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відпуску в тарифах ТЕС, тимчасова дотація для покриття різниці ціни та 
собівартості видобутку, а в перспективі – приватизація державних вугільних 
підприємств зі зменшенням собівартості виробництва вугільної продукції 
газової групи. 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ: 
1. Чернявський М. В., Дунаєвська Н. І., Провалов О. Ю., Мірошниченко Є. С.

Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових
електростанціях // 14-а Міжнар. научн.-практ. конф. «Вугільна
теплоенергетика: шляхи реконструкції та розвитку»: Зб. наук. праць. – Київ:
ІВЕ  НАН України, 2018. – С. 154–163.

2. Чернявський М. В., Моісеєнко О. В., Монастирьова Т. М. Історія і
перспективи використання вугілля на ТЕС України з огляду на мету
скорочення викидів парникових газів // Новини енергетики. – 2017, №12. –
С. 17–21.

УДК 621.311 
ШАХТА ЯК ОБ’;ЄКТ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 

В ПОСТ-ВУГІЛЬНІЙ ЕРІ 
Вольчин І. А., д.т.н.; Гапонич Л. С., к.т.н. 

Інститут вугільних енерготехнологій НАН України, Київ 

Вугільні шахти Донбасу експлуатуються більше 300 років. Процес 
закриття вугільних шахт продовжується протягом усієї історії незалежної 
України. Хоча запаси вугілля групи A+B в Україні становлять більше 17 млрд. 
т, багато діючих шахт через виснаження вугільних пластів буде закрито. 
Великою проблемою є той факт, що часто вугільні шахти є основним місцем 
роботи працездатного населення маленьких містечок та селищ. Щоб не 
викликати значні міграційні потоки після закриття шахт, потрібно знаходити 
рішення з пошуку робочих місць шляхом перекваліфікації не тільки персоналу 
шахт, але й перепрофілювання самого вугледобувного підприємства. 

Вугільна шахта представляє собою великий енергетичний об’єкт стосовно 
споживання електроенергії. Електрична потужність, яка споживається усіма 
механізмами однієї шахти, коливається в межах від 7 до 30 МВт. Наприклад, у 
1991 році на вугільну промисловість України припадало більше 20% всієї 
спожитої електроенергії. Основні затрати електроенергії пов’язані з 
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необхідністю постійного відкачування підземних шахтних вод, живлення 
підземних та наземних електричних механізмів і транспорту, живлення 
компресорів тощо. 

Після закриття шахти проблема відкачування шахтних вод залишається, а 
місцевій владі треба знаходити джерела фінансування такої діяльності. 
Оптимальним рішенням було б перетворення шахти в об’єкт різних видів 
відновлювальної енергетики, оскільки на шахту заходить потужна лінія 
електропередач.  

Наявність великої кількості води в шахті та кваліфікованого шахтарського 
персоналу робить перспективною уставку гідроакумулятивної енергетики, коли 
на різних підземних горизонтах шахти створюються водонепроникні сховища 
води, в нічні години вода закачується в верхнє сховище, а в години пік або для 
відкачування шахтних вод вона направляється вертикально вниз до нижнього 
сховища через генератор електроенергії.  

Аналогічним може бути проект стиснення повітря в час нічного провалу з 
подальшим його розширенням в газовій турбіні в часи максимальної потреби в 
електроенергії. 

Наявність великої наземної площі шахти робить перспективним 
розміщення на ній сонячних панелей та/або вітряних генераторів.  

Шахтна котельня може бути використана для термічної утилізації твердих 
побутових відходів містечка чи селища за умови спорудження сучасних систем 
очищення димових газів. 
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Ртуть є глобальною забруднюючою речовиною навколишнього 
середовища. Вона присутня у вугіллі всіх типів і вивільняється в навколишнє 
середовище при його термічній переробці. У 2015 році загальні викиди ртуті 
від вугільних теплових електростанцій (ТЕС) в атмосферу становили за різними 
оцінками від 255 до 346 т, на 9% більше ніж у 2010 році [1, 2]. Зниження 
викидів ртуті підприємствами енергетики, насамперед ТЕС, є і актуальною і 
обговорюваною в світі екологічною проблемою. В Україні ртуть та її сполуки 




