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БЮЛ0Г1ЧН1 НАУКИ 
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Визначено, що h загальноХ KlibKocmi утворених eidxodie найбтьшу з 
становлять золо-шлакое1 Ладижинськоi ТЕС, мтеральш та no6ymoei ei 
Обгрунтивано доцшьтсть збмъшення чисткиутилЬованих та перероблених ei 
(наЬзеичайно низьш ix piem), хоча за три остант роки киьккть перероб. 
eidxodie збиыиилася на 20 %, а тих, що збериаються у спещально eideedenux м 
зменшилася на 16 %. Запропоноеано шляхи первробки eidxodie. 

Knonoei слова: накопичення eidxodie, утш'иащя, золо-uuiaKoei eidxodu, Mine 
eidxodu, no6ymoei eidxodu. 

До вщход1в належать речовини, що 
утворюються у npoueci людськоТ д1яльнос-
Ti та не мають подалъшого використання 
за мкцем утворення чи виявлення. Цих ре-
човин власник позбуваеться, мае нам1р або 
повинен позбутися шляхом утшпзаци чи 
видалення [1]. 

Для запобйання негативному впливу 
на навколишне природне середовище чин-
не законодавство встановлюе спещальний 
правовий режим поводження з выходами 
та подшяе Bci вщходи вщповщно до систе-
ми ix класифшаци на види, групи та класи. 
Шдходи класиф!кують за агрегатним станом, 
властивостями, походженням та джерелами 
забруднення. За агрегатним станом вщходи 
подшяють на тверди рщю, газопод1бт; за по-
ходженням - на промислов!, сшьськогоспо-
дарсью, побутов1 i вшськовк 

За ступенем шкцщивого впливу на довкш-
ля i лтодину та своУми властивостями вщходи 
подитяють на 4 класи: надзвичайно небезпеч-
Hi, високонебезпечш, пом1рно- i малонебез-
печн1. Клас небезпеки визначаеться токсич-
нктю промислових в1дход1в. Токсичними е 
в1дходи, як! у pa3i попадания всередину ор-
гашзму через органи дихання, травления або 
кр1зь uucipy здатш спричинити смерть людини 

або чинити на неТ сильний негативний в 
Для Вшниччини е актуальною 

ПрОМИСЛОВИХ Та ПОбуТОВИХ BiflXOJUB. l i e 
в1дходи - це в1дходи, що створюються у" 
во-комунальному господарств1 (побуп). 
подшяються на тверд! (TUB) i piflKi п 
вщходи (ст1чн1 води, фекалй) [4]. 

Проблема твердих побутових вг 
досить гострою. Утворення вщходш з 
тод1 як значна ix частина видаляеться 
лйони i звалища, яю розмщеш, сг 
ван1 та експлуатуються неналежним 
наслщком чого е негативний вплив на 
лишне середовище та здоров'я людини 

Сьогодш проблема промислового зс 
дження ТПВ не виршена. Технолопя i 
шкодження на звалищах не вщповщае i 
доохоронним вимогам та викликае и 
сшьського населения. 

Об'екти розмщення побутових в' 
переважно також не вщповщають в 
еколопчноТ безпеки. Часткову cenapai 
попереднш вiдб!р вщходш здшентоють 
на деяких об'ектах. За браком конгпв та 
них земельних pecypciB можливост1 
д1вництва сучасних звалищ обмежеш. 

Поводження з вщходами неефек 
рез низький pieeHb i'x повторного вико 

1 € 6 
' B I C H M K 
NS. 1(1» / ( I t 
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Особливостi накопичення eidxodie та шляхи fx переробки 
БЮЛ0Г1ЧН1 НАУКИ у вшницьюй ош™ 

деякою мфою використовуються 
ра. металобрухт, вщходи скла, шо сут-

:меншуе обсялв вщход!в, як-i вивозять 
1 чи на слнттеспалювальш заводи [5]. 

одного мешкандя м. Вшниця за серед-
ш даними припадае 220-250 

го слиття на piK. KpiM цього, у 
с безл1ч щдприемств, для яких про-
€ вщсутшсть або порушення саш-

CHOI зони. Щороку з Вшниш ви-
зько 600 тис. м3 побутових вщходав, 

що приблизно становить 92 тис. тонн [3]. 
Задля полшшення стану справ у зазна-

ченш сфс-pi розроблено "Концепшю пово-
дження з побутовими выходами в населених 
пунктах Укра'ши". Концепщя передбачае 
формування стратеги po6iT i3 саштарно! 
очистки, спрямованих на тдвищення якост1 
послуг та полшшення саштарно-ешде\ично-
го стану населених пункт1в, впровадження 
промислових метод IB знешкодження ТПВ, з 
вилученням цшних компонентов та одержан-

:и eidxodie у Вмницькш o6.iacmiy 2012 рощ, тис.т/ % 

Вид в1дход4в Утворилося Уташзовано, 
оброблено 

Спалено з метою 
отримання енергп 

3132604,8 855575,4 42668,9 

•лслот, лупв чи солеи 1,3 

ван! оливи 335,5 169,8 

\:м1чних препаратш 19,0 

:<ади тазалишки 37,1 

:нслових CTOKIB 29,8 

5U медично! допомоги та бюлопчш 5,3 

, В1ДХОДИ 2503,0/0,1 

кдходи 968,3 

та картонш вдаоди 5162,1/0,16 

227,8 

В1ДХОДИ 554,7 

заходи 6332,5 / 0.2 10,7 4905,2 

I В1ДХОДИ 26.1 

-до мктять тшхлордифенши 2,7 

не обладнання 25,5 

£к\-мулятор1в та батарей 70,6 

та рослинш в1дходи 2034127,8/64,9 688975,6 37763,7 

заходи, отримаш при виготов-
ових препарата i продукпв 5954.9 / 0.2 3174,2 

гкскременти, сеча та гнш 186592,9/6,0 160278.5 

та гадабш вщходи 130502,9/4,2 

та недиференцшоваш мате pi ал и 4807,9/0 ,2 

осад 28044,9 / 0,9 1440,0 

Т В1ДХОДИ 259572,1 / 8 ,3 105,0 

зторяння 466699,6 / 14,9 1421,6 

гй грунт та забруднена 
~да в и днопоптиблювання 0,5 

Ь Ш Ш 
> t u ATP; 

ПРОПЕТРОВСЬКОГО • 
:РЖАВНОГО 
РАРНО-ЕКОНОМ1ЧНОГО УШВЕРСИТЕТУ 107 



Oco6nueocmi накопичення eidxodie та шляхи ix п 
БЮЛ0Г1ЧН1 НАУКИ У В/нницькш облает; 

ням додаткових видш енергп вщповщно до 
сучасних вимог охорони довюлля [2]. 

Промислов1 вщходи знаходяться у роз-
поряджент ix виробншав, де ситуашя е ще 
бшьш кричущою. Тому метою дослщжень 
було встановити обсяги утворюваних, пе-
рероблюваних та утшпзованих вдащщв у 
Вшницьюй облает! i на основ1 отримано'1 
щформацп визначити групи найбшып не-
безпечних в1дход1в та запропонувати заходи 
щодо знешкодження. 

При шдготовщ стагп використаш матерь 
али Статистично! звгтност! головного упраз-
лшня статистики у Вшницькш областс щодо 
накопичення i утилпацп в1дходхв; Концепщя 
загальнодержавно! програми поводження з 
вщходами на 2013-2020 роки. 

Протягом 2012 року в облает] було 
утворено 3132604,8 т вщход1в. 3 них 71 
% належить до тваринних та рослинних i 
формуе групу сшьськогосподарських орга-
шчних вщход1в. Вони легко розкладають-
ся редуцентами до неоргашчних сполук, 
включаються до кругооб!гу речовин i не 
становлять небезпеки для навколишнього 
середовища. 1з загально! кшькоетт тварин-
них i рослинних вущдав лише 34 % пере-
роблено та 2 % спалено з метою отримання 
енергп (табл. 1). 

На частку вщходгв згоряння припадае 15 
%. Основна кшьюсть цих вщходев належить 
Ладижинськш TEC i представлена золо-шла-
ковою СуМШШПО. 

Окрему небезпеку створюють 
побутов1 вщходи, що утворюються 
монту квартир, непридатного обл 
см1ття, опалого листя з дворових тер 
з крупногабаритних предмете дом 
го побуту. Склад i об'ем побутових 
Д1В надзвичайно рпноматтний i за 
вщ багатьох чинниюв. 

Норма утворення ТПВ зм1нюет~ 
дображаючи стан постачання нас 
товарами, i вона значною M i p o r o зал 
вщ мюцевих умов. 

На загальне накопичення вщход1в \ 
впливають TaKi чинники, як ступшь обг 
вання бущвель (наявшеть смгттепр 
системи опалювання, теплово'У енергь 
приготування Тжч, водопроводу i канал 
розвиток мереж1 громадського харчу 
побутових послуг, р1вень охоплення 
нальним очищениям культурно-поб} 
сустльних оргашзащй, юнматичш ум 

1з загально! кщькост1 утворених в' 
27,3 % утшпзуеться та переробляет 
1,4 % спалюеться для отримання енер 
урахування тваринних i рослинних в; 

найбшыпе переробляеться звичайного 
- 0,17 % вщ загально!' KuibKOCTi пер 
них вишадв та 5,13 % вщ загально! кь 
утвореного осаду; вщход1в згоряння - С1, 
вщ загально! кшькост1 перероблених 
д!в та 0,3 % вщ загально!' кщькост1 утв 
вщход1в згоряння. 

Частка вщход1в, що спалюються для 

2. Динамта основных показнитв утворення та поводження з eidxodaMU у Шнни 
облаетi, тонн 

PiK та вид 
BiaxoiliB 

У творилось 
Утшпзовано, 

оброблено 
(перероблено) 

Спалено 

Видалено в 
спешально 

вщведеш Mic-
ця i об'екти 

Наявшеть в 
ально вщве 
мкцях i об" 

на теритеги. 
шдприемс 

2010 р., всього, 
у т.ч. I-III кла-
cie небезпеки 

1834574,2 461773,5 33698,9 53529,5 25951636-5 

690,8 136,5 1,2 0,4 341.0' 

2011 р.. всього, 
у т.ч. I-III кла-
ciB небезпеки 

2490629,3 353097,3 35455,1 120655,8 26752701.У 

591,6 131,1 0,1 371.7 

2012 р., всього, 
у т.ч. I-III кла-
ciB небезпеки 

3132604,8 855575,4 42668,9 554211,2 27443076.® 

487,1 169.8 285 
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Б10Л0Г1ЧН1 НАУКИ 
Особливостi накопичення eidxodie та шляхи )'х переробки 
у Вшнииркш o6nacmi 

енергп, становить 1,4 %. Окр|'м тварин-
линних вщход1в, 11,5 % ycix спалених 
припадае на дерев Hi вщходи, яких у 

;noci6 переробляеться 77,5 % вщ загаль-
KOCTi утворених вщход1в шеУ групи. 

ZulO по 2012 pix кшьюсть вщходов у BiH-
обласп збшынилася в 1,7 раза, проте 

saxofliB I-m FuiaciB небезпеки зменши-
з 1.4 раза. Збшыпилась кшьюсть i угшп-

та перероблених в1дход!В на 19,6 %, 
ася кшьюсть вутовдв у вщведених 

на 16,3 % (табл. 2). 1з загальноУ кшькост! 
гних в1дход1В у спещально вщведених 

лгвова частка належить золо-шлаковим 
ЛадижинськоУ ТЕС, а також непридат-
"ам захисту рослин, що залишшшся 

с«звалу колишшх колгосшв. Весь обсяг 
ах вщход1в у Вшниш захороняеться 

•Hi побутових вщход1в, який розта-
1 за межами с, Стадниця Вшницького 

_ та функцюнуе з 1982 року. Нин! тшо 
мае площу 13,8 га, де накопичено 

13 млн м3 найрпноматтшших в!дход1в. 
я переробки побутових в1дход1в 

цькому смитезвалипц вир1шуеться 
вщкачування пол i го иного газу, що 

зменшити пподливий вплив пол1-
атмосферне пов1тря, отримати додат-

ков1 кошти на утримання та в подалыпому 
на рекультивацно власне пол i го ну побутових 
вьдходдв. 3 метою запровадження такоУ техно-
логи у 2008 poni Вшницькою MicbKORi радою 
було укладено угоду з шмецькою компашею 
HAASE про сшвгтрацю. У 2010 poui проведе-
но перший етап p o 6 i T з облаштування шести 
газодобувних свердловин на мкькому поль 
roHi та здшснено пробний вщб1р звалищного 
газу. Як показали пробш вщкачки газу, його 
кшьюсть достатня для промислового видо-
бування i становить близько 320 м3 на годину. 
У 2011 poni завершено роботи з буршня до-
даткових експлуаташйних свердловин, уже 
облаштовано 12 свердловин по вщбору газу, 
проютадено колектори по вщкачуванш газу 
довжиною 1,3 км та встановлено газозб1рну 
станщю 3i станшею для збирання конденса-
ту. Нин! встановлено факельну установку по 
спалюванню пол i гон но го газу. 

Сьогодш прюритетним завданням е бу-
д!вництво на територн ВшницькоУ облает) 
сучасного CMirrenepepo6Horo комплексу, що 
сприятиме покращенню переробки побуто-
вих вщход1в не тшьки обласного центру, але 
й навколо розташованих населених пункпв 
i дасть можливкть виршщти питания недо-
пущения утворення стихшних слпттезвалищ. 

Висновки 
:ьки Шнницька область е аграрною, то й 
тыасть eidxodie тут становлятъ рослинт 
meapuHHi екскременти, сеча i гн01вка. За 
•го використання ix цмкам можна включа-

v речовин, не зашкоджуючи довкитю. 
~иыи небезпвчними для населения е eid-
яння полива на Ладижинсъкш ТЕС, мше-

rodymoei eidxodu, що вимагае напружених 
•!ричетних до питань ix ymwii3ayi'i та пе-

Шляхами переробки золо-шлакових eid-

xodie Ладижинськоi ТЕС може бути ix викорис-
тання у 6ydieHui{mei та прамисловост1, як основа 
дорожнього покриття, при планувально-eupie-
нюеапьних роботах, для заповнення кар 'ерних ви-
робток, як добавка при виготовленн1 буд1велъних 
Mamepianie (бетону, шлакоблотв, цегли, цементу, 
керамзиту); у виробництв1 мтеральних добрив, 
eannyeaHHi грунт/в. TaKi види переробки мають 
стати стратег1чною метою як держаених орга-
Hie елади так i адмш^траци Ладижинсько1 ТЕС. 
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