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Про будівництво другої когенераційної 
установки в м. Львові і перспективи 

розвитку когенерації в області 

Нині починаємо усвідомлювати, що однією 
з головних умов безпеки України є її енергети-
чна незалежність. Ні одного мешканця Украї-
ни не треба переконувати в тому, наскільки 
важливою є проблема надійного забезпечення 
споживачів міста і села тепловою і електрич-
ною енергією. Також не треба сьогодні пере-
конувати в тому, наскільки складною є ця про-
блема в умовах кризового стану економіки, 
гострого дефіциту палива і наявності в експлу-
атації великої кількості морально застарілого і 
фізично зношеного обладнання генеруючих 
джерел, теплових та електричних мереж [1]. 

Лише в одному м. Львові (більшість об-
ладнання теплогенеруючих джерел в якому 
застаріло і фізично зношене і має низький 
коефіцієнт корисної дії) щорічні збитки від 
перевитрат дефіцитного і дорогого природ-
ного газу на теплопостачання міста стано-
вить майже 35 млн. грн. 

По аналогічних причинах має низький 
рівень економічності і виробництво електро-
енергії в Західній енергосистемі, де питомі 
витрати умовного палива на виробництво 
сягнули уже 401 г/кВт.год. Все це разом, а 
також значні втрати електроенергії в мере-
жах на її передачу від електростанції до спо-
живачів, недостатня надійність їх електро-
постачання, високі тарифи на тепло- і елект-
роенергію вимагають розробки таких захо-
дів, аби споживачі мали ефективне і надійне 
тепло- і електрозабезпечення. 

Одним із шляхів часткового вирішення 
цієї проблеми для окремих промислових і 
комунальних підприємств, є будівництво 
локальних міні-ТЕЦ з газопоршневими агре-
гатами (ГПА-ТЕЦ) [2; 3], які мають наступні 
особливості і переваги: 

- можливість роботи на газі низького і се-
реднього тиску, тобто без підведення газу ви-
сокого тиску і газодотискуючих компресорів, 
як цього вимагають газотурбінні установки; 

- більш вигідне співвідношення електрич-
ної і теплової потужності, що дозволяє ви-
робити більше електроенергії комбінованим 
способом; 

- короткі терміни будівництва і введення 
в експлуатацію завдяки високій комплектно-
сті і заводській готовності обладнання; 

- більш економічна робота на часткових 
навантаженнях (при зниженні потужності на 
50% питомі виграти тепла, наприклад на 
ГТУ, збільшуються на 20%, а для газопорш-
невого двигуна – на 8-10%;  

- відсутність обмежень по тиску газу: для 
газопоршневих агрегатів необхідний тиск не 
перевищує 0,6 МПа, який є в кожній опалю-
вальній котельні. Таким чином, відсутня ос-
новна проблема при ГТУ-надбудові котель-
них населених пунктів – заборона (згідно з 
діючими нормами і правилами) підведення 
газу високого тиску в житлову забудову і 
відсутність додаткових затрат на газодотис-
куючий компресор. 

Все викладене вище, а також ініціатива 
окремих керівників підприємств м. Львова, 
ВАТ інститут "Львівтеплоелектропроект", а 
також науково-дослідного центру асоціації 
"Галенергозабезпечення" дало поштовх до 
розвитку когенерації у м. Львові. 

Перша когенераційна установка потужні-
стю 700 кВт на базі газопоршневого двигуна 
фірми "ABB-Zandig" була побудована на 
ЗАТ "Ензим" (дріжджовий завод) завдяки 
гранту уряду Голландії по проекту ВАТ 
"Львівтеплоелектропроект" два роки тому. 
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Когенераційна установка працює надійно 
і ефективно. Вона входить до складу енерге-
тичного цеху підприємства, в якому є ще 
котельня і компресорна. Показники ефекти-
вності роботи цієї когенераційної установки 
окремо не приводяться. Зараз на ЗАТ 
"Ензим" завершується будівництво установ-
ки по виробництву біогазу з відходів даного 
підприємства. Причому кількість біогазу 
буде достатня для забезпечення роботи як 
когенераційної установки, так і котельні, 
тобто підприємство матиме повну енергети-
чну незалежність. При цьому резервування 
по електроенергії від енергосистеми перед-
бачено. 

Друга когенераційна установка у м. Льво-
ві зараз будується на Львівській ізоляторній 
компанії. Потужність першої черги цієї 
установки становить 2020 кВт в складі двох 
агрегатів виробництва фірми "Wartsila" (ці 
установки раніше були розміщені в котельні 
очисних споруд м. Берліна, знаходилися там 
в експлуатації лише 300 годин і демонтовані 
для продажу за суттєво нижчу ціну в зв'язку 
з терміновим розміщенням на їх місці уста-
новок по спалюванню сухого намулу). 

З метою повного забезпечення Львівської 
ізоляторної компанії власною електроенергі-
єю зараз виконуються роботи по обґрунту-
ванню будівництва другої черги когенера-
ційної установки на базі двох газопоршне-
вих двигун-генераторів загальною потужніс-
тю 1260 кВт вітчизняного виробництва 
(ВАТ "Первомайськдизельмаш"). 

Основні техніко-економічні показники по 
розміщенню когенераційних установок на 
ізоляторній компанії по першій та другій 
чергах наведені нижче в таблиці, які 
підтверджують їх ефективність. Враховую-
чи ту обставину, що ізоляторна компанія 
має сприятливі умови для розміщення 
когенераційних установок і знаходиться 
майже в центрі електричних навантажень 
споживачів Сихівської промзони і вже нині 
має субабонентів по електроенергії, зараз 
розглядається можливість третьої черги 
розміщення когенераційних установок на 
проммайданчику цієї компанії з метою 
підвищення надійності і ефективності елек-
тропостачання цього району м. Львова.  

Враховуючи зацікавленість у будівництві 
власних генеруючих джерел і інших підпри-
ємств, в тому числі і комунальних, інститу-
том "Львівтеплоелектропроект" у співпраці 
з іншими організаціями виконуються роботи 
по розміщенню когенераційних установок 
на проммайданчику Львівського конвеєрно-
го заводу, на підприємствах теплокомунене-
рго міст Новояворівська, Яворова і Борисла-
ва. Основні техніко-економічні показники 
по цих установках теж наведені нижче в 
таблиці. 

Як видно з таблиці, питомі витрати 
умовного палива на відпущену електро-
енергію в залежності від пункту розміщен-
ня установки знаходяться в межах від 
180,7 до 332,1 г/кВт.год проти 401 
г/кВт.год в середньому по Західній енер-
гокомпанії, а на відпущену теплоенергію в 
межах від 111,5 до 128,7 кг/Гкал проти 
170 кг/Гкал (середньозважена по МКП 
"Львівтеплоенерго"). 

Собівартість електроенергії на установ-
ках знаходиться в межах від 7,11 до 12,5 
коп./кВт.год, а тариф на електроенергію 
становить 23,97 коп./кВт.год для спожива-
чів на напрузі 6-10 кВ, тобто на напрузі, 
на якій в основному живляться підприємс-
тва. 

Собівартість теплової енергії на установ-
ках знаходиться в межах від 34,1 до 53,25 
грн./Гкал, а тариф на теплоенергію складає 
112,6 грн./Гкал для промислових підпри-
ємств і 64,49 грн./Гкал для населення, а та-
кож 35 грн./Гкал – договірна ціна між ізоля-
торною компанією і споживачем (Львів-
теплоенерго), яка є тимчасовою і підлягає 
уточненню в сторону збільшення. 

Строк окупності капіталовкладень у про-
мислове будівництво когенераційних уста-
новок знаходиться в межах від 4 до 6,8 року 
проти нормативного 8,3 року, що свідчить 
про їх високу ефективність та інвестиційну 
привабливість. 

Дещо вищий строк окупності по другій 
черзі установки по ізоляторній компанії (6,8 
року) зумовлений в основному низькою до-
говірною ціною на теплоенергію для МКП 
"Львівтеплоенерго", яка, як уже зазначалось, 
підлягає уточненню.  
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Таблиця 
Основні техніко-економічні показники 

когенераційних установок м. Львова і області 

Назва 
показників 

Львів-ЛІЗ Львів- 
конвеєр 

Новояво- 
рівськ Яворів Борислав 1 черга 2 черга 

1. Фірма-виробник 
основного обладнання Wartssila „Дизель- 

маш” 
З-д ім. 

Малишева 
З-д ім. 

Малишева 
„Дизель- 
маш” 

„Дизель- 
маш” 

2. Тип установок 16V175S ДвГА-630 11ГД100М 11ГД100М ДвГА-630 ДвГА-630 
Кількість установок 2 2 2 2 2 2 
3. Потужність ГПА-ТЕЦ: 
- електрична, кВт; 
- теплова, Гкал/г 

 
2020 
2.436 

 
1260 
1.21 

 
2000 
2.374 

 
2000 
2.374 

 
1260 
1.21 

 
1890 
1.82 

4. Річний випуск з шин 
(колекторів) ГПА-ТЕЦ: 
- електроенергії, млн. кВт 
- теплоенергії, тис. Гкал 

 
 

16.08 
19.49 

  
  

9.83 
9.71 

  
  

15.6 
17.7 

  
  

15.6 
17.7 

  
  

9.8 
8.96 

  
  

14.7 
13.44 

5. Вид основного палива Природний газ 
6. Питомі витрати  
умовного палива  
на відпущену енергію: 
- електричну, г/кВт; 
- теплову, кг/Гкал 

 
  
  

180.7 
102.9 

 
  
  

269.4 
123 

  
 
  

225.3 
111.5 

  
  
 

225.3 
111.5 

 
  
  

332.1 
128.7 

 
  
  

332.1 
128.7 

7. Річна витрата натурального 
палива, млн. м3 4.17 3.38 4.8 4.8 3.87 5.8 

8. Кошторисна вартість 
промислового будівництва, 
млн. грн. 

4.31  3.17  7.6  5.8  3.41 5.1 

9. Питомі капіталовкладення: 
- грн./кВт; 
- $/кВт 

  
2134 
400 

  
2514 
471 

  
2880 
540 

  
2900 
544 

 
2706 
508 

  
2698 
506 

10. Собівартість одиниці 
відпущеної енергії: 
- електричної, коп./кВт; 
- в т.ч. паливна складова; 
- теплової, грн./Гкал 
- в т.ч. паливна складова 

  
  

7.11 
5.44 
40.88 
31.04 

  
  

11.54 
8.38 
53.25 
38.74 

  
  

9.2 
6.6 

34.1 
21.2 

  
  

9.2 
6.6 

34.1 
21.2 

  
  

12.5 
9.8 

34.9 
24.5 

  
  

12.5 
9.8 

34.9 
24.5 

11. Термін окупності 
капіталовкладень, років 4.21 6.8 4.0 4.0 5.2 5.2 
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