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ВСТУП
Аналіз літературних та наукових джерел констатував,

що рівень забезпечення країни енергетичними ресурсами
впливає на її соціально(економічний розвиток. В зв'язку з
розвитком промисловості в ХХ столітті кількість викорис(
тання невідновних природних енергетичних ресурсів суттє(
во збільшилась. Вичерпання невідновних природних енер(
гетичних ресурсів призводить до порушення екологічної
рівноваги. З кожним роком більш гостро постає проблема
забезпечення традиційними енергетичними ресурсами
підприємств теплової енергетики при виробництві теплової
та електричної енергії. Тому забезпечення енергією насе(
лення країни за допомогою використання традиційних дже(
рел з кожним роком стає все більш проблематичним. Це при(
зводить до пошуку нових альтернативних джерел енергії.
Одним з таких видів джерел енергії є вилучення з твердих
побутових відходів (ТПВ) енергоємної частини, яка може
бути використана в якості енергетичних ресурсів на підприє(
мствах теплової енергетики.

Як показує практика, використання енергоємних ТПВ в
теплоенергетиці пов'язана з додатковим навантаженням на
навколишнє природне середовище. В той же час зменшен(
ня їх надходження на полігони для складування запобігає
шкідливому їх впливу на довкілля. Таким чином, підприєм(
ства теплоенергетики мають значну економію на паливно(
енергетичних ресурсах (ПЕР), але, з іншого боку, виника(
ють додаткові витрати на утримання та експлуатацію об'єктів
природоохоронного призначення. Це викликає необхідність
розробки методики оцінки еколого(економічного ефекту від
використання енергоємних ТПВ.

Досліджуючи проблеми ефективного використання
енергетичних ресурсів у контексті екологічної безпеки те(
риторії автор спирався на думку авторитетних вчених, та(
ких як: Прокіп А.В. [1], Ковалко М., Денисюк С. [2], Р. Бер(
лінга [3], А.Белоусов [4], С. Бєляєва [5].

УДК 502.131.1:502.171:620.9

О. В. Панченко,
асистент, Сумський державний університет

ЕКОЛОГО�ЕКОНОМІЧНЕ
ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ
ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ

Ключові слова: ефективність, паливно�енергетичні ресурси, тверді побутові відходи.

У статті розглянуто еколого�економічне обгрунтування ефективного використання твердих

побутових відходів (ТПВ) в якості енергоресурсів на підприємстві теплоенергетики. Визначено

оптимальне співвідношення їх використання з традиційними енергоресурсами. Запропоновані

науково�методичні підходи до еколого�економічного обгрунтування використання ТПВ в теп�

лоенергетиці з урахуванням екологічних обмежень.

The article deals with ecological and economical feasibility of efficient use of solid everyday wastes

(SEW) as energy resources at heat and power engineering companies. Optimum ratio is defined of

its use with traditional energy resources as well. Scientific and methodical approaches on ecological

and economical feasibility of solid everyday wastes SEW are proposed in heat and power engineering

taking into consideration ecological limitations.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Першочерговим виходом з ситуації, що склалася, є

впровадження невичерпних джерел енергії, котрі мають
фізичні та хімічні властивості для подальшого їх викорис(
тання у процесі виробництва теплової та електричної енергії
на підприємствах теплової енергетики. Це дозволить змен(
шити інтегральний негативний вплив на навколишнє природ(
не середовище як за рахунок виробництва енергії з енер(
гоємних відходів, так і за допомогою їх скорочення від скла(
дування на полігонах. Саме такий підхід передбачає еколо(
гізацію теплоенергетичного комплексу вцілому.

Системні дослідження показали, що з кожним роком
все більш значущим для нашого життя стає загрозливий стан
навколишнього природного середовища, зумовлений ви(
робництвом енергії традиційними методами. Добування все
більшої кількості нафти, газу та вугілля призводить до ви(
черпання невідновних природних ресурсів і чинить негатив(
ний вплив на навколишнє середовище.

Історично склалось, що енергокомплекс України спо(
живає значну кількість природних ресурсів. В умовах неста(
більної економічної ситуації в країні та зі значним дефіци(
том енергетичних ресурсів потрібно поступово переходити
від ресурсоємного до маловідходного та ресурсозберігаю(
чого виробництв. Необхідно приймати кардинальні заходи
щодо ощадливого використання енергетичних ресурсів, зни(
ження витрат на виробництво теплової та електричної
енергії.

Аналіз проведених досліджень показує, що основні вит(
рати при виробництві теплової та електричної енергії ідуть
на закупівлю природних енергетичних ресурсів. Це пов'яза(
но з використанням застарілих ресурсоємних технологій, що
базуються на спалюванні природного газу, вугілля та мазу(
ту. В той же час на практиці пропонується застосовувати такі
технології, за допомогою яких разом з основним паливом
можливо використовувати в якості додаткового палива енер(
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гоємні ТПВ. Використовуючи ТПВ сумісно з
традиційними джерелами енергії, можна змен(
шити використання природних енергетичних
ресурсів, а також їх вплив на навколишнє при(
родне середовище.

Для того, щоб мінімізувати витрати тра(
диційних джерел енергії за рахунок частко(
вого їх заміщення на ТПВ, потрібно знайти
ту кількість відходів, яку доцільно додава(
ти до традиційних джерел енергії як з ура(
хуванням вимог технологічного процесу, так
і з точки зору еколого(економічної доціль(
ності.

РЕЗУЛЬТАТИ
Формування обсягу витрат на енергоре(

сурси та визначення їх окремих складових
можна представити у вигляді суми технологі(
чної та екологічної частин. В свою чергу, еко(
логічна складова являє собою суму природо(
охоронних витрат та екологічного податку
(формула (1)):

.... (1),
де  — поточні витрати на виробництво

теплової та електричної енергії з використан(
ням ТПВ в якості енергоресурсів;

.— поточні витрати, що входять до со(
бівартості виробництва теплової та електрич(
ної енергії;

. — природоохоронні витрати на утримання та ек(
сплуатацію основних фондів природоохоронного призна(
чення;

 — екологічний податок (плата за забруднення ат(
мосфери).

У свою чергу, технологічні витрати, пов'язані з вироб(
ництвом теплової та електричної енергії, розраховуються за
формулою (2).

........ (2),

де . — витрати на закупівлю природних енергетич(
них, визначаються як добуток об'ємів спожитого палива на
його ціну;

..  — витрати на виплату заробітної плати працівни(
кам енергетичного підприємства;

..  — амортизаційні відрахування від вартості ос(
новних фондів;

.  — витрати на часткове відновлення енергетич(
ного обладнання;

 — інші витрати, що входять до процесу виробниц(
тва теплової та електричної енергії.

Використовуючи формули (1) та (2), було визначено
оптимальне співвідношення між використанням традиційно(
го палива (газ,вугілля) та ТПВ на основі мінімізації витрат
при виробництві теплової та електричної енергії на прикладі
ВАТ "Сумитеплоенерго", (рис. 1 та рис. 2).

При побудові графіків розрахунково(аналітичним мето(
дом знаходимо оптимальне співвідношення використання
енергоємних ТПВ з основним паливом (газ, вугілля). Отри(
мані співвідношення дозволять економити витрати на заку(
півлю природних енергоресурсів при виробництві теплової
та електричної енергії. Принцип побудови цих графіків ба(
зується на урахуванні поточних витрат при стовідсотковому
спалюванні основного палива (шкала ліворуч) та при част(
ковому додаванні до нього енергоємних ТПВ (шкала право(
руч).

Аналізуючи ці графіки, можна констатувати, що мі(
німальні витрати при виробництві теплової та електричної
енергії складатимуть:

1) без урахування екологічної складової:

— для газу в точці 0,20;
— для вугілля в точці 0,10;
2) з урахуванням екологічної складової:
— для газу в точці 0,30;
— для вугілля в точці 0,20.
Ці точки на графіках і будуть точками оптимуму між

використанням енергоємних ТПВ та основного палива.
Таке співвідношення найбільш ефективне для виробниц(
тва теплової та електричної енергії як в екологічному так
і в економічному аспекті. Подальше збільшення частки
ТПВ призведе до зменшення теплоти згорання палива, що
не відповідатиме технологічним умовам горіння в топці.
Це призведе до додаткових витрат на закупку природних
енергоресурсів. В свою чергу, при спалюванні великої
кількості ТПВ має місце значний викид шкідливих речо(
вин в атмосферу, що формує еколого(економічний зби(
ток навколишньому природному середовищу. Тому для
отримання енергоносіїв на підприємстві теплоенергети(
ки не економічно та не екологічно спалювати з основним
паливом енергоємні ТПВ в неоптимальному співвідно(
шенні.

З урахуванням вищесказаного розрахуємо еколого(еко(
номічний ефект, який виникає при застосуванні ТПВ в опти(
мальному співвідношенні з традиційними видами енергії на
рівні підприємства. Для його розрахунку розглянемо фор(
мулу (3).

.
.....).(..).(

).(
.E   (3),

).(
.E  — еколого(економічний ефект при застосуванні

ТПВ в оптимальному співвідношенні з традиційними вида(
ми енергії;

.).(  — економія витрат на паливо при викорис(
танні ТПВ в оптимальному співвідношенні;

).(.  — приріст витрат на заробітну плату праці(
вників пов'язаних з підготовкою ТПВ до спалювання з вра(
хуванням єдиного соціального внеску;

...  — збільшення амортизаційних відрахувань
від вартості природоохоронного обладнання пов'язаного з
використанням ТПВ;

..  — збільшення поточних природоохоронних вит(

Рис. 1. Оптимальне співвідношення між газом та ТПВ
на прикладі підприємства ВАТ "Сумитеплоенерго"
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рат пов'язаних з викидами та скидами шкідливих речовин
при використанні ТПВ;

.
.  — економія на екологічному податку при пере(

ході на сумісне використання традиційного палива на ТПВ
за умови зменшення викидів та скидів в навколишнє сере(
довище.

Отже, використання енергоємних відходів в якості
енергоресурсів для виробництва теплової та електричної
енергії дозволить економити ПЕР на підприємствах тепло(
енергетики. А це, в свою чергу, дозволить зменшити їх еко(
деструктивний вплив на навколишнє природне середови(
ще при захороненні на полігонах організованого складу(
вання.

Таким чином, виникає необхідність розрахунку інтег(
рального еколого(економічного ефекту території, який
складається з еколого(економічних ефектів суб'єктів гос(
подарювання, діяльність яких пов'язана з захороненням
ТПВ та з використанням їх в якості енергоресурсів, (фор(
мула (4)):

)()()(
.

.
.E (4),

де .
.E  — інтегральний еколого(економічний ефект те(

риторії від використання енергоємних ТПВ при виробництві
теплової та електричної енергії;

)(
.  — еколого(економічний ефект підприємства теп(

лоенергетики при спалюванні ТПВ в оптимальному
співвідношенні з традиційними енергоресурсами (визна(
чається за формулою (3));

)(  — еколого(економічний ефект полігону за раху(
нок утилізації енергоємних ТПВ на підприємстві теплоенер(
гетики. Визначається як економія в результаті зменшення
екологічного податку від розміщення ТПВ на полігоні та
зменшення плати за землю при вивільненні території по(
лігону.

)(  — еколого(економічний ефект території від змен(
шення забруднення навколишнього природного середови(
ща. Визначається за формулою:

)().()( (5),

де .)(  — відвернений економічний
збиток території при зменшенні обсягів ТПВ
на полігоні;

)(  — відвернений економічний зби(
ток території при утилізації  ТПВ на
підприємстві теплоенергетики.

Результати проведених досліджень щодо
заміни природних ресурсів на енергоємні ТПВ
можуть бути впроваджені в практику за умо(
ви структурної перебудови енергокомплексу
країни. Перш за все, для цього потрібно про(
вести технологічне переоснащення під(
приємств теплоенергетики.

Для досягнення позитивного результату
потрібно:

— переглянути прогноз споживання пер(
винних енергоресурсів в Україні з урахуван(
ням збільшення частки енергоємних ТПВ;

— підвищити технічний рівень підпри(
ємств теплоенергетики, застосовуючи новітні
технології;

— розробити ефективний механізм еко(
номії енергії, шляхом використання обгрун(
тованих тарифів;

— розробити програму, яка зацікавила б
підприємства теплоенергетики у доцільному
використанні енергоємних ТПВ з метою еко(
номії ПЕР;

— розробити дієвий механізм стимулю(
вання впровадження ресурсозберігаючого
обладнання;

— переглянути екологічний податок для підприємств,
які використовують екотехнології.

ВИСНОВОКИ
Еколого(економічне використання енергоємних

відходів в оптимальному співвідношенні з природними енер(
горесурсами забезпечує мінімальні витрати при виробництві
теплової та електричної енергії на підприємствах теплоенер(
гетики. Запропонований нами науково(методичний підхід,
в основу якого покладений принцип врахування економіч(
них збитків від забруднення навколишнього природного
середовища відходами, які захоронені на полігоні. Засто(
сування даного механізму дозволить отримати:

— по(перше, додатковий економічний ефект від викорис(
тання ТПВ як джерела енергії на підприємстві теплоенергетики;

— по(друге, екологічний ефект за рахунок утилізації
ТПВ замість складування їх на полігоні.
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Рис. 2. Оптимальне співвідношення між вугіллям та ТПВ
на прикладі підприємства ВАТ "Сумитеплоенерго"


