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Газ і вугілля як стимули розвитку

біоенергетики в Україні

• Ціни на природні ресурси постійно зростають (волатильність зовнішніх

ринків і девальвація внутрішньої валюти)

• Залежність країни від імпорту газу і вугілля

– власний видобуток газу не покриває внутрішній попит

– вугілля окупованого Донбасу вимагає заміщення

• Висока частка природного газу в собівартості виробництва теплової

енергії підприємствами ТКЕ - до 80%

• Велика кількість об'єктів, які працюють на газу при виробництві

теплової енергії - в Україні приблизно 24 000 котелень









Технічні проблеми

старих газових котелень





Чому Іваничі?

 Кінцева мета бізнесу – побудувати вертикальну інтеграцію. Тому

шукали точку входу в ринок генерації теплової енергії в Волинській та

Львівській областях

 Смт. Іваничі знаходиться рядом з енергетичними плантаціями компанії –

в радіусі 20 км є плантації, які на 100% можуть забезпечити котельні

деревною тріскою

 На момент входження місцеві органи влади займали активну

позицію в пошуку інвестора для реалізації проекту із заміщення

природного газу і переходу на відновлювальні джерела енергії

 Кількість бюджетних споживачів була достатньою, щоб пілотний проект

був рентабельним та самоокупним



Рішення створити енергетичний кластер

Тріска енергетичних плантацій Виробництво тепла

Споживачі тепла



Результат

В 2014 году компанією Salix Energy побудовано 3 котельні на деревній 

трісці

3 котельні загальною 

потужністю 3,4 МВт

Споживання тріски в 

середньому 2 тис. т / рік

Енергетичний 

кластер – 295 га

5-6 тис. тонн 

тріски / рік



Опис пілотного проекту

1. Проект «Іваничі» являє собою невеликий енергетичний кластер, який

складається із трьох твердопаливних котельних

 Котельня «1» – потужністю 0,85 МВт

 Котельня «2» – потужністю 1,35 МВт

 Котельня «3» – потужністю 1,22 МВт

2. Загальная встановлена потужність котельних по проекту складає

 3,42 МВт або 2,94 Гкал

3. Проект представляє собою реконструкцію газових котельних з

установкою твердопаливних котлів і системи подачі палива

4. Котельні експлуатуються на основі договорів оренди, які були підписані

в результаті проведення тендеру на оренду комунального майна

5. Були прокладені нові теплові мережі і до однієї з котельних було

підключено нового споживача



Паливо для котельних

В якості основної сировини 

використовується  

деревна тріска

В якості резервного палива можуть використовуватись дрова або

природний газ

(на котельних збереглись газові котли)



Котельні – схема







Тріска із добового 

складу подається в 

проміжний бункер



На всіх котельних стоять твердопаливні котли Kalvis



Котли дозволяють спалювати 

тріску вологістю до 50% 



 Передбачає шнекову подачу

 Зроблений по розробленій 

компанією власній технології  

 Дозволяє зберігати 1-2 

добовий запас палива

Автоматизований 

склад палива



Внутрішній вигляд 

добового складу на 

котельні



Естакада для можливості причепу заїжджати всередину складу



Завіз палива на котельні здійснюється з централізованого складу за допомогою трактора 

з причепом об’ємом 15 м3



 Яке обладнання, якої потужності вибрати?

 Якими будуть основне та резервне паливо на котельних: тріска,

пеллети, брикети, дрова тощо?

 Оцінка якісних характеристик палива

 Адекватна оцінка ККД роботи котлів і реальний розхід палива на

котельній

 Оцінка реального стану теплових мереж і втрат у них

 Кількість та якість персоналу для обслуговування котельної

 Якою буде ваша система логістики палива на котельні?

Основні питання, 

які потрібно враховувати при будівництві чи 

реконструкції котельних



Набільш поширене паливо для котельних на 

біопаливі

В залежності від потужності котельних і доступних джерел сировини 

проектувати котельную можна на такі види палива:

Деревна тріска Пелети Дрова



Оцінка якісних характеристик палива

Щоб оцінити потребу палива та ефективність роботи котельної

необхідно знати характеристики палива:

 Нижча теплота згоряння – дозволить оцінити кількість палива на

виробництво 1 Гкал теплової енергії

 Вологість – має критичне значення для деревної тріски і невеликих

котлів. Впливає на розхід палива і ККД роботи котла

 Зольність – впливає на роботу котла, дозволяє оцінити кількість

золи після згоряння палива

 Фракція – обмеження мають як котли, так і система подачі палива. В

Європі існують стандарти не тільки на деревну пелету, але також і на

деревну тріску



Економіка проекту для кінцевого споживача

(місцевий бюджет)

Для оцінки ефективності переведення котельних на альтернативні

джерела енергії в рамках місцевої бюджетів, окрім величини тарифу,

необхідно враховувати наступні фактори:

1. Реальний ККД існуючих газових котельних, що місцями «падає» до

критичних 50-55%. Тобто реальна паливна складова при експлуатації

може бути вище нормативу на 50-70%.

2. Надходження в місцевий державний бюджет від діяльності приватних

підприємств (орендні платежі, податки, робочі місця)

3. Оновлення виробничих фондів за рахунок приватних інвестицій, що

здебільшого неможливо зробити за рахунок місцевого бюджету.

4. Відносну стабільність “місцевого біопаливного тарифу” порівняно із

“газовим”, на який впливає валютний курс та кон’юнктура світових

ринків.



Потоки фінансових коштів при виробництві тепла із 

газу і біопалива
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При виробництві тепла із газу більша частина коштів йде на оплату імортного газу газа (як

правило, російського походження), що означає збереження енергозалежності та «-» в

торговий баланс країни.

При виробництві тепла із біопалива кошти залишаються всередині країни і стимулюють

створення місцевих ринків, нових робочих місць, збільшення податків в місцеві бюджети.



Для аналізу фактичної вартості виробництва тепла на старих котельних

необхідно взяти витратну частину фактичної експлуатації:

 ККД старих котельних, що знаходився в доволі низьких межах (від 60 до

84%).

 Вартість газу 10.500 грн\тис.м3 (дані Управління освіти Волинської ОДА

на 31.03.2017)

 Витрати на персонал (з\пл від 3.200 грн), електроенергію (2,31 грн за

кВт), ЗІП і експлуатаційні матеріали.

 Суми зворотних платежів за оренду котельних та землі.

Та зіставити їх із загальним об’ємом виробництва тепла, взятим по

лічильникам на котельних.

Таким чином, мінімальна фактична собівартість тепла з природного газу в

Іваничах була б не менше 2295 грн/Гкал з урахуванням затрат на є/є

транспортування, але без амортизації (оновлення фондів).

Таким чином, економія бюджету Іваничівського району від

переходу з газу на біопаливо тільки по сезону 2016/2017

становить близько 2,7 млн. грн !!!

Економіка проекту на прикладі смт. Іваничі



Приклад розрахунку на одній котельні (школа)

Дані по школі

вул. Банківська, 6 на основі даних за останні 2 роки

Площа школи 4 739 в цінах на газ і е/е станом на березень 2017

Оцінка затрат на котельню 14-15 15-16 прогноз

выработка Гкал 660 665 662

природний газ м3 136 944 137 940 137 442

вартість 1-го куба грн/м3 10,50

ціна газу грн 1 443 137

Інші витрати

Зарплата + відрахування 135 664

Затрати на електроенергію

к-ть Гкал виробленого тепла 7,88 662

к-ть кВт на 1 Гкал 43

вартість електроенергії грн/кВт з ПДВ 2,31

затрати на електроенергію 65 776

інші затрати 25 000

Всього інші операційні витрати 226 440

Всього затрати на опалення грн з ПДВ 1 669 577

КПД газових котлів % 61%

Затрати на власні потреби % 1,5%

К-ть відпущеного тепла Гкал 662

Вартість 1-ї Гкал грн/Гкал з ПДВ 2520,50



На завершення



Важливість сировинної бази

 Стабільні поставки біомаси особливо важливі для великих

теплоенергетичних проектів

 Загальна світова практика така, що основним паливом для великих

об’єктів (як котельних, так і ТЕЦ на біомасі) являються деревна

тріска або аграрні відходи

 На сьогоднішній день кожний інвестор і фінансовий партнер при

розгляді проектів з генерації тепла і електроенергії на біомасі задає

одне і те саме запитання:

 «Де ви плануєте брати паливо?» або

 «Докажіть гарантовані поставки сировини для вашого

проекту»



Створення власних 

енергетичних плантацій

 Альтернатива заготівки біомаси в 

лісових господарствах

 Актуально для компаній, які 

потребують великих обсягів 

сировини

 Буде актуально для операторів 

великих твердопалиних котельних 

та ТЕЦ на біомасі

 Надійність поставок – фактор, 

який дає додаткові гарантії того, 

що ваші об’єкти будуть 

забезпечені паливом

 Потребують додаткових інвестицій 

в закладення плантацій і 

спеціалізовану техніку



 Визначити, скільки тепла ви плануєте виробляти –

наприклад, 10 000 Гкал / рік

 Визначити кількість деревної тріски – для оцінки можемо взяти 

коефіцієнт 0,6 тонни / Гкал

10 000 * 0,6 = 6 000 тонн / рік

 Оцінити загальну площу плантацій

6 000 / 20 = 300 га

 Підготувати річний план висадки для отримання щорічного урожаю

300 га / 3 = 100 га 

(висаджуємо 3 роки по 100 га, якщо плануємо 3-х літній цикл збору урожаю)

Як визначити площу енергетичних плантацій для 

свого об’єкту?



Дякую за увагу!

ТОВ «Салікс Енерджі»

01001,Київ, вул. Велика Житомирська, 8-а

+38-044-278-3144
info@salix-energy.com

www.salix-energy.com

mailto:info@salix-energy.com
http://www.salix-energy.com/

