
К - величина капітальних вкладень в будівництво (створення) природоохоронних
споруд;

Ен - нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень, що
зазвичай приймається рівним 0.12-0.15

Таким чином, повна економічна ефективність природоохоронних заходів З3
визначається за формулою:

З3 = ((У 1-У 2)+ Д)/(С+ЕН*К)

Показник чистого економічного ефекту природоохоронних заходів Я
розраховується за формулою:

R  =  Р - 3

Загальна (абсолютна) економічна ефективність капітальних вкладень в
природозащитньїе заходи 3 визначається як відношення річного повного об'єму
економічного ефекту Р, за вирахуванням витрат на експлуатацію средозащитньїх
споруд (об'єктів) 3, до величини капітальних вкладень, що забезпечують цей
результат:

З = (Р - С)/К= (((У 1 - У2) + Д) - С ) / К

Отриманий результат має бути рівний або вище за нормативний коефіцієнт
капітальних вкладень Ен, Зр > Ен.

Практична частина.

Розрахунок

Визначити економічний ефект і загальну економічну ефективність захисту

водоймища від забруднення стічними водами заводу, розташованого в

м.Херсоні.

Капіталовкладення, будівництво очисних споруд (К) по попередніх

підрахунках складає 93 тис. грн.

Поточні витрати (С) на їх експлуатацію 50 тис. грн. в рік.
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Середньодобове скидання стічних вод (w) 535 м /доб.

Таблиця 1 - Вміст забруднень (К) мг/л.

Речовина
До

проведення
комплексу
водозахисних
заходів

Після
пристрою
очисних споруд

Зважені речовини 600 70
Біологічне споживання кисню повне (БПК повн.) 550 50
Нафта, нафтопродукти 150 30
Масла мінеральні 20 3

Річне скидання стічних вод (W) визначається за формулою:

W = w * (кількість днів в році)

У нашому випадку W = 535 * 365 = 195275 м3/рік.

Значення приведеної маси річного скидання домішок визначається за

формулою:

М = Σ(Аi * Кi * W),
где Кi – концентрація і-го забруднюючої речовини т/мЗ.

До проведення водозвхисних заходів:

М = (0,05 ум. т/т * 600 мг/л * 195275 м3/рік) + (0,33 ум. т/т * 550 мг/л * 195275

м3/рік) + (20 ум. т/т * 150 мг/л * 195275 м3/рік) + (100 ум. т/т * 20 мг/л * 195275

м3/рік) = 1017, 13 т/рік

Після проведення водозахисних заходів

М = (0,05 ум. т/т * 70 мг/л * 195275 м3/рік) + (0,33 ум. т/т * 50 мг/л * 195275
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м3/рік) + (20 ум. т/т * 30 мг/л * 195275 м3/рік) + (100 ум. т/т * 3 мг/л * 195275

м3/рік) = 179,65 кг/рік

Таблиця 2 - Розрахунок приведеної маси річного скидання забруднюючих речовин

Назва речовини

Кi Аi . W . М

мг./л. т./м3 умов..т./т м3/рік т./рік

До проведення водозахисних заходів

Зважені речовини 600 0,6*10-3 0,05 195275 5,86

БПК полн. 550 0,55*10-3 0,33 195275 35,44

Нафта, нафтопродукти 150 0,15*10-3 20 195275 585,83

Масла мінеральні 20 0,02*10-3 100 195275 390

М1 = Σ Мi 1017,13

Після проведення водозахисних заходів

Зважені речовин 70 0,07*10-3 0,05 195275 0,68

БПК повн. 50 0,05*10-3 0,33 195275 3,22

Нафта, нафтопродукти 30 0,03*10-3 20 195275 117,17

Масла мінеральні 3 0,003*10-3 100 195275 58,58

М2 = Σ Мi 179,65

Визначаємо річну оцінку збитку до (У1) і після (У2) проведення

водозахисних заходів на даній ділянці за формулою:

У = j*σк*М

У1 = 400 * 0,34 * 1017,68 = 138404,48 грн. /рік

У2 = 400 *0,34 *179,65 = 24432,4 грн./рік.
Визначаємо попердження збитку:

П = У1 - У2
П = 138404,48 – 24432,4 = 113972,08 грн./рік.

Розраховуємо зведені витрати:
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З = С+ 0,12К

З = 50000 + 0,12 * 93000 = 61160 грн./рік.

Розраховуємо чистий економічний ефект:

R = P – З

R = 113972,08 – 611160 = 497187,92 грн./рік.

Визначаємо економічний ефект капіталовкладення:

Е = (Р – С)/К

Е = (113972,08 – 50000)/93000 = 0,69 рік-1.

Визначаємо економічну ефективність запланованих водозахисних заходів

з урахуванням даних по капітальних вкладеннях і поточних витратах.

Таблиця 3 – Результати розрахунків

Показники Символ,
формула

Одиниця
вимірювання

Значення

Збиток від скидання забруднень у

водоймище до проведення

водозахисних заходів

У1 = j*σк*М1 грн./год. 138404,48

Збиток від скидання забруднень у

водоймище після проведення

водозахисних заходів

У2 = j*σк*М2 грн./год. 24432,4

Запобігання збитку П = У1 – У2 грн./год. 113972,08

Економічний результат Р = П + Д грн./год. 113972,08

Капіталовкладення К грн./год. 93000

Експлуатаційні витрати С грн./год. 50000

Приведені витрати З = С + 0,12К грн./год. 61160

Чистий економічний ефект R = Р – З грн./год. 497187,92

Економічний ефект капіталовкладення Е = (Р – С)/К год-1 0,69

Д = дохід; Д = 0.
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Оскільки К > 0, то оцінюваний комплекс водозахисних заходів економічно

доцільний.

Об’єкт є економічно ефективний, оскільки термін окупності не перевищує

8 років. При такому терміні ефект економічна ефективність (Е н.) - нормативна

ефективність дорівнює 0,125 рік-1. У нашому випадку економічна ефективність

капіталовкладень Е = 0,69 рік-1 більше нормативної, отже, заходи економічно

ефективні.

Висновки

Засвоєно методику розрахуноку економічної ефективності

природоохоронних заходів.

Виконано річну оцінку економічного збитку від скидання шкідливих

речовин до (У1 = 138404,48 грн./год) і після (У2 = 24432,4 грн./год) проведення

водозахисних заходів на даній ділянці.

Визначено чистий економічний ефект (R = 497187,92 грн./рік) і загальну

економічну ефективність природоохоронних заходів захисту водоймища від

забруднення стічними водами (Е = 0,69 рік-1), що є вищим за нормативний

коефіцієнт капітальних вкладень (Ен = 0,125 рік-1 рік-1), отже, заходи економічно

ефективні.
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Список рекомендованої літератури
Основна

1. Леонов В.Е, Ходаковский В.Ф., Куликова Л.Б. Основы экологии
и охрана окружающей среды: Монография. / Под редакцией д.т.н.,
профессора В.Е. Леонова. – Херсон: Издательство Херсонского
государственного морского института, 2010. – 352 с.

2.Бедрій ЯЛ. та ін. Основи екології та охорона навколишнього
природного середовища: Навч. Посібник. - Львів, 1999. - 238 с.

3.Джигирей B.C. Екологія та охорона навколишнього природного
середовища: Навч. посібник. - К.: Т-во «Знания», КОО, 2000. - 203 с.

4. Леонов В.Е. Экология: Учебное пособие. – Новосибирск:
НГАВТ, 1999, - 133с.

5. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: Учеб.
пособие для вузов. - М.: Агенство «Фаир», 1998. - 320 с.

6. Леонов В.Е. Технология очистки сточных вод. Учебное пособие.
- Новосибирск: НГАВТ, 2001, - 116 с.

Додаткова
7. Конвенція СОЛАС. С-Петербург, 1993.
8. Международный Кодекс по управлению безопасной

эксплуатацией судов и предотвращению загрязнения (МКУБ, 1993).
9.Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

1978г., измененная протоколом 1978г. к ней (МАРПОЛ 73/78)
10. Закон України про охорону навколишнього середовища, 1993.
11. Система управления окружающей средой. Общие руководящие

указания по принципам управления, системам и средствам обеспечения:
Киев. Госстандарт Украины. 1997.

12. Конвенция ООН по морскому праву: 1982. Часть XII. Защита
окружающей среды. (Справочник по гигиене и санитарии на судах. Под
редакцией Стенько Ю.М. и Арановичя Г.И.) - Ленинград: «Судостроение»
1984.

13. Мельник П.С., Сурин СМ. Технология обработки сточных вод
морских судов. Москва: В/О «Мортехинформреклама», 1986.
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