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та обговорення на сторінці конференції у Facebook https://www.facebook.com/ICHSiMC. 

Матеріали конференції будуть представлені на сайті кафедри «Охорона праці та навколишнього 
середовища» НТУ «ХПІ» http://web.kpi.kharkov.ua/safetyofliving/uk/bezpeka-lyudyny-u-suchasnyh-umovah/ та на 
сторінці конференції у Facebook https://www.facebook.com/ICHSiMC з 2 грудня 2019 року. По матеріалам 
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 Матеріали приймаються за тематичною спрямованістю конференції (обов’язково вказати номер теми у 

заявці та у назві файлу публікації.). Відповідальність за матеріал, що надано у публікації, несе автор.  
Вимоги до тез доповіді, які виставляються на сторінці Facebook для обговорення та входять до 

електронного збірника: Об′єм – 1-2 сторінки формату А4, формат файлу docx (назва файлу - № теми, ПІБ) в 
електронній формі. Шрифт-Times New Roman, кегель 12,0 стиль-звичайний. Розташування на сторінці - поля: усі 
2,5 см. Інтервал - 1,5. Зверху по центру: назва доповіді на мові статті та на англійській (заголовним жирним 
шрифтом); нижче - ініціали та фамілія авторів (жирний курсив); нижче - назва закладу (установи) та міста 
(звичайний шрифт курсив); нижче, через інтервал, анотація та ключові слова на двох мовах (українська, 
англійська). Анотація оформлюється шрифтом Times New Roman, кегель 10,0 стиль-звичайний, інтервал 1,0, 
обсягом не більше 10 рядків. Відокремити анотації на різних мовах порожнім рядком. Бажана перевірка 
англійської анотації у фахівців. Після анотацій через інтервал текст доповіді. Література оформлюється за 
стандартами. Таблиці та малюнки оформлюються за вимогами наукових публікацій. У матеріалах студентів 
наводити не більше одного керівника.  

Для своєчасного формування матеріалів конференції просимо Вас не пізніше 1 листопада 2019 року 

представити на електронну адресу оргкомітету E-mail: souzbgd@gmail.com,  тези доповідей та ЗАЯВКУ на участь 
у конференції (прізвище, ім′я по батькові; назва закладу (установи) без скорочень; номер телефону, електронний 
адрес для листування). 
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FaceBook! Автор повинен підготувати повний текст доповіді для надання зацікавленим науковцям з метою 

вивчення, подальшої співпраці, тощо. Оргкомітет конференції розгляне представлені доповіді для відбору 
наукових матеріалів для подальшої публікації у науковому журналі. 

Адреса організаторів конференції: кафедра "Охорона праці та навколишнього середовища" НТУ "ХПІ",  
вул. Кирпичова, 2, Харків 61002. Довідки за тел. +38057 707-66-65; +38057 707-64-65, (095)-325-51-81 (секретар 
конференції Ільїнська О. І.),+380992425363 (кафедра);+380979436160 (заступник голови оргкомітету конференції 
зав. каф. проф. Березуцький В.В.)  Сайт організаторів - http://web.kpi.kharkov.ua/safetyofliving/uk/golovna/ 
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ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 

ENERGY CONSUMPTION OF MUNICIPAL SOLID WASTE 

О.М. Древаль  

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 

 

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). 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.  
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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. 

 

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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