когда применяются рекупиративные 
горелки с импульсным горением.

Горелки газовые блочные ГГБ, 
разработанные нами, предназначены 
для высококачественного сжигания 
природного газа в котлах, сушилах 
и другом газопотребляющем обору-
довании. Горелки превосходят боль-
шинство отечественных и многие 
импортные в том, что они являются 

самонастраивающимися по давлению 
газа, противодавлению в топке, со-
отношению «газ-воздух», по темпе-
ратуре теплоносителя, прекрасно 
адаптированы к нашим условиям, 
имеют современный дизайн и отно-
сительно низкую стоимость.

Котлы мощностью от 0,63 до 3,5 
МВт выпускаются нами в комплекте 
с нашими горелками ГГБ и автомати-
кой БАРС, готовыми к монтажу.

Две лаборатории постоянно рабо-

ао «УкргаЗтехника»  
Об энергосберегающих технологиях, оборудова-
нии и автоматике, позволяющих значительно сни-
зить расход газа на выработку тепловой энергии, 
рассказывает генеральный директор АО «Укргазтех-
ника» академик Иван Дмитриевич ШАфОРОСТ.

ОСНОВНыЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛьНОСТИ 

АО «УКРГАзТЕхНИКА»:

Автоматизированное рабочее место оператора котельной с 3-мя котлами ПТВМ-30 
в г. хмельницке

 современные технологии
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тают над созданием новейшей ав-
томатики БАРС, отвечающей самым 
высоким современным требовани-
ям. Она создана для управления 
паровыми и водогрейными котлами, 
печами различной модификации, су-
шилками и для других технологичес-
ких нужд. Помимо серии блоков БАРС 
разрабатываются и выпускаются 
различные датчики, регуляторы и 
другие средства автоматизации.

Автоматика БАРС рассчита-
на на широкий круг потребителей, 
а соответственно и ее модифика-
ции выполнены в различных ва-
риантах – от самых простых до 
самых совершенных, позволяю-
щих эксплуатировать газопотре-

бляющее оборудование в наиболее 
экономичных режимах. 

Одним из перспективных видов 
нашей деятельности стала модерни-
зация котлов большой мощности, о 
которой хочу рассказать более по-
дробно.

Еще в 2009 году мы получили заказ 
на модернизацию котла ПТВМ-30, 
где нами были использованы как все 
ранее известные методы модерниза-
ции, так и разработаные нами другие 
новшества.

Но все это не может обеспечить 
эффективной работы котлоагре-
гатов, если мы в корне не изменим 
систему управления котлами и не 
доверим это автоматике, благодаря 

которой оператору останется толь-
ко запустить котел в работу путем 
нажатия кнопки «пуск» на нашем 

лиДер 
тоПливно-энергетического 
комПлекса Украины

Модернизация котла ПТВМ-100 с горелками СНТ и автоматикой БАРС в г. Алчевске

 современные технологии

Котлы КСВа с горелками ГГБ 
и атоматикой БАРС
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щите управления «БАРС-6Щ». Более 
того, при наличии такой системы 
он может произвести запуск котла 
с компьютера, установленного на 
автоматизированном рабочем мес-
те (АРМ) оператора и в процессе 
эксплуатации ему остается только 
наблюдать за его работой по пока-
заниям, отображаемым в реальном 
времени на мониторах мнемосхем, 
графиков, таблиц и т.д. 

Систему автоматики мы сдела-
ли так, что разработанные нами 
программы обеспечивают работу 
котла в соответствии с заложенной 
режимной картой и температурным 
графиком работы. Если произой-
дут какие-либо внештатные изме-
нения параметров газа, воздуха, 
температуры или других показате-
лей, то автоматика мгновенно отре-
агирует, а если в составе уходящих 
газов будут обнаружены какие-либо 
отклонения от норм, то газоанали-
затор подаст сигнал и автоматика 
внесет соответствующую корректи-
ровку. 

В конечном итоге КПД кот-
лов значительно повысился от 
паспортных данных, расход газа 

их городов до европейского уровня, 
где газ будет использоваться только в 
самом эффективном режиме, а тепло-
вая энергия будет отпускаться стро-
го в соответствии с температурными 
графиками, и все это будет осущест-
вляться под надежным контролем за 
работой тепловой установки в режи-
ме реального времени.

За высокое качество оказываемых 
услуг и выпускаемой продукции Об-
щество удостоено многочисленных 
наград как отечественных, так 
и зарубежных, а по результатам 
работы за 2011 год наше предпри-
ятие стало победителем конкурса 
«Лидер топливно-энергетического 
комплекса Украины». 

Приглашаем всех 
заинтересованных к 

взаимовыгодному 
сотрудничеству.

на выработку 1 Гкал уменьшил-
ся до 8% и электроэнергии – до 
30%. Все параметры работы кот-
лов – потребления газа, выработки 
тепла, температурные графи-
ки, аварийные ситуации и прочие 
данные – архивируются и при же-
лании могут распечатываться для 
контроля и принятия решений.

Щит управления котлом 
разрабатывается с учетом возмож-
ного внедрения на предприятии АСУ 
ТП котельной, которая позволяет 
установить для всего оборудования 
котельной одну мощную Scada – 
систему и всю информацию сконцен-
трировать на одном сервере, где она 
будет собираться, архивироваться и 
передаваться в нужные места.

На сегодняшний день мы уже мо-
дернизировали в городах Хмель-
ницком и Днепродзержинске четыре 
котла «ПТВМ-30» и один котел «ДЕ-
25/13», а сейчас совместно с нашими 
коллегами из НПО «СНТ» выполнили 
модернизацию котла «ПТВМ-100» 
в г. Алчевске с установкой горелок 
СНТ и автоматикой БАРС. 

Хочу заметить, что эти работы 
были выполнены не только благода-
ря заинтересованности в модерниза-
ции оборудования таких передовых 
руководителей теплокоммунэнерго, 
как В.М. Скалий, В.И. Фортуна, В.А. 
Сурай, но и благодаря дальнозоркой 
поддержке технических новинок гу-
бернаторами и мэрами указанных 
городов, увидевших реальную воз-
можность снижения тарифов на ото-
пление для населения. Кроме того, 
они увидели, что у них появилась 
возможность довести котельные сво-

61200, г. Харьков, 
пл. Конституции, 1 
Дворец Труда, офис 65-08
тел/факс: (057)731-46-40
(057) 730-06-67
(057) 719-15-62
e-mail: ukrgaz@dial.com.ua
www.uGt.com.ua

АО «УКРГАзТЕхНИКА»

Щит БАРС-16 Щ для управления котлом ПТВМ-100 в г. Алчевске

Модернизация и автоматизация 64-горе-
лочной проходной термической печи 
в г. Никополе

Горелка ГГБ 500 с автоматикой БАРС

Котельная (под ключ)с 3-мя котлами КСВА-
063 с горелками ГГБ-75 и автоматикой БАРС 
производства АО «Укргазтехника»

 современные технологии
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Проект Дністровської ГАЕС був розро-
блений Українським проектно-вишуку-
вальним і науково-дослідним інститутом 
«Укргiдропроект» у 1984 році, погодже-
ний Урядом України (постанова №24-
1994/4 від 06.06.84 р.), Урядом Молдо-
ви (постанова №1034-765 від 15.04.85 
р.). Міністерством водного господар-
ства СРСР (рішення № 14-1001-104 від 
21.02.86 р.) і затверджений Міненерго 
СРСР (наказ №11-пс від 15.01.88 р.) з 
наступним перезатвердженням Міненер-
го України (наказ №1пс від 16.08.93 р.).

До складу Дністровської ГАЕС вхо-
дять:

– верхня водойма;
– водоприймач;
– напірні підвiднi водоводи;
– будiвля ГАЕС;
– відвiднi водоводи;
– водовипуск;
– водовивiдний канал; 
– нижнє водосховище з комплексом 

cпоруд захисту населених пунктів.
Дністровська ГАЕС запроектована для 

роботи в циклічному режимі, споживаю-
чи надлишкову нічну енергію атомних і 

теплових станцій і видаючи пікову по-
тужність у години пікових навантажень 
в енергосистемі. Будівництво ДГАЕС по-
чалося у 1983 році. 

ГАЕС надійно вирішує проблему по-
криття змінних навантажень енергосис-
теми, оптимiзує структуру потужностей, 
поліпшує режими роботи ТЕС, скоротив-
ши їх щодобові зупинки, знижує переви-
трати палива, виконує службу швидкоді-
ючого аварійного й частотного резервів. 
До її істотних переваг відносяться:

– можливість генерації дорогої й го-
стродефіцитної пiкової енергії за раху-
нок дешевої нічної енергії;

– можливість заміни енергоблоків ТЕС, 
що беруть участь у регулюванні наван-
таження й не пристосованих для того, 
і, як наслідок, зниження витрат на їхню 

 сучасні технології

стан гідротехнічної 
споруди - під 

надійним контролем

іван ФурмАН, 
заступник директора Філії 
«дирекція з будівництва 
дністровської ГАеС» 
пАТ «укргідроенерго»

Дністровський каскад ГЕС i ГАЕС розташований на р. Дністер (південно – за-
хідний регіон України), приблизно в 400 км від Києва, недалеко від кордону з 
республікою Молдова. До складу каскаду входять: 

Дністровська ГЕС-1 – діюча, потужність 702 мВТ, пікова;

Дністровська ГЕС-2 –діюча, потужність 40.8 мВТ, базисна;

Дністровська ГАЕС, діюча (у складі одного гідроагрегату потужністю 324/421 
мВТ). Повна потужність (7 гідроагрегатів) - 2268/2947 мВТ (генераторний/на-
сосний режими). 

справка «D»

експлуатацію, у першу чергу на паливо 
й ремонти встаткування;

– можливість забезпечення нормаль-
ної роботи атомних електростанцій, 
зупинки й пуски яких пов’язані зі зна-
чними витратами, більше високими ніж 
експлуатаційні;

– можливість експлуатації в режимі 
синхронного компенсатора. У цей час 
коректування коефіцієнта потужності 
здійснюється за допомогою конденсато-
рів, установлених в енергосистемі. ГАЕС 
дозволить заощадити кошти на їхню 
установку й обслуговування;

– можливість вигідного продажу піко-
вої електроенергії в суміжні енергосис-
теми при переході на паралельну роботу 
з ними.

Для збереження унікального ланд-
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шафту долини р. Дністер, гідрологіч-
них та гідрогеологічних умов в районі 
будівництва об’єкта, а також з метою 
використання прогресивних сучасних 
технологій та матеріалів при проекту-
ванні Дністровської ГАЕС були прийняті 
наступні технічні рішення:

1) Для збереження природної гідро-
геологічної ситуації в основі верхньої 
водойми, забезпечення стійкості Со-
кирянського й Дністровського схилів та 
надійності роботи всього комплексу спо-
руд ГАЕС, перехоплення фільтраційного 
потоку з верхньої водойми й природних 
водоносних горизонтів передбачений 
дренаж схилів, до складу якого входять 
дренажні штольні верхнього й нижньо-
го ярусів, а також передбачені дренажні 
та протизсувні заходи схилів. Для збо-
ру й організованого відводу води, що 
профільтровується через огороджуючі 
дамби верхньої водойми, передбаче-
но влаштування трубчатого дренажу, 
розташованого на задамбовій території 
вздовж її низового укосу.

2) Складні гiдрогеологiчнi умови 
гiрського масиву Дністровського схилу 
створили передумови для розміщення 
гідроагрегатів в окремих шахтах. З ме-
тою обмеження впливу споруд на при-
родний напружений стан скельного 
масиву відстань між осями шахт прийня-
то рівною 54 м і їх проходка опускним 
колодязем та буропідривним способом 
ярусами по 2 м з подальшим зведенням 

постійного кріплення у напрямі зверху 
вниз. Розміри шахт - внутрішній діаметр 
26,0 м і глибина 50 м - визначилися 
умовами розміщення основного гідро-
силового і допоміжного устаткування. З 
метою компактного розміщення на май-
данчику і для збереження природного 
стану гірських порід вертикальні ділянки 
напірних водоводів розташовані в шахо-
вому порядку, напірні сталезалізобетон-
ні підвідні та відвідні водоводи виконані 
підземними.

3) На основі аналізу сучасного ста-
ну берегової зони буферного водо-
сховища і побудованих захисних 
споруд, інженерно-геологічних і гідрав-
лічних досліджень, а також даних спо-
стережень передбачено влаштування 
захисних споруд населених пунктів і 
берегозахиснi споруди лівого і правого 
берегiв, що розташовані в зоні впливу 
нижнього водосховища, які включають 
захист селищ Козлiв, Василiвка, Ожево, 
Бернашiвка, Волошково.

До складу цих споруд входять захисні 
дамби, кріплення берегів, дренажі, спо-
руди для відведення поверхневого та 
дренажного стоку з насосними станція-
ми, планувальні насипи – засипки ярів, 
балок та старорічищ, труби-переїзди та 
пішохідні мости через водойми, проти-
ерозійні та протизсувні заходи.

Вищеназвані заходи дозволили по-
кращити умови проживання людей у 
населених пунктах в період експлуатації 

Дністровської ГАЕС в порівнянні з соці-
альними умовами, в яких вони прожива-
ли до будівництва об’єкта.

4) На підставі аналізу наявності ґрун-
тових матеріалів та з метою підвищення 
надійності і безпеки верхньої водойми, 
схилів і всього комплексу споруд ГАЕС, 
на частині верхньої водойми передбаче-
но влаштування комбінованого екрану 
дна. Комбінований екран – це екран з 
глинистих матеріалів та екран з полімер-
них матеріалів – полімерної мембрани, 
що укладається між двома захисними 
шарами геотекстилю.

5) У проекті Дністровської ГАЕС вели-
ка увага була приділена питанням енер-
гозбереження, зокрема, енергозберіга-
ючим режимам роботи устаткування.

Передбачено:
– використання системи диспетчер-

ського управління і АСУ для оптимізації 
роботи Дністровської ГАЕС;

– перехід на мікропроцесорну систему 
управління;

– використання тиристорної системи 
збудження генератор-двигунів агрега-
тів, що забезпечує значне скорочення 
споживання електроенергії з енергосис-
теми;

– застосування частотного пуску агре-
гатів в насосний режим (основний);

– застосування резервного режиму 
пуску “спина до спини” (від іншого агре-
гату), що приблизило пуск ГД №1;

– заміна та перехід на сучасну кому-
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таційну апаратуру (новітні елегазовi ви-
микачі), що дозволить відмовитися від 
виконання спеціальної компресорної 
установки;

– автоматизація включення насосів 
відкачування води з проточної частини 
насос-турбін для видалення фільтрацій-
них протiчок через ущільнення затворів 
залежно від рівня води в зливній потер-
ні. Аналогічні рішення застосовуються в 
системах відкачування дренажу шахти 
агрегату, шахти виходу №1 і водовипус-
ку, відкачування води з камер випуску 
водо-повiтряної суміші;

– автоматизація подачі повітря в сис-
тему віджимання води з камер робочих 
коліс залежно від рівня води в камері 
робочого колеса;

– автоматизація підтримки заданого 
тиску стисненого повітря в повітрозбір-
никах і магістралях за рахунок повної 
автоматизації компресорних установок;

– застосування в системі електроос-
вітлення сучасних люмінесцентних сві-
тильників з фотодатчиками.

6) Одним з напрямків щодо забезпе-
чення надійності, ефективності, опера-
тивності контролю за станом гідротех-
нічних споруд (ГТС) Дністровської ГАЕС 
є створення автоматизованої системи 
контролю (АСК) для отримання досто-
вірної інформації про стан ГТС за допо-
могою сучасних технічних засобів. 

Призначенням АСК, що включає 
в себе комплекс технічних засобів і 
програмного забезпечення, є: 

– автоматизований збір і обробка пер-
винної інформації; 

– введення, обробка, інтерпрета-
ція, аналіз і надання всіх результатів 
натурних контрольних спостережень 
(включаючи дані неавтоматизованих 
спостережень) шляхом застосування 
спеціальних комп’ютерних програм і 
технологій обробки інформації; 

– оперативне надання необхідної ін-
формації про стан ГТС Дністровської 
ГАЕС керівництву станції, каскаду і ком-

панії, а також у відповідні служби та 
контролюючі інстанції. 

АСК гідротехнічних споруд включає 
технічні, методичні, інформаційні та інші 
компоненти, які дозволяють їй здійсню-
вати функції контролю ГТС, поточних 
оцінок, їх стану і видачі відповідних ви-
сновків і пропозицій.

7) Захист навколишнього середови-
ща.

У 2006 році ПАТ «Укргідропроект» ви-
конав доопрацювання “Оцінки впливу 
на навколишнє середовище Дністров-
ської ГАЕС з урахуванням зауважень 
науково-екологічної експертизи, відпо-
відно до чинного законодавства і нор-
мативних документів, положення між-
народних конвенцій, до яких Україна 
приєдналась в останні роки: Конвенція 
щодо оцінки впливу на довкілля у тран-
скордонному контексті (ратифіковано 
20.07.99), Конвенція охорони, викорис-
тання транскордонних водотоків і між-
народних озер (ратифіковано 7.03.99) 
та Картахенський протокол біобезпеки 
до Конвенції біологічного різноманіття 
(ратифіковано 29.01.2000). 

Були проведені додаткові комплексні 
дослідження сучасного стану компонен-
тів навколишнього природного серед-
овища в зоні можливого впливу ДГАЕС, 
в яких приймали участь: Інститут гід-
робіології НАНУ, „Укррибпроект”, ТОВ 
„Геотехнології”, Український науково-
дослідний інститут екологічних проблем 
(УкрНДІЕП), Інститут геохімії навколиш-
нього середовища та МНС України, та 
спеціалізовані підрозділи ПАТ «Укргідро-
проект».

У 2010 році проект завершення будів-
ництва Дністровської ГАЕС у складі 3-х 
агрегатів отримав позитивні висновки і 
був рекомендований до затвердження 
ЦС Укрінвестекспертизою, Міністерством 
охорони навколишнього природного се-
редовища України, Міністерством охоро-
ни здоров’я України, Міністерством над-
звичайних ситуацій.

Відповідно до Закону України «Про 
охорону навколишнього середовища» 
була розроблена «Програма організації 
комплексного екологічного моніторингу 
навколишнього природного середовища 
в зоні дії Дністровської ГАЕС».

З 2006 року, за розробленою про-
грамою, ведеться моніторинг навко-
лишнього середовища, що включає: 
гідродинамічний, геодезичний, інженер-
но-геологічний, гідрогеологічний, геофі-
зичний, сейсмічний моніторинг, стаціо-
нарні натурні спостереження за зміною 
якісних і кількісних характеристик за 
всіма параметрами, які можуть бути змі-
нені при будівництві і експлуатації ГАЕС. 

Практика перших років експлуатації 
Дністровської ГАЕС, особливо морозна 
зима 2011 – 2012 років яскраво проде-
монстрували її значну роль в енергосис-
темі України.

В той же час регулююча здатність пер-
шої черги ДГАЕС (у складі одного гідро-
агрегату) обмежена, оскільки її верхня 
водойма забезпечує роботу гідроагре-
гата у насосному режимі на протязі 3-х 
годин, а у генераторному – до 2.5 годин. 
Зважаючи на таку обставину прийнято 
рішення про введення у поточному році 
верхньої водойми ДГАЕС у такому об’ємі, 
який забезпечить роботу її першого та 
наступних гідроагрегатів до 6 годин у 
проектних режимах (насосний та гене-
раторний).

Для виконання цього завдання у по-
точному році Урядом України створені всі 
умови, в першу чергу вирішена пробле-
ма забезпечення необхідних для цього 
обсягів фінансування. На рівні Уряду 
вирішені також питання закупки для 
першої черги ДГАЕС у складі 3-х гідро-
агрегатів основного гідросилового об-
ладнання у вітчизняних виробників, що 
у свою чергу створює для цих підпри-
ємств високий рейтинг виробників од-
них з найпотужніших у світі гідромашин 
такого класу, підвищуючи таким чином 
їх конкурентний потенціал.
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По прогнозам специалистов Международного 
энергетического агентства (МЭА), при нынешнем уров-
не потребления энергоресурсов разведанных мировых 
запасов угля, нефти и газа человечеству хватит пример-
но на 100 лет (мировые запасы разведанных традиционных 
энергоресурсов, по оценкам МЭА, составляют: угля – 1500 млрд. 
тонн, нефти – 170 млрд. тонн, газа – 172 трлн. куб. м.). По оцен-
кам специалистов EprJ (Электроэнергетический институт США), 
мировые запасы угля не превышают 910 млрд. тонн, а оценки 
МЭА запасов энергоносителей завышены в среднем на 20-30%.

Последнее столетие, однако, наблюдалась тенденция не-
уклонного роста потребления первичных энергоресурсов. 
С 1900 по 2000 год потребление первичных энергоресурсов в 
мире в пересчете на условное топливо возросло в 17 раз. При 
этом, в общем балансе доля нефти возросла с 3,8 до 38,2%, 
природного газа – с 1,4 до 24%, ядерной энергии – с 0 до 7%, 
возобновляемых источников энергии – с 0,4 до 6%. Доля угля за 
эти 100 лет снизилась с 94,4 до 24,4%.

По оценкам «British Petroleum», при существующем 
уровне потребления все разведанные к 2012 году запасы 
энергоносителей на земле закончатся: нефти – в 2056 
году, урана – в 2077 году, газа – в 2079 году, угля – в 2178 
году. После 2178 года единственным ископаемым источником 
энергии останется торф.

В этой связи представляет особый интерес меры национальных 
политик стран Европейского сообщества, направленные на 
повышение энергоэффективности национальных экономик. Более 
чем тридцатилетний опыт работы в сфере энергоэффективности 
позволил Европейскому сообществу достичь значительных успе-
хов в экономии энергии. Европейская зона в течение послед-
него десятилетия неизменно занимает первое место в мире по 
энергетической эффективности.

Рассмотрим меры, применяемые странами Европейского сооб-
щества для повышения энергоэффективности как на законода-
тельном уровне, так и в секторах экономики.

1. Общие сведения об энергопотреблении в странах ЕС
Конечное потребление энергии в ЕС-27 составило 1196 млн. т. 

н. э. (кроме неэнергетического использования) при населении в 
502,5 млн. жителей.

Потребление энергии в ЕС-27 по отраслям составило: тран-
спорт – 30%, промышленность – 25%, жилой сектор –24%, 
неэнергетический сектор – 8%, сельское хозяйство – 2%, 
остальные – 11%.

Потребление жилого сектора и непроизводственной сферы ЕС 
–27 составляет 35% (24% для жилого сектора и 11% для непро-

изводственной сферы). 
Потребление энергии по видам энергоресурсов в ЕС-27 соста-

вило: нефтепродукты – 44%, газ – 21%, электроэнергия – 19%, 
тепловая энергия (геотермальная, солнечная, тепловые насосы и 
т.д.) – 6%, уголь – 5%, биомасса – 5%.

Часть энергии, полученной из всех возобновляемых и 
альтернативных источников в ЕС-27, составила 9%.

Конечное потребление энергии в год на одного жителя в ЕС-
27 составляет 2,7 т.н.э. и изменяется в зависимости от страны 
ЕС более чем в 3 раза (от 1,2 т.н.э. для Мальты до 4,2 т.н.э. для 
Швеции). Две страны ЕС имеют значительно более высокое по-
требление на одного жителя (Финляндия – 5,2 т.н.э., Люксем-
бург – 9,5 т.н.э.). Объясняется это следующим: Финляндия имеет 
холодный климат и обладает промышленной структурой, которая 
потребляет много энергии (лесная промышленность, химия, про-
изводство оборудования, значительные потребности сухопутного 
транспорта). Люксембург принимает большое количество рабо-
чих, не являющихся резидентами, что в рабочие дни увеличивает 
население страны на 25%. Выгодный налог на горючее топливо 
создает в Люксембурге эффект «заправочного туризма» и также 
существенно влияет на уровень потребления в стране.

Достигнутые высокие результаты в повышении 
энергоэффективности являются плодом тесного сотруд-
ничества стран–членов ЕС и их национальных агентств по 
энергоэффективности. Применяемые в странах ЕС меры по 
повышению энергоэффективности активно обсуждались в сети 
Enr, объединяющей уже более 15 лет национальные агентства 
по энергоэффективности из 23 европейских стран и имеющей 
большой авторитет у Европейской комиссии. После обсужде-
ния результатов меры по повышению энергоэффективности, 
принятые отдельной страной ЕС, часто распространялись и на 
другие страны ЕС или даже на все содружество.

2. Принятие законодательных актов в сфере 
энергоэффективности в странах ЕС

Энергетическая эффективность является одним из главных 
приоритетов экономической политики ЕС. Законодательные акты 
ЕС в сфере энергоэффективности соответствуют двум основным 
направлениям: борьбе с климатическими изменениями и разра-
ботке совместной энергетической политики.

Законодательные акты ЕС устанавливают для государств–чле-
нов ЕС стратегические ориентиры (так называемые «Зеленые 
книги») и программы совместных действий («Белые книги», 
Национальные планы действий), а также обязательства по дости-
жению определенных целей и способов действий, которые нужно 
применять (Директивы ЕС). 
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В сфере энергоэффективности в ЕС были приняты следующие 
законодательные акты:

1992 г. – Директива по маркировке и стандартной инфор-
мации по потреблению энергии или других ресурсов бытовыми 
приборами (холодильниками, морозильными камерами, 
комбинированными аппаратами, стиральными машинами, маши-
нами для сушки белья, посудомоечными машинами, духовыми 
шкафами, аппаратами для нагревания и аккумулирования горя-
чей воды, источниками света, кондиционерами).

1992 г. – Директива по требованиям к КПД водогрейных котлов, 
работающих на жидком или газообразном топливе (отвечающие 
требованиям к КПД котлы маркируются этикеткой «СЕ»).

1999 г. – Директива о топливном расходе и эмиссии СО2 новыми 
автомобилями личного пользования.

2000 г. – Европейская программа по достижению целей Киотско-
го протокола (принятие мер по сокращению эмиссии парниковых 
газов в промышленности).

2000 г. – План действий по энергоэффективности на 2000–2006 
г.г. (обязал страны ЕС сокращать потребление энергии на 1% в 
год на транспорте, оборудовании, в промышленности, строитель-
стве и бюджетном (общественном) секторе).

2002 г. – Зеленая книга (установление системы обмена правом 
на эмиссию парниковых газов – метод «learning-by-doing»).

2003 г. – Директива по энергетическим характеристикам зда-
ний – EpBd (установила обязательные минимальные требования 
по энергетическим характеристикам новых и старых зданий; 
определила общую методологию подсчета уровня интегрирован-
ной энергии новых и существующих зданий; определила системы 
сертификации для новых и старых зданий; обязала осуществлять 
регулярный контроль водогрейных котлов и систем охлаждения).

2005 г. – Директива по обмену квотами на эмиссию парниковых 
газов (установлены принципы обмена квотами между государ-
ствами; промышленные объекты должны получать разрешение 
на эмиссию; государства должны разработать национальные 
планы распределения квот на 2005–2008 г.г. и пересматривать 
их каждые 5 лет).

2005 г. – Директива об энергопотребляющей продукции (об-
язала страны ЕС повышать энергетические характеристики 
энергопотребляющих товаров в течение их периода жизни).

2006 г. – Зеленая книга по энергоэффективности – «Делать 
больше потребляя меньше» (поставлена задача: подготовить 
планы действий по энергоэффективности на 2007–2013 г.г. с це-
лью повышения конкурентоспособности промышленности, созда-
ния рабочих мест, выполнения обязательств по Киотскому про-
токолу).

2006 г. – План действий по энергоэффективности на 2007–2013 
г.г. (поставлена задача: сократить потребление энергии в ЕС–25 
на 20% к 2020 г., для чего за счет неукоснительного выполнения 
принятых мер (выполнения дополнительных мер) сократить по-
требление энергии, млн. т. н. э.: строительство – 56(105), ото-
пление/охлаждение – 41(70), электрические приборы – 15(35), 
промышленность – 16(30), транспорт – 45(90), коогенерация – 
40(60), трансформация энергии в другие виды – 33(75). Общая 
экономия энергии к 2020 году должна составить 190(360) млн. т. 
н. э. При расчетах использовалась гипотеза роста ВВП на 2,3% в 
год.

2006 г. – Директива об энергоэффективности конечного по-
требления  и энергетических служб (Директива ESd) (обязала 
страны ЕС проводить энергетический аудит и ввести счет, пред-
оставляющий детали энергопотребления; поставила задачу: к 
2016 году достигнуть экономии энергии в 9% от конечного по-
требления энергии по сравнению со средней величиной годово-
го энергопотребления с 2001 по 2005 год; каждому государству 
в обязательном порядке разработать три Национальных пла-
на действий по энергоэффективности (НПДЭЭ). Первый План, 
представленный государствами–членами ЕС в 2007 году, уста-

навливает промежуточную задачу для третьего года выполнения 
(2010) и определяет специфические меры, необходимые для его 
осуществления. Два последующих Плана – в 2011 и 2014 годах 
– представляют углубленное развитие первого НПДЭЭ, одновре-
менно уточняющие информацию о необходимых дополнительных 
мерах для реализации задачи экономии энергии на 9% в 2016 
году).

Согласно директиве ESD, базой для каждого НПДЭЭ 
должно быть два вида информации: 

1). Примеры применения специфических мер в бюджетном (об-
щественном) секторе. Они должны служить стимулом для всех 
других секторов и участников рынка энергетики.

2). Содержание предложенных мер. Оно должно привлечь 
внимание общественности, воспитывать и обучать конечных 
пользователей энергии, распространять положительный опыт и 
информацию о механизмах, финансовых и юридических рамках 
энергоэффективности 

В качестве специфических мер в бюджетном (общественном) 
секторе страны–члены ЕС запланировали следующие мероприя-
тия:

– улучшение энергетических параметров зданий центральной 
администрации (Великобритания), федеральных администраций 
(Германия), общественных зданий (Австрия, Дания);

– стимулирование эффективности уличного освещения (Испа-
ния);

– учет критериев энергоэффективности на государственном 
рынке (Нидерланды);

– введение номинации «Лидер энергоэффективности» на уров-
не каждого министерства (Мальта);

– стимулирование установки «умных счетчиков» и 
усовершенствованных счетов на электроэнергию (Эстония) и 
выгодных методов учета потребления и расхода энергии (Велико-
британия).

2007 год – Европейская энергетическая политика (достигнуть к 
2020 году 20% экономии энергии во взаимосвязи с сокращением 
эмиссии парниковых газов по всем направлениям развития вну-
треннего энергетического рынка, безопасности энергоснабжения, 
развития энергетических технологий, стимулирования населе-
ния).

2008 год – Программа «Энергия-Климат» (Программа 20/20/20) 
– сократить эмиссию парниковых газов на 20% до 2020 года по 
сравнению с 1990 годом, повысить энергоэффективность на 20% 
до 2020 года, достигнуть 20% доли возобновляемых источников 
энергии в конечном потреблении энергии в 2020 году).

В рамках европейского проекта odYSSEE, координируемого 
Французским государственным агентством по охране окружа-
ющей среды и энергоэффективности (adEmE), в конце 1990-х 
годов была разработана интерактивная база данных murE. Она 
дает перечень мер, направленных на рациональное использова-
ние энергии, которые применяются в 29 европейских государ-
ствах: 27 странах–членах Европейского союза, а также Хорватии 
и Норвегии.

murE была принята Генеральным управлением транспор-
та и энергетики Европейского союза (dG-trEn), чтобы априо-
ри и апостериори подтолкнуть развитие направлений политики 
энергоэффективности. Перечень, разработанный в рамках murE, 
предлагает для каждого государства следующие меры:

– детальное представление (разнообразие параметров позво-
ляет разработать типологию в зависимости от сектора, населения, 
участников, хронологии и развития);

– изучение результатов (показатели, характеризующие 
экономию энергии и выбросы парниковых газов, которых удалось 
избежать. Эти показатели измеряются или прогнозируются агент-
ствами по энергоэффективности в сети odYSSEE-murE и позво-
ляют определить ожидаемый эффект по многоуровневой шкале: 
слабый, средний, высокий).
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Основные энергоэффективные 
мероприятия в настоящее время 
связаны с утилизацией тепла ухо-
дящих газов, улучшением качества 
термостойких и термоизоляционных 
материалов, автоматизацией и 
диспетчеризацией, применением 
частотных преобразователей. Но 
наибольший потенциал по улучше-
нию показателей экономичности, 
экологической безопасности, над-
ежности работы и качества продук-
ции заложен в совершенствовании 
гидротермохимических процессов, 
протекающих в огнетехническом 

объекте (ОО). Благодаря их оптими-
зации на основе струйно-нишевой 
технологии (СНТ), эффективность 
работы ОО значительно повышается.

Номинальный режим работы 
ОО, как правило, близок к режи-
му с максимальным КПД. Однако 
на практике значительное время 
оборудование работает с низкой 
эффективностью на частичных на-
грузках (рис. 1). При уменьше-
нии нагрузки приходится отклю-
чать часть горелочных устройств и 
пропускать через них воздух для 
охлаждения. Избыточный воздух за-
холаживает топочное пространство, 
нарушает равномерность темпера-
турного поля, увеличивает химичес-
кий недожег и потери тепла с уходя-
щими газами. Все это существенно 
сказывается на экономичности ОО.

Оптимизированная структура 
течения ГУ СНТ позволяет избе-
жать этих недостатков. Устойчивое 
высокоэффективное горение позво-
ляет не только расширить диапа-
зон работы ОО (рис. 1), но и зна-
чительно повысить уровень КПД. 
Специальные исследования позво-
лили экспериментально зафиксиро-
вать предельно низкий коэффициент 

энергоэффективная 
модернизация 
энергетических 
объектов на основе снт

михаил АБдулиН, 
к.т.н., заместитель заведующего кафедрой 
ТЭу ТиАЭС НТуу «кпи», руководитель проекта СНТ

Рис. 1. Взаимосвязь КПД ОО и отно-
сительной мощности  для СНТ и 
традиционных ГУ

избытка воздуха топливной сме-
си, проходящей через ГУ СНТ (drу 
< 1,01) и сгорающей практически 
полностью. На реальных объектах 
может быть существенный избыток 
воздуха в топочном пространстве. 
Малые значения dry для ГУ СНТ по-
зволяют модернизированным ОО ра-
ботать с α = 1,02…1,05 в широком 
диапазоне нагрузок. При этом за 
счет интенсификации теплообмена 
излучением уменьшается темпера-
тура уходящих газов.

Вышеперечисленные особеннос-
ти СНТ позволяют повысить уро-
вень КПД выше паспортных значе-
ний даже на оптимальных режимах 
работы, не говоря уже о частичных 
и предельных нагрузках.

Низкое аэродинамическое со-

Струйно-нишевая технология сжигания газообразного топлива (СНТ) ба-
зируется на создании стойких вихревых структур, генерирующихся вза-
имодействием системы струй топлива в сносящем потоке окислителя с 
циркуляционным течением за плохообтекаемым телом с учетом теплотех-
нических особенностей объекта. На основе СНТ создан типоряд горелочных 
устройств, которые используются практически во всех известных типах 
огнетехнических объектов (котлы, печи, сушила, камеры сгорания). Научно-
производственное объединение «СНТ» осуществляет разработку, серийное 
изготовление и внедрение (проект, монтаж, наладка) сертифицированных 
энергоэффективных горелок типа СНТ, созданных на базе струйно-нишевой 
технологии сжигания топлива (патенты Украины №№ 35108, 44082, 49938, 
54616, 51884 и Евразийский патент № 005471), с использованием которых 
производится малозатратная модернизация «под ключ» котлов всех типов 
(ВК, НИИСТу-5, ДКВР, КВГ, ТВГ, КПА, КВН, Е, ДЕ, КВГМ, ПТВМ, ОП, ГМ, БКЗ), 
металлургических и промышленных печей, сушил, камер сгорания.
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энергоэффективная 
модернизация 
энергетических 
объектов на основе снт

Виктор пеТреНко, 
председатель Совета директоров Нпо «СНТ»

Рис. 2. Относительная экономия 
газа для котлов различной мощности

противление ГУ СНТ значительно 
снижает нагрузку на тягодутьевые 
устройства (до 1,5-2 раз). При этом, 
например, котлы мощностью n < 15 
МВт, не теряя эффективности, рабо-
тают с отключенными вентиляторами 
во всем рабочем диапазоне, а котлы 
ПТВМ-30 только за счет самотяги 
трубы выходят на 30% номинальной 
нагрузки с отключенными венти-
ляторами и дымососами. На рис. 2 
отражена статистика экономии газа 
для модернизированных котлов раз-
личной мощности (как для паровых, 
так и для водогрейных). 

СНТ является единственной на 
сегодняшний день универсальной 
технологией сжигания газа, она 
успешно работает на более чем 50 
типах котлов (начиная с контактных 

водонагревателей 10 КВт мощности 
и до энергетических котлов ТЭЦ) и 
десятков печей различного назна-
чения (начиная от печей плавки ба-
зальта с расходом газа 10 м³/ч и до 
мартенов и вращающихся печей с 
расходами газа до 6 000 м³/ч).

Основными преимуществами СНТ 
является значительно более высокая 
теплонапряженность топочного 
объема перед ГУ, что позволяет су-
щественно повысить температурный 
уровень в этом объеме, а следова-
тельно, и повысить количество из-
лучаемого объемом тепла, а также 
высочайшая равномерность темпе-
ратурного поля продуктов сгорания 
на выходе из ГУ, что в комплек-
се позволит существенно снизить 
расходы топлива любого огнетехни-
ческого объекта.

Таким образом, СНТ является 
инструментом комплексного воз-
действия на гидротермохимичес-
кий процесс огнетехнического 
объекта, и улучшает в совокупнос-
ти экономичность, экологическую 
безопасность и надежность работы 
газоиспользующего оборудования, 
а также повышает качество произ-
водимой продукции.

устройства, реализующие 
струйно-нишевую технологию 
сжигания топлива (СНТ), на-
шли широкое применение на 
объектах коммунального хозяй-
ства, строительной, химической, 
угольной, кондитерской, про-
довольственной и др. отраслей 
промышленности украины, Бела-
руси и россии. 

Срок окупаемости модерниза-
ции огнетехнических объектов 
с помощью СНТ - только за счет 
экономии топлива - не превышает 
одного года эксплуатации. при 
этом образуется значитель-
ная экономия электроэнергии, 
существенно увеличивается 
межремонтный период работы 
объектов, обеспечивается 
повышенный уровень безопас-
ности.

справка «D»

04080, г. Киев,
ул. Фрунзе, 53 
Тел./факс: +38 (044) 462 52 62 
e-mail: npocnt@i.ua
www.npocnt.com

НПО «СНТ»
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С помощью программного комплекса на этапе сбора 
информации по системе централизованного теплоснаб-
жения создается полноценная и имеющая возможность 
расширяться в дальнейшем электронная модель системы 
теплоснабжения города, которая является базовым ин-
струментом для выполнения любых расчетных работ. 

Сегодня для предприятий, эксплуатирующих тепловые 
сети, очень актуален один из модулей программного 
комплекса «Паспортизация и наладка тепловых се-
тей», а именно, модуль «Тепловые потери».

У предприятия появляется возможность оперативно 
определять величину нормативных или нормируемых 
тепловых потерь для нужного варианта переключений в 
схеме и температуры наружного воздуха. 

РАСчЕТ ТЕПЛОВых ПОТЕРь
Паспортные данные
Расчет тепловых потерь производится на основании 

задаваемых параметров в разделе «паспортные данные». 
Температурный график
На основании заданных параметров строится 

температурный график. При изменении паспортных 
данных температурный график должен быть пересчитан.

Температурный график может быть выведен на печать 
в графической и табличной формах.

СРЕДНЕМЕСЯчНыЕ ТЕМПЕРАТУРы

Заполняются данные по среднемесячным температу-
рам наружного воздуха, холодной воды и грунта. В верх-
ней части таблицы должны быть занесены следующие 
данные:

– температуры наружного воздуха, принятые по нормам 
[5] или по данным метеостанции за последние пять лет;

– температуры грунта на глубине заложения трубо-
проводов при канальной и бесканальной прокладках (по 
данным метеостанции за последние пять лет);

– температуры холодной воды принимаются по данным 
ТЭЦ;

– фактическая продолжительность работы тепловой 
сети (ч), если она отличается от календарной.

Температуры теплоносителя в подающей и обратной 
магистралях формируются согласно среднемесячной тем-
пературе наружного воздуха по принятому температур-
ному графику.

В нижней части таблицы проставляются фактические 
параметры работы тепловой сети за конкретный месяц.

ПУти совершенствования 
эффективности систем 

теплоснабжения городов 
и промышленных 

предприятий
84646, г. Горловка, Донецкая обл. пл. Ленина, 3-а, оф. 339 

Тел/факс: (0624) 52-23-86, моб.тел. (050) 64-42-158
e-mail: techen@mail.ru

Раиса ДУТКА, директор 
чП «Техэнерго» 

При выполнении различного рода работ по оптимизации 
тепловых сетей, разработке рекомендаций по наладке гидрав-
лических режимов тепловых сетей, энергоаудиту и т. д. мы 
пользуемся разработанным нашим предприятием программным 
комплексом «Паспортизация и наладка тепловых сетей». 
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МАТЕРИАЛьНАЯ хАРАКТЕРИСТИКА

После внесения паспортных данных и среднемесячных 
температур по видам прокладок формируется матери-
альная характеристика тепловой сети (надземная, по-
дземная канальная и подземная бесканальная) раздель-
но для трубопроводов, проложенных до 1990 г. и после 
1990 г. Трубопроводы, имеющие изоляцию из пенопо-
лиуретана при бесканальной прокладке, показываются 
отдельно.

Материальная характеристика может быть представле-
на в целом по сети или разделена по функциональным 
системам. При изменении состава работающего оборудо-
вания материальная характеристика должна быть пере-
считана. 

Отчет по материальной характеристике может быть 
выведен на печать.

ТЕПЛОВыЕ ПОТЕРИ

Расчет тепловых потерь может быть выполнен по 
нормативным или фактическим параметрам. В зависи-
мости от того, как сформирована материальная харак-
теристика, расчет выполняется в целом по сети или по 
конкретным функциональным системам. В каждом кон-
кретном случае необходимо пересчитать тепловые поте-
ри. 

Удельные тепловые потери выбираются в программе из 
справочника по тепловым потерям в зависимости от даты, 
типа и способа прокладки трубопроводов.

Отчет по тепловым потерям через изоляцию и с нор-
мативной утечкой сетевой воды может быть выведен на 
печать.
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Наразі підприємства сектору 
ЖКГ є збитковими. Зокре-
ма, за 2011 рік підприємства 
галузі отримали збитків на за-

гальну суму 2,6 млрд. гривень. Найбіль-
ше збитків отримали підприємства водо-
провідно-каналізаційного господарства 
– 974,2 млн. грн., комунальної теплое-
нергетики – 445,2 млн. грн, житлового 
господарства – 167,3 млн. гривень.

Основні фонди підприємств ЖКГ 
характеризуються високим рівнем 
морального та фізичного зносу. 
Так, станом на початок 2012 року по-
рівняно з попереднім, на 7,3 % зросла 
частка ветхих і аварійних теплових ме-
реж, яка склала 23,3 % від їх загальної 
протяжності. Частка ветхих і аварійних 
водопровідних мереж у загальній про-
тяжності за період дії Загальнодержав-
них програм збільшилась із 31 до 38 %, 
каналізаційних мереж у цьому ж періоді 
– із 29 до 38 %.

Через погіршення стану мереж збіль-
шились втрати води та теплової 
енергії. Зокрема, втрати теплової енер-
гії на підприємствах житлово-комуналь-
ного господарства у 2011 році збільши-
лись проти 2007 року майже у півтора 
рази і досягли 15,3 % обсягу виробленої 
теплової енергії. А втрати води у 2011 
році перевищили 40 % загального об-
сягу води, відпущеної споживачам. 

Коштів державного бюджету хро-
нічно не вистачає на реконструкцію 
та модернізацію об’єктів ЖКГ, адже 
для 100 % реконструкції потрібно ви-
тратити біля двох річних державних бю-

джетів України.
Існує низка чинників, які визначають 

витоки та розвиток зазначених про-
блем. Розглянемо більш детально деякі 
з них.

По-перше, відсутність системного 
та послідовного підходу до рефор-
мування галузі. 

Реформувати - це не лише замінити 
аварійні труби, застаріле обладнан-
ня чи провести ремонт будинків. Для 
успішного реформування галузі необ-
хідно дотримуватися балансу інтересів 
між споживачами і постачальниками та 
виробниками, приватним бізнесом і дер-
жавними інтересами, соціальним наван-
таженням і комерційною вигодою. 

Основні завдання реформування – 
підвищення якості надання послуг спо-
живачам шляхом впровадження прин-
ципів ринкової конкуренції, залучення 
інвестицій для технічного переосна-
щення ЖКГ, використання енергозбе-
рігаючих технологій, стимулювання 
населення до створення різноманітних 
об’єднань для захисту своїх прав тощо.

Питання оперативного розв’язання 
проблем з реформування житлово-ко-
мунального господарства та розробки 
законодавчих та інших нормативно-
правових актів, що регулюють взаємо-
відносини у цій сфері, було покладено 
на створену у 1999 році Міжвідомчу 
комісію з реалізації реформи ЖКГ. Про-
те, протягом 2006-2011 років ця комісія 
жодного разу не збиралася та засідань 
не проводила.

Впродовж процесу реформування не 

було єдиного державного регулятора 
ринку комунальних послуг, а функції 
з реалізації державної політики у цій 
сфері були розпорошені між різними 
центральними органами виконавчої 
влади. Як наслідок, не існувало єдиного 
підходу, в тому числі, при формуванні 
тарифів на ринку комунальних послуг 
та проведення розрахунків за такі по-
слуги. 

По-друге, неузгодженості у пра-
вовому регулюванні галузі.

На сьогодні діяльність житлово-кому-
нальної галузі регулюється трьома ко-
дексами, дев’ятьма законами та цілою 
низкою нормативних актів.

Всі ці документи були розроблені та 
прийняті у різні часи, готувалися різни-
ми колективами, що і призвело до на-
явності багатьох неузгодженостей між 
ними. На сьогодні основні проблемні 
питання правового регулювання галу-
зі полягають у: визначенні термінології 
у сфері житлово-комунальних послуг, 
класифікації житлово-комунальних по-
слуг та визначенні повноважень і меха-
нізмів взаємодії: органів державної вла-
ди, органів місцевого самоврядування 
та національних комісій, що здійснюють 
державне регулювання у відповідних 
сферах на цьому ринку. 

Зазначені вади законодавства пере-
шкоджають системному реформуванню 
житлово-комунального господарства, 
створюють складності для суб’єктів 
ринку житлово-комунальних послуг, не 
дають змоги досягти збалансованості 
інтересів суб’єктів господарювання та 
споживачів на користь суспільства в ці-
лому.

Крім суттєвих неузгодженостей у пра-
вовому регулюванні, значною пробле-
мою, яка потребує розв’язання, є наяв

Сергій БЕВз,
заступник директора департаменту Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання в сфері комунальних послуг

Проблеми в Жкг – 
виклик всій нашій 
державності
Вирішення проблем, які накопичились в житлово-комуналь-
ному господарстві нашої країни, є одним із найістотніших 
викликів всій нашій державності. Саме ці проблеми суттєво 
впливають на розвиток економіки країни, є вкрай соціально 
чутливими та потребують нагального вирішення.
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ність прогалин, так званих «білих плям» 
у законодавстві. Найбільш складними є 
питання, що пов’язані із встановленням 
цін і тарифів на житлово-комунальні по-
слуги, а також формуванням на цьому 
ринку належних кооперативних зв’язків 
у ланцюжку «виробник-постачальник-
споживач». Ситуація, що склалася, ви-
магає проведення прискіпливої роботи 
з приведення чинного законодавства, 
що регулює діяльність у житлово-кому-
нальній сфері, завданням та принципам 
реформування галузі ЖКГ та узгодже-
ності термінології і засад її правового 
регулювання.

По-третє, затвердження органа-
ми місцевого самоврядування та-
рифів на надання послуг у розмірі, 
який не компенсує фактичних за-
трат, знижує рівень рентабельності 
підприємств та позбавляє їх можли-
вості проводити технічне переосна-
щення та модернізацію. 

Упродовж останніх п’яти років у біль-
шості регіонів України тарифи на послу-
ги з централізованого водопостачання 
та водовідведення для населення були 
підвищені у 1,8 – 3,8 рази, на послуги 
з теплопостачання – у 1,6 – 2,5 рази. 
Проте, темпи росту собівартості нада-
них послуг значно випереджали темпи 
росту тарифів. 

Зважаючи на низький рівень покрит-
тя коштом місцевих бюджетів різниці в 
тарифах, у 2008-2011 роках в регіони з 
держбюджету спрямовано субвенції міс-
цевим бюджетам у сумі 8,4 млрд. грн. 
Однак, допомога з державного бюджету 
на тлі пасивної позиції органів місцевого 
самоврядування щодо реалізації еконо-
мічно обґрунтованої тарифної політики, 
не могла суттєво вплинути на фінансове 
оздоровлення галузі.

По-четверте, непропорційний 
розподіл бюджетних коштів на ка-
пітальні вкладення.

Спрямування значної частки бюджет-
них коштів у нове будівництво привело 
до збільшення кількості незавершених 
об’єктів та удорожчання вартості їх до-
будови. Це було зумовлене тим, що що-
річне затвердження переліку об’єктів 
капітальних вкладень та відповідний 
розподіл бюджетних коштів здійснюва-
лись без урахування інформації щодо 
кількості об’єктів незавершеного будів-
ництва, об’єму виконаних будівельних 
робіт та наявності проектно-кошторис-
ної документації.

В результаті такої практики прийма-
лись рішення про початок нового будів-
ництва за наявності об’єктів незаверше-
ного будівництва із високим ступенем 
будівельної готовності. Так, станом на 
01.01.2012 у 14-ти регіонах країни було 
припинено фінансування незавершених 

370 об’єктів будівництва, в які протягом 
2006-2011 років було вкладено понад 
340 млн. гривень.

Фактичним першим кроком у запо-
чаткуванні системного вирішення на-
копичених проблем у ЖКГ було ство-
рення Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання в сфері кому-
нальних послуг, яка є державним ко-
легіальним органом, підпорядкованим 
Президентові України і підзвітним Вер-
ховній Раді України. (Указ Президента 
України від 23 листопада 2011 року № 
1073/2011 та Закон України «Про дер-
жавне регулювання у сфері комуналь-
них послуг» від 9 липня 2010 року).

Першим з завдань комісії є збалансу-
вання інтересів суб’єктів господарюван-
ня, споживачів та держави. Саме з цією 
метою зазначеним Законом України до 
повноважень комісії віднесено, зокрема, 
забезпечення створення сприятливих 
умов для залучення інвестицій у розви-
ток інфраструктури ринку комунальних 
послуг, а також здійснення контролю за 
виконанням суб’єктами природних мо-
нополій та суб’єктами господарювання 
на суміжних ринках інвестиційних про-
грам, спрямованих на оновлення осно-
вних фондів, підвищення ефективності 
та зменшення втрат у процесі прова-
дження діяльності, що підлягає регулю-
ванню.

До цього часу при підготовці зазна-
чених інвестиційних програм необхідно 
було керуватися вимогами, викладе-
ними у пункті 24 з «Порядку форму-
вання тарифів», затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 
01.06.2012 № 869.

Найбільшим недоліком існуючого 
правового поля стосовно зазначеного 
питання було те, що існуючі положен-
ня були доволі декларативні в частині 
фінансового забезпечення реалізації 
запланованих заходів. Тобто фактич-
но грошей на виконання інвестиційних 
програм завжди було недостатньо з різ-
них причин.

Останні зміни до законодавства до-
зволили усунути цей недолік.

Так, Закон України “Про внесення 
змін до деяких законів України щодо 
регулювання інвестиційної діяльності у 
сфері житлово-комунального господар-
ства” від 23 лютого 2012 року № 4434-
Vi, який набрав чинності з 20.06.2012р., 
вносить, зокрема, наступні зміни до За-
кону України «Про теплопостачання»:

– введені нові терміни, а саме «інвес-
тиційна програма» – комплекс захо-
дів, затверджений в установленому по-
рядку, для підвищення рівня надійності 
та забезпечення ефективної роботи сис-
тем централізованого теплопостачання, 
який містить зобов’язання суб’єкта гос-

подарювання у сфері централізованого 
теплопостачання щодо будівництва (ре-
конструкції, модернізації) об’єктів у цій 
сфері, поліпшення якості послуг, з від-
повідними розрахунками та обґрунту-
ваннями, а також зазначенням джерел 
фінансування та графіка виконання», 
та «поточні рахунки із спеціальним 
режимом використання для прове-
дення розрахунків за інвестиційними 
програмами (далі - спеціальні рахунки) 
- рахунки суб’єктів господарювання у 
сфері централізованого теплопоста-
чання, призначені для накопичення та 
використання коштів виключно для ви-
конання інвестиційних програм у зазна-
ченій сфері»;

– визначено, що Порядок розро-
блення, погодження та затвердження 
інвестиційних програм суб’єктів гос-
подарювання у сфері теплопостачан-
ня встановлюється спільним рішенням 
центрального органу виконавчої влади 
з питань житлово-комунального гос-
подарства, центрального органу ви-
конавчої влади у сфері інвестиційної 
діяльності та національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфе-
рі комунальних послуг.

Таким чином, на сьогодні законодав-
чо визначені гарантії щодо забезпечен-
ня виконання інвестиційних програм у 
сфері централізованого теплопостачан-
ня. Саме це дасть змогу підприємствам 
реально планувати та виконувати захо-
ди, включені до інвестиційних програм.

А на черзі вже нові зміни – впрова-
дження положень прийнятого Верхо-
вною Радою Закону України «Про вне-
сення змін до Закону України «Про 
природні монополії», яким передбачено 
застосування стимулюючого регулю-
вання – тобто застосування параметрів 
регулювання, що мають довгостроко-
вий строк дії, з метою стимулювання 
суб’єктів природних монополій до під-
вищення якості товарів та ефективності 
регульованої сфери діяльності.

Це саме ті конкретні кроки, які 
здійсненні для системного вирішен-
ня накопичених проблем у ЖКГ, та 
збалансування інтересів суб’єктів гос-
подарювання, споживачів та держави.

Зараз Комісією розгорнута робота з 
ліценціатами стосовно роз’яснення пи-
тань розроблення погодження та за-
твердження інвестиційних програм, 
планування повного кошторису витрат 
на постачання теплової енергії, розпо-
діл між виробництвом, транспортуван-
ням, постачанням теплової енергії для 
розрахунку тарифів та інше.

закликаємо всіх зацікавлених 
учасників до співпраці у вирішенні 
актуальних проблем комунальної 
теплоенергетики.
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С 2006 по 2010 годы на базе нефте-
перерабатывающего завода компании «ЛУКОЙЛ 
ЭНЕРГИЯ И ГАз УКРАИНА» был реализован про-
ект строительства энергоблока – когенерационной 
установки. В этот период был выполнен полный 
комплекс работ – от написания бизнес-плана до 
ввода в промышленную эксплуатацию установки в 
составе двух технологических линий. Энергоблок 
является комбинированным источником тепловой 
и электрической энергии для обеспечения надеж-
ного и эффективного энергоснабжения технологии 
ПАО «ЛУКОЙЛ-ОДЕССКИЙ НПз». 

В процессе разработки проекта, наряду с главной 
задачей – обеспечить надежность и эффективность 
энергоснабжения всей технологии производства – ста-
вились и такие как:

– создание гибкой системы регулирования 
энергообеспечением;

– рациональное использование тяжелых 
остатков процесса висбрекинга НПз;

– создание электрогенерирующих мощнос-
тей в Одесском регионе;

– замена морально и физически устарев-
ших паровых котлов НПз (существовавший на 
то время источник теплоснабжения);

– улучшение экологической обстановки в 
районе размещения КГУ.
Основными зданиями и сооружениями КГУ являются: 

главный щит управления (ГЩУ), машинное отделение, 
котлы-утилизаторы (открытая компоновка), сероочист-

ка, хозяйство жидкого топлива и смазочного масла, 
реагентное хозяйство газоочистки, воздушная комп-
рессорная, кабельные и технологические эстакады. Про-
изводство тепловой и электрической энергии осущест-
вляется в двух независимых технологических линиях 
энергоблока, основное оборудование которых имеет по-
следовательное подключение по дымовым газам. В ма-
шинном зале установлены два дизель-поршневых агре-
гата (ДПА) фирмы «wartsila» (Финляндия) типа 20V32 и 
электрические генераторы номинальной мощностью 8,9 
МВт. На открытой площадке котельной когенерацион-
ной установки размещены два барабанных паровых кот-
ла-утилизатора (ПрАО ХКП «Котлоэнергопроект») типа 
Е-35-1,4/250 производительностью по 35 т/ч пара с па-

когенерационная Установка в оДессе
Использование большого количества различных видов то-
плива, в том числе и их комбинированное сжигание, по-
зволяет обеспечить максимальную утилизацию отходов 
процесса нефтепереработки НПз. Об этом уникальном тех-
ническом решении рассказывает директор ООО «Лукойл 
энергия и газ Украина» Николай Александрович фАРИНА.

Общий вид когенерационной установки (макет)
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раметрами 1,4 МПа и 250°С, а также система газоочист-
ки, дымососы и дымовые трубы. В технологической схе-
ме КГУ задействованы существующие системы «старого» 
источника теплоснабжения НПЗ: ХВП, деаэрационно-
питательная и бойлерная установки.

Технологическая схема традиционных электрических 
станций и электроцентралей, работающих на органичес-
ком топливе, представляет собой следующую цепочку: 
сжигание топлива в котлах с получением перегрето-

го пара (тепловой энергии), преобразование тепловой 
энергии в электрическую. Отсюда видна четкая зависи-
мость между выработкой тепловой энергии (первичный 
энергоресурс) и производством электрической 
энергии. Такая же зависимость справедлива и для ТЭЦ, 
вырабатывающих и отпускающих два вида продукции. 
Технологией КГУ нашего предприятия осуществляется 
обратный процесс: выработка электрической энергии 
непосредственно из органического топлива в дизель-
генераторах и последующее использование потерь те-
пла дизеля для генерации тепловой энергии. На осно-
вании вышесказанного, КГУ не имеет ограничений 
по выработке электрической энергии от объемов 
производства тепла – технически возможна ком-
бинированная выработка двух видов продук-
ции практически в любом соотношении в пред-
елах установленной мощности и потребностей в 

собственных нуждах основного оборудования. При 
этом даже при несении минимальной тепловой на-
грузки эффективность производства и отпуска 
продукции КГУ не ниже, чем у традиционных ТЭС 
Украины.

Дымовые газы от ДПА из машинного зала с темпера-
турой 305-370 ОС (в зависимости от времени года и на-
грузки ДПА) поступают в топки котлов, участвуют в про-
цессе горения. При этом нормальным рабочим режимом 
является и режим «чистой» утилизации, максимальная 
выработка перегретого пара при этом составляет 3,5 
т/ч. Из котлов-утилизаторов дымовые газы с темпера-
турой 150-180ОС подаются на систему сероочистки и 
дымососами отводятся в атмосферу.

При работе котла-утилизатора Е-35-1,4/250 без до-
жига дополнительного топлива максимально возможный 
полезно используемый утилизационный потенциал 
выхлопных газов каждого ДПА составляет 2,5 Гкал/ч. 
Помимо утилизации тепла дымовых газов дизелей, про-
ектом когенерационной установки предусмотрена ути-
лизация тепла контуров водяного охлаждения ДПА для 
нужд теплофикации. Контур охлаждения каждого ди-
зеля максимально имеет 2,8 Гкал/ч тепловой энергии, 
однако из-за его температурного графика всю энергию 
использовать невозможно. Отбор низкопотенциального 
тепла рассматриваемых контуров ДПА осуществляется в 
водоводяных теплообменниках сетевой водой. 

Отпуск тепла КГУ не имеет четкого разделения на пар 
и горячую воду - бойлерная использует перегретый пар 
котлов-утилизаторов и тем самым уменьшает объемы 
возможного отпуска пара потребителю, величина утили-
зации тепла из контура охлаждения дизелей зависит от 
температурного графика тепловой сети (времени года), 
использование тепла конденсата НПЗ напрямую зависит 
от режима его работы.

когенерационная Установка в оДессе

Дизельгенератор

Вид с машинного зала на газоочистку

1. Термодинамическая эффективность коге-
нерации в целом и энергоблока в частнос-
ти значительно выше, чем у традиционных 
электрических станций. 

2. Использование дизеля исключает взаимное 
влияние производства тепла и электроэнергии, 
что делает станцию высокоманевренной. 

3. В настоящее время энергоблок является од-
ним из ведущих производителей электрической 
энергии в Одесской области.
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Благодаря использованию принципов когенерации 
энергоблок характеризуется высокой эффективностью 
производства и отпуска продукции. Общий КПД брутто 
при проектном потреблении НПЗ перегретого пара со-
ставляет 65-67 % в зависимости от времени года. При 
этом средние удельные расходы условного топлива на 
отпуск электрической и тепловой энергии равны 273 
г.у.т/кВт•ч и 183 кг.у.т/Гкал соответственно.

Одной из целей проекта строительства энергоблока 
была утилизация атмосферного остатка процесса ви-
сбрекинга, являющегося отходами технологии перера-
ботки нефти на ПАО «ЛУКОЙЛ-ОДЕССКИЙ НПЗ». Кроме 
того, в процессе переработки нефти, как первичной, так 
и вторичной, появляется попутный газ с большим со-
держанием водорода. Водородсодержащий газ не явля-
ется, как и атмосферный остаток процесса висбрекинга, 
товарной продукцией. Эти обстоятельства обусловили 
выбор основного вида топлива для оборудования КГУ.

Топливо для ДПА энергоблока: основное – атмосферный 
остаток процесса висбрекинга; резервное – мазут мар-
ки М-100; пусковое – дизельное топливо. Топливо для 
котельных агрегатов энергоблока: основное – газ не-
фтепереработки или атмосферный остаток висбрекинга; 
резервное – мазут марки М-100 или природный газ. Тех-
нологически предусмотрена возможность совместного 
сжигания в топках котлов, как жидкого с газообразным, 
так и двух видов топлива, имеющих одинаковое агрегат-
ное состояние.

Использование большого количества различных 
видов топлива, в том числе и их комбинированное 
сжигание, позволяет: обеспечить максимальную 
утилизацию отходов процесса нефтепереработки 
НПз, гарантирует работоспособность оборудова-
ния в период ремонта или простоя НПз, уменьша-
ет зависимость предприятия от экономической и 
политической ситуации на рынке углеводородов 
Украины.

В момент пуска энергоблока единственным поставщи-
ком тяжелого жидкого топлива являлся ПАО «ЛУКОЙЛ-
Одесский НПЗ». Простой НПЗ обусловил строительство 
на топливном хозяйстве КГУ узла слива мазута из авто-
цистерн, что дало возможность дальнейшего функцио-
нирования нашего предприятия и увеличило его неза-
висимость от НПЗ.

Расположение энергоблока в черте г. Одесса (курорт-
ного) и наличие в непосредственной близости других 
источников загрязнения – нефтеперерабатывающий за-
вод, цементный завод и др. – обусловили высокие тре-
бования по степени очистки выбросов дымовых газов в 
атмосферу. Наряду с этим наличие в дымовых газах осно-
вного технологического оборудования – дизелей и кот-

лов-утилизаторов – большого количества загрязняющих 
веществ (в основном оксиды серы и азота) потребовало 
создания сложной системы газоочистки. Присутствие в 
дымовых газах оксидов серы связано с использованием 
в качестве топлива атмосферного остатка висбрекинга и 
мазута, которые содержат до 3,2 % серы по массе.

Проектом предусмотрена двухэтапная система газоо-
чистки: первым этапом является очистка от оксидов азо-
та, в основу которого положен метод селективного нека-
талитического восстановления; вторым этапом является 
очистка от оксидов серы и пыли мокрым известняковым 
методом.

Проект системы очистки дымовых газов энергоблока 
от оксидов азота выполнен на основе разработок РГУ 
нефти и газа им. И.М. Губкина (г. Москва), имеющего 
30-летний опыт внедрения установок некаталитической 
очистки (СНКВ). Различные варианты технологии СНКВ, 
разработанные в РГУ нефти и газа, внедрены более чем 
на 70 крупных промышленных тепловых агрегатах в 
России, Украине, Белоруссии, Литве, Узбекистане, Из-
раиле. С целью повышения эффективности очистки га-
зов для условий переменной нагрузки КГУ в РГУ нефти и 
газа разработан низкотемпературный некаталитический 
процесс очистки газов от nox, который протекает при 
температуре 300-400 0С.

Для очистки газов от окислов серы и пыли применен 
мокрый известковый метод. Процессы абсорбции про-
водят в поверхностных распыливающих абсорберах, 
контактных пенных аппаратах (скрубберах). Данный 
метод с применением полых форсуночных скрубберов 
нашел применение на предприятиях отечественной и 
зарубежной промышленности. В конструкции скруббе-
ра применены наиболее эффективные технологические 
решения: увеличенная высота, повышенная плотность 
орошения, форсунки орошения отбойного типа. 

Резюмируя вышесказанное, отмечу: термодинамичес-
кая эффективность когенерации в целом и энергоблока 
в частности значительно выше, чем у традиционных 
электрических станций; использование дизеля исключает 
взаимное влияние производства тепла и электроэнергии, 
что делает станцию высокоманевренной; в настоящее 
время энергоблок является одним из ведущих произво-
дителей электрической энергии в Одесской области.

*Адрес полный и все каналы связи дать.

ДОСВІДДОСВІД  современные технологии
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 рынок недвижимости

Уже сам по себе тот факт, что 
финансовый кризис не сломил столичных 
застройщиков, а наоборот, сделал их 
сильнее, вызывает желание узнать, за 
счет чего управляющей компании «Сити 
Групп» удается оставаться на плаву в 
этот сложный экономический период.

С таким вопросом мы обратились к 
генеральному директору управляющей 
компании «Сити Групп» Елене Терентье-
вой.

Для рынка недвижимости Елена Пе-
тровна – человек уникальный: там, где 
большинство ее коллег говорит о слож-
ностях, вызванных кризисом 2008 года, 
из-за которых пришлось сворачивать 
бизнес, Терентьева рассказывает о стар-
товой площадке, которая помогла ее ком-
пании оценить свои сильные стороны, 
перестроиться и вступить в период актив-
ного развития. Эти слова подтверждены 
делом: сегодня только в Киеве «Сити 
Групп» реализует 12 разноплановых 
проектов, причем значительная их часть 
начата недавно.

Игроки рынка вспоминают кризис с со-
дроганием, – по данным экспертов, в од-
ночасье пошли на дно до 85% киевских 
застройщиков. Да и сейчас далеко не все 
из тех, кто выжил, в состоянии развивать-
ся.

А для Терентьевой упоминание этих 
событий, – повод оценить свое умение 
учиться на чужих ошибках. Гендиректор 
«Сити Групп» может подписаться под сло-
вами философа Фридриха Ницше – «То, 
что не убивает нас, делает нас сильней».

Что специалисты «Сити Групп» во гла-
ве с Терентьевой увидели на падающем 
рынке? Это множество небольших компа-
ний, привыкших работать при сверхдохо-
дах. Постоянный рост цен на жилье позво-
лял им использовать любые кредитные 
ресурсы, а инвесторы выстраивались в 
очередь на финансирование объектов 
еще на стадии котлована. Ипотека была 
доступной: по выражению представителя 
одного из банков, «тогда цены на недви-
жимость росли быстрее процентов по кре-
диту». На подъеме находилась не только 
жилая, но и коммерческая недвижимость.

Рынок и капитализация компаний до 
кризиса росли сами собой. Основанием 

успеха тогда был уже сам факт получе-
ния земельного участка, а не умение вер-
но определить объекты строительства и, 
рассчитав их характеристики, выстроить 
всю цепочку производства.

Но кризис лишил застройщиков 
дешевых заемных средств и легкой воз-
можности привлечь внешнее финансиро-
вание – вместе с падением цен на землю 
и квадратные метры (за три последних 
года этот спад на рынке Киева, по оцен-
кам экспертов, составил около 40% в 
долларовом эквиваленте) упала и капи-
тализация участников рынка. Самоунич-
тожилась и ипотека: проценты выросли 
более чем вдвое, период кредитования 
сократился, а банки массово перестали 

Жк «ЗАТишНий»

«Затишний» – современный элитный 
жилищно-офисный комплекс в 
экологически чистом месте в шевчен-
ковском районе Киева. тихий зеленый 
уголок, где Вы сможете отдохнуть от 
суеты большого города.

Этажность 5-25

количество квартир 482

окончание 
строительства

3-й квартал 
2013 года

Цена м2 от 10 900 грн.

Адрес ул. Руданского, 3-а

CityGroup – воплощение новой стратегии развития

Жк «молодеЖНАя иНиЦиАТиВА»

Жилищный комплекс «МолодеЖная 
инициатиВа» возводится с использова-
нием передовых технологий. он распо-
ложен в шевченковском районе Киева, 
в окружении трех парков: парк “нивки”, 
парк “дубки” и “Сырецкий парк”.

Этажность 25

количество квартир 552

окончание 
строительства

3-й квартал 
2013 года

Цена м2 от 7 800 грн.

Адрес ул. Руданского, 9-а

ДОСВІДДОСВІД
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ООО «УК Сити Групп»
04112, г. Киев, 
ул. Руданского, 3-а
Тел. (044) 220-07-03
info@citygroup.kiev.ua
www.citygroup.kiev.ua



 рынок недвижимости

выдавать кредиты.
Итог недавно озвучил Анатолий Близ-

нюк, министр регионального развития, 
строительства и ЖКХ: кризис «подарил» 
Украине, по данным на лето 2012 года, 
более 4-х тысяч долгостроев.

А вот Терентьева и возглавляемый ею 
холдинг на стагнирующем рынке нача-
ли активно развиваться. Какую страте-
гию избрала «Сити Групп»? Единствен-
но возможную в той ситуации и всегда 
оправдывающую себя – синергию под 
крышей управляющей компании всех 
звеньев производственной цепочки - от 
долгосрочного планирования в масшта-
бах всего холдинга до финансирования, 
производства и эксплуатации.

«Управляющая компания «Сити 
Групп» является воплощением новой 
стратегии развития одного из круп-

нейших украинских строительных хол-
дингов, в состав которого входят ве-
дущие финансовые, инвестиционные, 
проектные, строительно-монтажные, 
эксплуатационные, девелоперские и 
производственные организации», - 
рассказывает Елена Терентьева. Суть 
новаций – не просто централизация 
финансовых потоков и документообо-
рота, не только концентрация всей про-
изводственной цепочки – от проекта 
до сдачи. Управляющая компания, как 
объясняет гендиректор «Сити Групп», 
- это и выработка стратегических на-
правлений развития, и оптимизация 
производственных возможностей, и ко-
ординация взаимодействия партнерских 
подразделений, разработка и подготовка 
обоснованных инвестпроектов. А еще – 
контроль всех производственных, тех-

нологических и финансовых процессов, 
происходящих в зоне ответственности 
«Сити Групп».

Результат новаций – финансовая 
стабильность, безопасность для кли-
ентов, а также возможность успешной 
работы с разноплановыми активами, 
что само по себе становится гаранти-
ей устойчивости и развития. В киевском 
портфеле «Сити Групп» на сегодня 
имеется 12 разноплановых объектов не-
движимости, среди которых есть большие 
многоэтажные жилые комплексы (разных 
классов), коттеджный городок, элитный 
клубный дом, торгово-развлекательный 
комплекс и бизнес-центр.

Терентьева уверена, что примеру «Сити 
Групп» в деле создания управляющих 
компаний последуют все крупные игроки 
рынка. «Быть великим – это значит да-
вать направление», - еще один афоризм 
Ницше, под которым готова подписаться 
гендиректор «Сити Групп».

Жк «лиСоВА пАлиТрА»

«лиСоВа ПалитРа» – будущее строит-
ся для Вас уже сегодня!

Жилищный комплекс «лисова Палитра» 
с подземным паркингом в парковой 
зоне Киева – это актуальное предло-
жение на рынке недвижимости. Свежий 
воздух, сосновый лес, тихое спокойное 
место, где можно отдохнуть.

Качественно и доступно!

Этажность 10-25

количество квартир 1490

окончание 
строительства

2-й квартал 
2013 года

Цена м2 от 7 500 грн.

Адрес ул. Сошенко, 33

Доверять тому, 
кто мыслит 
стратегически

Деньги частного инвестора любят 
не только тишину, но и то, чтобы им 
распоряжались умелые люди. Особен-
но это актуально для высокодоходного 
рынка недвижимости, когда речь идет 
о десятках и сотнях тысяч долларовых 
инвестиций. Горькие уроки 2008 года 
говорят: вкладывать деньги стоит да-
леко не в каждый объект, который есть 
на рынке. С таким подходом куда лег-

че потерять, чем получить в собствен-
ность что-либо, кроме проблем. Ведь 
в кризис с рынка, вместе с мечтами 
инвесторов, исчезло до 85% застрой-
щиков.

Однако потребность в жилье не ис-
чезла. По подсчетам экспертов, до 
70% молодых семей не имеют своего 
угла, что говорит о громадном потен-
циале рынка. А значит, украинцы про-

должат вкладывать в недвижимость, 
причем не только ради жилья, но и как 
в объекты высокой доходности. На-
пример, при вложении денег на этапе 
строительства в квадратные метры 
ЖК «Молодежная инициатива» (один 
из проектов, которые ведет почти в 
центре Киева управляющая компания 
«Сити Групп») ожидаемая доходность 
(разница между ценой «квадрата» на 

Главный урок идущего на спад 
финансового кризиса: жилье, 
как объект инвестиций, не пре-
вратится в черную дыру лишь 
при условии, если сотрудни-
чать только с крупным застрой-
щиком, имеющем полный цикл 
производства – от финансиро-
вания, проектирования и до 
сдачи объекта.

DOSVIDDOSVID
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 рынок недвижимости

этапе строительства и ценой, по ко-
торой площади можно продать при 
полной готовности) составит 50% 
годовых. Это в десятки раз выше, чем 
любые банковские депозиты. Кроме 
того, «живые» деньги – это риск де-
вальвации и нового кризиса. А день-

ги в виде квадратных метров от про-
веренного застройщика – актив, цена 
которого будет только расти.

Кому же довериться? Ведущие игро-
ки рынка говорят, что после кризиса 
на этот острый вопрос, как ни странно, 
стало проще отвечать. Так, по словам 
Елены Терентьевой, чтобы не оши-
биться, достаточно обратить внимание 
на несколько моментов.

Во-первых, доверять деньги стоит 
компаниям, которые сумели пережить 
кризис – финансовые проблемы очис-
тили рынок от мелких фирм, не имею-
щих ни собственного производства, ни 
оборотных средств. Выжившие, а это, 
как правило, крупные холдинговые 
структуры, научились более грамотно 
управлять проектами и имеют доста-
точно средств для подстраховки.

Во-вторых, стоит посмотреть на 

структуру компании. Если иметь дело 
с застройщиком, который фактически 
состоит лишь из управляющего офиса, 
подряжая сторонние организации для 
проведения всех работ, риски возрас-
тают – каждое звено этой цепи должно 
быть финансово устойчивым для успе-
ха всего проекта. Совсем иначе дело 
обстоит в случае, если вложить день-
ги в объекты, управляемые крупным 
холдингом, который под своей крышей 
собрал все элементы успешного стро-
ительства.

Например, в структуру «Сити Групп», 

как уже было сказано генеральным 
директором, входят все элементы 
успешной работы, необходимые для 
капитального строительства: веду-
щие финансовые, инвестиционные, 
проектные, строительно-монтажные, 
эксплуатационные, девелоперские 
и производственные организации. 
Это позволяет контролировать все 
производственные, технологические и 
финансовые процессы, происходящие 
в зоне ответственности «Сити Групп».

Третий момент, на который советует 
обратить внимание Терентьева, – оце-
нить, какие результаты показывает 
компания в пост-кризисный период. 
Ведь часть тех, кто сумел выбраться 
сухим из мутных вод финансовых 
потрясений, сегодня вряд ли могут 
выступить в виде удачных распоря-
дителей чужими инвестициями - они 
лишь пытаются достроить те объекты, 
что были начаты ранее. А вот компа-
нии, сумевшие на стагнирующем рынке 
вступить в фазу активного развития, 
заслуживают внимания. И здесь клю-
чевой показатель – новые проекты, 
начатые в последние год-два. У той 
же «Сити Групп» из дюжины объектов, 
находящихся под ее управлением, по-
ловина  начатых недавно.

И еще один момент, на который сто-
ит обратить внимание потенциальным 
инвесторам: лучше доверять день-
ги тем участникам рынка, которые 
умеют мыслить стратегически. Так, 
в киевском портфеле «Сити Групп» 
на сегодня имеются разноплановые 
объекты недвижимости, среди 
которых есть большие многоэтажные 
жилые комплексы (разных классов), 
коттеджный городок, элитный клубный 
дом, торгово-развлекательный комп-
лекс и бизнес-центр. Все это про-
думанное многообразие дает га-
рантию финансовой устойчивости и 
прибыльности группы. А для обычного 
инвестора это означает, прежде всего, 
то, что объект, в который он вложил 
свои средства, будет гарантированно 
закончен и сдан в эксплуатацию.

Жк «ЭлеГАНТ»

Современный жилищно-офисный 
комплекс “Элегант” в самом сердце 
столицы - шевченковском районе с 
развитой инфраструктурой и хорошим 
транспортным сообщением.

Квартиры поражают многообразием 
планировочных решений, которые по-
зволяют создать индивидуальный ин-
терьер. Фасадная секция комплекса - 
11-этажный бизнес-центр.

Этажность 11-30

количество квартир 376

окончание 
строительства

4-й квартал 
2012 года

Цена м2 от 16 700 грн.

Адрес ул. Жилянская, 
118

Жк «СоСНоВый Бор»

Жилищный комплекс “Сосновый 
Бор” прикосновение к совершенству 
природы. Комплекс расположен в 
экологически чистом районе Киева. 
тихий зеленый уголок, где Вы можете 
отдохнуть от суеты большого города.

Этажность 16-32

количество квартир 1001

окончание 
строительства

3-й квартал 
2012 года

Цена м2 от 7 400 грн.

Адрес ул. олевская, 4

Жк «печерСкий БАСТиоН»

Жилой комплекс «Печерский Басти-
он» – замечательное место для Вашей 
комфортной жизни. Расположенный в 
исторической части Киева, недалеко от 
Ботанического сада.

Этажность 9-34

количество квартир 3500

окончание 
строительства

2-й квартал 
2014 года

Цена м2 от 9 200 грн.

Адрес ул. ольшанская, 
2-Б
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 сучасні технології

Технічні характеристики і параметри електричних конвективних котлів екВк НВп екоБіоТеХ

 нВП еКоБІотеХ 5 м3 8 м3 12 м3 16 м3 20 м3 25 м3

тепло виробництво ккал/год 25800 51600 77400 103200 120400 137600 

електрична робоча нагрузка Регулююча Регулююча Регулююча Регулююча Регулююча Регулююча

номінальна потужність Рном 10 кВт 20 кВт 30 кВт 40 кВт 47 кВт 54 кВт

Максимальна плотужність Рмін 30 кВт 60 кВт 90 кВт 120 кВт 140 кВт 160 кВт

Регулювання потужності 100-23% Рмін 100-23% Рмін 100-23% Рмін 100-23% Рмін 100-23% Рмін 100-23% Рмін

напруга живлення 380 В-10% 380 В-10% 380 В-10% 380 В-10% 380 В-10% 380 В-10%

Кількість фаз 3 3 3 3 3 3

номінальна потужність ( в 
фазі )

10 кВт 20 кВт 30 кВт 40 кВт 47 кВт 53 кВт

Частота струму 50 Гц 50 Гц 50 Гц 50 Гц 50 Гц 50 Гц

температура води на виході з 
котла

до 90 0С до 90 0С до 90 0С до 90 0С до 90 0С до 90 0С

температура води на вході в 
котел

до 60 0С до 60 0С до 60 0С до 60 0С до 60 0С до 60 0С

об’єм теплоносія в котлі 5 м3 8 м3 12 м3 16 м3 20 м3 25 м3

Габаритні розміри

довжина 2,5 м 3,2 м 4,7 м 5,4 м 6,4 м 8,2 м

ширина 1,8 м 2,0 м 2,0 м 2,2 м 2,2 м 2,2 м

Висота 2,2 м 2,4 м 2,4 м 2,7 м 2,7 м 2,7 м

Маса не більше 1,5 т 2,0 т 3,0 т 4,0 т 5,0 т 6,0 т

60236, Україна, Чернівецька обл.. 
м. Новодністровськ, а/с 36 
Тел./факс ( 03741 ) 3-15-99 
e-mail: ekobioteh@i.ua

НВП «ЕКОБІОТЕх»

автономні системи оПалення 
та гарячого воДоПостачання

 тУ У 28.2-14272742-002-2003
Валентин КУШНІР, 

директор НВП «ЕКОБІОТЕх»
Електричні водогрійні котли НВП 

ЕКОБІОТЕх забезпечують нагрів та 
акумулювання теплоносія для раціо-
нального використання в системах опа-
лення побутових та виробничих примі-
щень, дитячих садків, шкіл, спортивних 
комплексів, басейнів, складських при-
міщень, торгових центрів, технологіч-
них процесах виробничих підприємств, 
інше. Підготовка (нагрів теплоносія) 
води чи інших рідких речовин відбува-
ється в об’ємних 5-25 м3 накопичувачах 
тепла високонадійними нагрівачами, 
переважно в нічний час з 23.00 до 6.00 
по пільговій вартості електроенергії. 
Внутрішня поверхня накопичувачів має 
захисне емальоване покриття, що за-
безпечує довготривалий час експлуата-
ції та відсутність корозійних процесів. В 
денний час працює в основному тільки 
циркуляційний насос малої потужності 
для подачі теплоносія в систему опа-
лення. Об’ємний накопичувач має на-
дійну теплоізоляцію, що дозволяє збе-
рігати теплоносій довгий період часу, а 
також розташовувати його за межами 
закритих приміщень. 

 Найбільш відповідальні агрегати об-

ладнання виготовляються із нержавію-
чої сталі. Надійність роботи обладнання 
забезпечують сучасні електронні систе-
ми контролю та управління. 

З моменту впровадження 2002 р. по 
даний час котли установлено та безвід-
мовно працюють на 45 об’єктах в різних 
областях України.

DOSVIDDOSVID
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гірка пам`ять
якому взяли участь таланови-
ті студенти Київського універ-
ситету  ім. Бориса Грінченка.

24 квітня відбувся мітинг – 
реквієм біля пам’ятного знаку 
героям чорнобиля. На заході 
був присутній голова Оболон-
ської районної в місті Києві 
державної адміністрації АН-
ТОНОВ В.І., який висловив 
глибоку подяку учасникам 
ліквідації аварії та членам їх 
сімей. “Сьогодні, - сказав Ва-
силь Іванович, - ми вшано-
вуємо подвиг героїв-чорно-

В.І. Антонов (у центрі) висловив глибоку подяку учасникам ліквідації аварії Квіти до пам’ятного знаку героям Чорнобиля

Вручення подяк голови Оболонської РДА ліквідаторам наслідків ЧАЕС. 
Вручає заступник голови Отрок Надія ДмитрівнаПід час мітингу-реквієму

чорнобиля

28 № 2 (31)`2012
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23 квітня в приміщенні Обо-
лонської районної в місті Ки-
єві державної адміністрації 
відбулись урочистості з на-
годи 26-их роковин чорно-
бильської трагедії. захід роз-
почався з вітального слова 
заступника голови Оболон-
ської РДА ОТРОК Надії Дми-
трівни та вручення подяк го-
лови та пам’ятних годинників 
ліквідаторам наслідків чАЕС. 
По закінченню церемонії на-
городження для учасників за-
ходу організували концерт, в 
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гірка пам`ять
бильців, низько вклоняємося 
світлій пам’яті людей, які ці-
ною власного життя вряту-
вали життя мільйонів. Вам 
довелося докласти надзви-
чайних зусиль, щоб не допус-
тити поширення чорнобиль-
ського лиха. Дякую кожному 
з вас за виявлені в тяжкий 
для України час високі люд-
ські якості – силу духу, само-
відданість і професіоналізм. 
Від щирого серця бажаю усім 
доброго здоров’я, щастя та 
благополуччя.” Після урочис-

тої промови присутні разом з 
головою РДА поклали квіти 
до пам’ятного знаку героям 
чорнобиля та вшанували за-
гиблих хвилиною мовчання. 
закінчився захід традиційною 
панахидою.

Під час обіду, про організа-
цію якого своєчасно подбало 
керівництво Оболонського  
району міста Києва, що від-
бувся прямо неба на зеленій 
галявині,   за давньою тради-
цією живі підняли келихи в 
пам’ять про загиблих. 

Для учасників заходу організували концерт Ансамбль кобзарів

В пам’ять про загиблих
Участь у концерті взяли талановиті студенти Київського університету 
ім. Б. Грінченка

чорнобиля

29впровадження сучасних технологій
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В цієї нагоди ми згадуємо, як то 
відбувалось. Відповідно до Наказу 
№ 19 від 31.03.92 р. по «Хмельниць-
ктеплокомуненерго» Волочиський 
участок теплових мереж «Тепловик» 
було виділено в самостійне підпри-
ємство з повним балансом та згідно 
Рішення № 50 від 25.03.92 р. про 
державну реєстрацію підприємства 
йому надано статус Волочиського 
малого підприємства «Тепловик». 
Пізніше підприємство було пере-
іменовано у Волочиське комунальне 
підприємство теплових мереж «Те-
пловик».

Основним завданням підприємства 
є надійне та безперебійне постачан-
ня теплової енергії та гарячої води 
споживачам.

Для реалізації цих завдань пер-
сонал підприємства організовує 
контроль за роботою обладнання 
котелень, теплових пунктів та те-
пломереж шляхом цілодобового, по-
змінного чергування оперативного 
персоналу, забезпечує якісну робо-
ту обладнання відповідно до режим-
них карт, проводить систематичний 
аналіз надійності і економічності 
роботи обладнання, розробляє та 
впроваджує заходи щодо підвищен-
ня надійності та економічності робо-
ти обладнання, яке встановлено на 

підприємстві.
Наше підприємство розташоване 

на території міста Волочиськ (вул. 
Пушкіна, 7-а), є самостійним під-
приємством з організаційною струк-
турою: адміністративно-розрахунко-
вий відділ; дільниця №1; дільниця 
№2.

Експлуатація зовнішніх теплотрас, 
теплових пунктів забезпечується 
цими двома дільницями. Капіталь-
ні і поточні ремонти здійснюються 
силами працівників підприємства із 
залученням підрядних організацій. 
Кількісний та якісний склад персо-
налу підприємства ,розрахований 
відповідно до чинного законодав-
ства, встановлюється Штатним роз-
писом і складає, в середньому, 65 
чол., з них 46 чол. зайнятих на екс-
плуатації та ремонті обладнання ко-
тельних, теплових пунктів та тепло-
вих мереж.

В складі підприємства існує тран-
спортний відділ зі спеціальною тех-
нікою:

– вантажні автомобілі – 2 од.;
– автомобілі для перевезення лю-

дей – 1 од.;
– трактори та екскаватори – 3 од.;
– спеціальні машини – 1 од.;
– гідропідйомники – 1 од.;
– крани автомобільні – 1 од;

– пересувні зварювальні агрегати 
– 1 од.

В складі підприємства є також то-
карний та слюсарний цехи з верста-
тами.

На території дільниці № 1 (вул. 
Пушкіна, 7-а) існують гаражні бокси 
для автотранспорту, складські при-
міщення для зберігання матеріалів, 
майстерня для поточних ремонтів.

Для персоналу підприємства об-
ладнано побутові приміщення. Чер-
говий персонал ВКПТМ «Тепловик» 
здійснює взаємодію зі службами міс-
та, споживачами, аварійними служ-
бами згідно чинного законодавства 
та інструкцій.

ВКПТМ «Тепловик» здійснює та-
кож подачу гарячої води для спо-
живачів відповідно до графіків, ін-
струкцій та ПТЕ.

На балансі підприємства перебу-
вають 8 котелень сумарною потуж-
ністю 45,58 Гкал/год, 7 теплових 
пунктів та 20 км теплових мереж 
центрального опалення та гарячого 
водопостачання. 

Підприємством проведено ряд за-
ходів по зміцненню матеріально-
технічної бази, а саме: переведе-
но шість котелень потужністю до 3 
Гкал/год в автоматичний режим ро-
боти, що дало економічний ефект в 

вироБництво, 
трансПортУвання 
та Постачання 
теПлової енергії 
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заробітній платі – 36 тис. грн. 
Станом на 01.01.12 р. виконані 

роботи по введенню в експлуата-
цію котельню по вул. Незалежнос-
ті, 40/1, яка була переобладнана із 
ЦТП, та котельні Волочиської цен-
тральної районної лікарні з пере-
ключенням на них навантажень від 
котельні по вул. Пушкіна, 7-а.

Відповідно до розташування 
об’єктів соціальної інфраструктури 
та впорядкованості житлових будин-
ків, місто поділено на 5 районів.

1. СхІД
Джерело теплоенергії – котельня 

по вул. Пушкіна, 7-а. Протяжність 
теплових мереж – 4511 п.м. в дво-
трубному обчисленні, середній діа-
метр трубопроводів складає 170 мм. 
До мережі підключено 35 об’єктів 
соціальної сфери. Теплоенергія по-
дається до 40 житлових п’яти- та 
дев’ятиповерхових будинків загаль-
ною площею 87,6 тис. м2.

2. зАхІД
Джерело теплоенергії – котельня 

по вул. Шевченка, 36б. Протяжність 
теплових мереж – 4659 п.м. в дво-
трубному обчисленні, середній діа-
метр трубопроводів складає 174 мм. 
До мережі підключено 20 об’єктів 

соціальної сфери. Теплоенергія по-
дається до 42 житлових п’яти- та 
дев’ятиповерхових будинків загаль-
ною площею 111,5 тис. м2.

3. РАЙОН ЛІКАРНІ
Джерело теплоенергії – котельня 

по вул. Незалежності, 68/1. Протяж-
ність теплових мереж – 313 п.м. в 
двотрубному обчисленні, середній 
діаметр трубопроводів складає 124 
мм. До мережі підключено 11 об’єктів 
соціальної сфери (Волочиської цен-
тральної районної лікарні). В 2009 
році на котельні діяв один паровий 
котел «НІІСТУ05П» на потреби ГВП 
Теплоенергія подається до 40 жит-
лових п’яти- та дев’ятиповерхових 
будинків загальною площею 87,6 
тис. м2. В січні 2010 року введена в 
експлуатцію після реконструкції ко-
тельня по вул. Незалежності 68/1 з 
трьома котлами «Елпрекс» загаль-
ною потужністю 2,13 МВт.

4. ЦЕНТР
Джерело теплоенергії – котельня 

по вул. Уральських танкістів, 1 б. 
Протяжність теплових мереж – 375 
п.м. в двотрубному обчисленні, се-
редній діаметр трубопроводів скла-
дає 125 мм. До мережі підключено 
10 об’єктів держуправління та соці-

альної сфери. Теплоенергія подаєть-
ся до 1 житлового п’ятиповерхового 
будинку загальною площею 1,4 тис. 
м2.

5. СЕЛИЩЕ ЦУКРОВОГО зАВОДУ
Джерело теплоенергії – котельня 

по вул. Заводська , 12 г, теплогене-
раторна по вул. Незалежності, 3 к 
та котельня по вул. Пушкіна, 31/1. 
Протяжність теплових мереж – 1427 
п.м. в двотрубному обчисленні, се-
редній діаметр трубопроводів скла-
дає 107 мм. До мережі підключено 1 
об’єкт соціальної сфери. Теплоенер-
гія подається до 11 житлових будин-
ків загальною площею 11,8 тис. м2.

В 2010 році закінчені роботи по 
рекострукції ЦТП по вул. Незалеж-
ності, 40/1 з переобладнанням його 
в котельню з 2-ма котлами КВа-0,63 
загальною потужністю 1,26 МВт.

Середнє навантаження житлово-
комунального сектору складає 65,61 
Гкал/год, в т.ч. 41,69 Гкал/год на-
вантаження невпорядкованого жит-
лового фонду.

 ВКПТМ «Тепловик» обслуговує 
4008 споживачів, в т.ч.: населен-
ня – 3885; бюджетні установи – 26; 
інші споживачі – 97 з розрахунковим 
обсягом споживання теплової енергії 
– 40,2 тис. Гкал.

На 96 об’єктах встановлено лі-
чильники теплоенергії, що складає 
80 % від загальної кількості об’єктів 
теплопостачання.

Межі обслуговування ділянок те-
плотраси між ВКПТМ «Тепловик» та 
споживачами згідно «Правил техніч-
ної експлуатації теплових мереж» є:

– для житлового фонду – розді-
лові засувки індивідуального входу 
теплової мережі до житлового бу-
динку;

– для організацій, підприємств та 
інших спживачів – згідно угоди на 
теплопостачання.

Наше підприємство готове до 
співпраці з постачальниками енерго-
ефективного обладнання, оскільки 
нашою основною метою є стабільне, 
доступне та якісне теплопостачання 
міста Волочиськ Хмельницької об-
ласті.

вироБництво, 
трансПортУвання 
та Постачання 
теПлової енергії Якщо в цьому році журнал «До-

свід» святкує 10-річницю засну-
вання, то Волочиське комуналь-
не підприємство теплових мереж 
(ВКПТМ) святкує своє 20-річчя. 

михайло Білик, директор 
ВкпТм «Тепловик»

31200, Хмельницька область, 
м. Волочиськ, вул. Пушкіна, 7-а
Тел/факс: (03845) 3-47-10; 3-58-21; 
e-mail: teplovik31200@yandex.ru

ВКПТМ «ТЕПЛОВИК»
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ніше добували вапняк. Після експлу-
атації сонячних електростанцій – а це 
мінімум 25 років – всі їх компоненти 
можуть бути на 100% віддані вторин-
ній переробці.

5. Будівництво сонячних електро-
станцій у південних регіонах Україні 
вигідно для економічного розвитку 
регіонів. Так, завдяки реалізації по-
дібних проектів з’явилися додаткові 
можливості для залучення інвестицій 
і розвитку економіки, створені нові 
робочі місця в сфері «зелених» тех-
нологій. Наприклад, за останні два 
роки для реалізації проектів побудо-
ви сонячних електростанцій було за-
лучено понад 8,1 мільярда гривень 
інвестицій, а на час будівництва було 
створено понад 1300 робочих місць. 
Місцеві бюджети отримують додатко-
ву статтю доходу у вигляді податко-
вих відрахувань та плати за оренду 
землі. 

Реалізовані проекти
На сьогодні в Україні сонячна 

енергетика розвивається дуже швид-
кими темпами завдяки створенню 
привабливих умов для інвесторів, 
проектувальників та будівельників в 
цій сфері та підтримки галузі альтер-

нативної енергетики загалом. 
Серед найкрупніших сонячних 

електростанцій в Україні варто виді-
лити реалізовані проекти activ Solar, 
- міжнародної групи компаній, яка 
спеціалізується на розробці і вироб-
ництві сонячних технологій. Загальна 
потужність побудованих activ Solar 
електростанцій складає більш ніж 
270 мегават (а це більше ¼ атомного 
енергоблоку). Цього достатньо, щоб 
забезпечити потреби в електроенергії 
понад 68 тисяч домогосподарств. При 
будівництві сонячних електростанцій 
компанія використовувала українські 
технології, матеріали, обладнання та 
комплектуючі.

Сонячний парк «Роднікове»:
Потужність: 7,5 МВт_пік.
Загальна площа: 15 га.
Виробництво електроенергії: 9 683 

МВт/год в рік.
Зменшення викидів: 7 842 тонн 

СО2 в рік. 
Сонячний парк «Охотніково»:
Потужність: 82,65 МВт_пік.
Загальна площа: 160 га.
Виробництво електроенергії: 100 

640 МВт/год в рік.
Зменшення викидів: 81 519 тонн 

СО2 в рік.
Сонячний парк «Мітяєво»:
Потужність: 31,55 МВт_пік.
Загальна площа: 59 га.
Виробництво електроенергії: 40 

037 МВт/год в рік.
Зменшення викидів: 32425 тонн 

СО2 в рік.
Сонячний парк «Перово»:
Місцезнаходження: с. Ключи, Сім-

феропольський район, Крим.
Потужність: 105,56 МВт_пік.
Загальна площа: 200 га.
Виробництво електроенергії: 138 

706 МВт/год в рік.
Зменшення викидів: 109 918 тонн 

СО2 в рік.
Всі ці сонячні парки побудовані на 

півострові Крим.
Сонячний парк «Старокозаче» 

- у с. Старокозаче, Білгород-Дні-
стровський район, Одеська область

Потужність: 42,95 МВт_пік.
Загальна площа: 80 га.
Виробництво електроенергії: 54 

106 МВт/год в рік.
Зменшення викидів: 44000 тонн 

СО2 в рік.

великий Потенціал сонячної енергетики
(продовження. Початок на 1 стор.)


