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ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 

ENERGY CONSUMPTION OF MUNICIPAL SOLID WASTE 

О.М. Древаль  

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

 

Анотація. Обґрунтовано доцільність та необхідність використання твердих побутових відходів як відновлювальних 
джерел енергії.  

Ключові слова: тверді побутові відходи , енергоефективність. 
 

 

Annotation. Feasibility and necessity of using municipal solid waste as resource and suitable for further using materials and 

the renewable energy. 

Keywords: solid waste, energy efficiency. 

 

Вступ. Перехід до раціонального використання обмежених природних ресурсів планети та 

зменшення залежності економіки від традиційних викопних джерел енергії, які негативно впливають на 

зміну клімату та спричиняють енергетичну уразливість багатьох країн, у тому числі України, є 

фундаментальними чинниками функціонування економічної та соціальної сфер  у ХХІ столітті. 

Актуальність. Ще однією глобальною проблемою для цивілізації постала тенденція 

накопичення твердих побутових відходів (ТПВ). Із цієї причини тривалий час удосконалюються 

технології поводження із цими відходами, щоб довести їхній життєвий цикл до логічного завершення. В 

європейському союзі передбачається до 2020 року досягнення таких цілей : скорочення обсягів  

споживання традиційної енергії на 20 %, збільшення частки альтернативної енергії в енергетичному 

балансі ЄС на 20 % та 20-ти відсоткове зменшення викидів парникових газів. У Німеччині прийнято 

закон, згідно з яким 40 % енергоресурсів мають вироблятися за рахунок нетрадиційних джерел. У Данії 

ця частка становить 60 %. 
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Рисунок 1 - Частка респондентів у відсотках, які визнають визначальну роль роботодавців, 
працівників, органів влади, профспілок та навчальних закладів у питаннях управління охороною праці 
на об’єкті господарювання. 

 

Альтернативна енергетика. Частка альтернативної енергетики в Україні становить лише 0,3–

0,5 відсотків від загального обсягу споживання енергії. Газ і нафта залишаються основними джерелами 

енергії та становлять 60 % в загальній структурі джерел енергії. Крім того, на сучасному етапі однією з 



основних проблем економіки України є висока енергоємність ВВП – 0,89 кг умовного палива на 1 дол. 

США виробленої продукції, що в три-п’ять разів перевищує показники розвинених країн. 

Економічний стан України є таким, що для реалізації заходів із впровадження альтернативних 

(екологічних) джерел енергії, країна потребує іноземних інвестицій, тому необхідно створювати 

привабливе середовище для потенційних інвесторів. Тенденція на світовому інвестиційному ринку 

показує, що інтерес до вітрових та сонячних електростанцій значно знизився за останні декілька років, 

з’явилась необхідність у пошуку нових технологій.  

У той же час обсяги побутових відходів в Україні постійно зростають. За останні 10 років  

кількість відходів, що утворюються  на одну людину, зросла на 75 % і становить приблизно 300–400 кг 

на рік. Крім того, із загальної кількості тільки узаконених 4500 українських полігонів ТПВ, понад 300 із 

них перевантажені, а майже 900 не відповідають нормам екологічної безпеки, тобто становлять пряму 

загрозу навколишньому середовищу.  

Таблиця 1 – Фізичні фактори в приміщеннях метрополітену, що не відповідають гігієнічним 

нормативам 

Не відповідають гігієнічним нормативам, % 

2009 р. 2010 р. Найменування 
фактору 

робочі місця 
пасажирські 
приміщення 

всього робочі місця 
пасажирські 
приміщення 

всього 

Шум 10,79 80,9 36,22 11,72 83,24 51,09 

Вібрація 1,57 3,67 3,54 1,83 0,82 4,04 

Освітлення 10,75 15,92 15,31 11,51 17,14 16,84 

Мікроклімат 14,22 7,19 8,74 28,23 19,43 20,12 

 

Висновок. Енергоефективність поряд із ресурсоефективністю та впровадженням «зелених» 

технологій визначаються як пріоритетні напрями економічного розвитку України, де потенціал ринку 

продукції та технологій для підвищення енергоефективності надзвичайно великий.  
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