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Доведена економічна ефективність створення тепломеліоративних 

систем на базі використання скидних теплих вод промисловості.  
Проведено економічні розрахунки за методикою оцінки інновацій-

них проектів на основі дисконтованої норми для умовної системи з 
оболонками-рукавами  площею 1 га.   
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На даний час особливо актуальною є проблема залежності украї-

нської економіки від імпорту енергоносіїв, їх постійного подорожчан-

ня. Внаслідок чого відбувається збільшення витрат на виробництво 

продукції у сільському господарстві, зокрема, на вирощування овочів у 

закритому ґрунті. Відомо, що в собівартості тепличної овочевої та ягі-

дної продукції вартість теплової енергії складає понад 70%. 

Альтернативою традиційним технологіям одержання і використан-

ня теплових ресурсів, як вважають фахівці, мають стати технології ви-

користання вторинних енергетичних ресурсів, нетрадиційних джерел 

енергії та теплових відходів промислового виробництва. 

Актуальність зміни стратегії аграрного виробництва пов’язана та-

кож із непередбачуваними змінами природно-кліматичних умов, що 

спостерігаються у даний час, можливими локальними похолоданнями і 

необхідністю розробки ефективних запобіжних заходів для галузі рос-

линництва, в першу чергу ефективних заходів з теплової меліорації 

приземного клімату сільськогосподарських угідь [1, 2].   

Зокрема, актуальним стає пошук та наукове обґрунтування 

шляхів  використання нетрадиційних джерел теплової енергії, у тому 

числі скидних теплих вод промислових та енергетичних об'єктів у 

сільському господарстві.  

Для обігріву локальних ділянок ґрунту, а також з метою отримання 

ранньої овочево-ягідної продукції у НУВГП запропонована і дослі-
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джена нова технологія теплової меліорації ґрунту поверхневим обігрі-

вом ґрунту за допомогою водонаповнених гнучких оболонок-рукавів. 

На базі цієї технології запропоновано створювати спеціальні тепломе-

ліоративні системи поверхневого обігріву ґрунту (ТМС ПОГ) та спеці-

альні агрогосподарства для одержання ранньої овочевої і ягідної про-

дукції [3, 4]. 

Проте, при обґрунтуванні доцільності впровадження інновацій-

них заходів невід’ємною складовою є оцінка їх економічної ефектив-

ності та встановлення відповідних техніко-економічних показників ді-

яльності (впровадження) [5, 6]. 

А тому, важливим науковим завданням є аналіз економічної 
ефективності функціонування ТМС ПОГ з оболонками-рукавами при 

використанні скидної теплої води промислових та енергетичних підп-

риємств з метою отримання високих ранніх урожаїв сільськогосподар-

ських культур.  

Розрахунок доцільності створення та економічної ефективності 
функціонування ТМС доцільно здійснювати за методикою, що розроб-

лена науковцями кафедри менеджменту та кафедри гідромеліорації і 

природооблаштування НУВГП під керівництвом професорів А.М. Ро-

кочинського та Л.Ф. Кожушка [7, 8], яка враховує сучасні вимоги до 

проектного й інвестиційного аналізу та особливостей сільськогоспо-

дарського виробництва на меліорованих землях. Дана наукова розроб-

ка базується на «Методиці визначення економічної ефективності ви-

трат на наукові дослідження і розробки та їх впровадження у виробни-

цтво», затвердженої Міністерством економіки з питань європейської 

інтеграції та Міністерства фінансів України (№ 218/446 від  

26.09.2001 р.). 

Основними показниками, що використовуються при розрахунку ін-

вестиційної привабливості меліоративного проекту є чистий дисконто-

ваний дохід (ЧДД), індекс доходності інвестицій (ІДІ), дисконтований 

термін окупності (ДТО) і внутрішня норма доходності (ВНД) інвести-

цій. 

Капітальні вкладення для здійснення теплової меліорації земель, 

забезпечують одержання відповідних результатів, які прийнято нази-

вати ефектом. В результаті здійснення комплексу водогосподарських 

заходів виникають різні види ефекту: екологічний, соціальний та еко-

номічний. 

Загальна економічна ефективність відображає ефективність ТМС з 

точки зору суспільного виробництва та враховує соціально-екологічну 

значимість прийнятих рішень. 
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Нами проведений розрахунок економічної ефективності створення 

та експлуатації ТМС площею 1 га в умовах ринкової економіки через 

прямий економічний ефект, який виражається у збільшенні виробниц-

тва сільськогосподарської продукції. 

Капітальні вкладення при будівництві системи поверхневого обіг-

ріву,  приймались згідно кошторисного розрахунку будівництва сис-

теми на площі 1 га. Капітальні вкладення на будівництво системи по-

верхневого обігріву розраховувались програмним комплексом   АВК-

5. Розрахунок проводився для ТМС з плівковими укриттями згідно пі-

драхованих об’ємів робіт, кошторисних норм на об’єкти водогоспо-

дарського меліоративного будівництва, які включаються до зведеного 

кошторисного розрахунку. Витрати за зведеним кошторисним розра-

хунком визначають одноразові витрати, необхідні для виконання всьо-

го обсягу робіт та введення основних виробничих фондів в експлуата-

цію. 

Відповідно до розрахунків капітальні вкладення в створення ТМС 

на площі 1 га складатимуть 865,844 тис. грн. 

Вихід валової продукції рослинництва та обсяг валової виручки ха-

рактеризує рівень розвитку сільськогосподарського виробництва на 

меліорованих землях. Від його величини залежать всі показники ефек-

тивності меліорації земель. 

Вартість валової продукції розраховувалась за ринковими цінами у 

відповідності зі строками надходження продукції на основі експери-

ментальних даних. Більш раннє дозрівання суниць на ділянці поверх-

невого обігріву ґрунту рукавами-оболонками дозволяє реалізувати ча-

стину продукції за більш високими цінами. 

Враховуючи технологію загущеного вирощування суниці та пара-

метри  блок-секції ТМС протяжність рядків з суницею складатиме: 

4x20=80 м або з врахуванням кількості блок-секцій на 1 га загальна 

протяжність дорівнюватиме 80x160=12800 м [9].  

Аналіз наукових публікацій показав, що дана величина є рівноцін-

ною за площею при висаджуванні суниці рядковим способом при між-

рядді 80 см та довжині рядка 100 м. 

Урожайність полуниці для ТМС площею 1 га з врахуванням даних 

отриманих у натурному експерименті складатиме: 

       . . . 4,37 3680 16081,6 ,пол пол полУ у S кг= × = × =
                 

(1) 

де
 .полy – питома урожайність полуниці (за даними авторів), кг/м

2
; 

.полS – сумарна площа зайнята під вирощування полуниці (площа  

блок-секцій без врахування проходів, проїздів та стежок і т. ін.), м
2
.  

Відповідно величина виручки з врахуванням середньозваженої ри-
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нкової ціни полуниці складатиме: 

. . . 16081,6 40 643, 264 . .вир пол полО У Ц тис грн= ⋅ = ⋅ =

         
(2) 

.полЦ – середньозважена ринкова ціна 1 кг ягід полуниці, грн/кг. 

Визначення витрат виробництва. Щорічні витрати на виробництво 

продукції сільського господарства визначають за формулою: 

См = Срос + Секс,                                           (3) 

де См – витрати виробництва після впровадження технології, тис. грн; 

Срос – витрати виробництва на вирощування сільськогосподарських 

культур, тис. грн; 

Секс – експлуатаційні витрати, пов’язані з підтриманням системи 

поверхневого обігріву у робочому стані. 

Сільськогосподарські витрати виробництва безпосередньо 

пов’язані з вирощуванням урожаю сільськогосподарських культур, до 

складу яких включаються витрати на оплату праці, на насіння, добри-

ва, паливно-мастильні матеріали, ремонти, амортизаційні відрахуван-

ня, накладні витрати. 

Величина сільськогосподарських витрат виробництва на контроль-

ній ділянці прийнята за даними рекомендацій закритого сільськогос-

подарського акціонерного товариства „Плодорозсадник” (м. Рівне) та 

складатиме для системи площею 1 га – 50 000 грн.  

Щорічні експлуатаційні витрати на систему поверхневого обігріву 

враховують амортизаційні відрахування, затрати на поточний ремонт, 

заробітну плату, вартість електроенергії та паливно-мастильних мате-

ріалів, адміністративно-господарські і сільськогосподарські витрати.  

У відповідності до рекомендацій та нормативних документів вели-

чину амортизаційних відрахувань приймемо на рівні 7,5%, а відраху-

вань на поточний ремонт – 5% від капітальних вкладень на створення 

ТМС, що складатиме 64,91 та 43,29 тис. грн відповідно. 

Витрати на заробітну плату визначали, виходячи із нормативів з 

обслуговування меліоративних систем і існуючих посадових окладів 

служби експлуатації, які приведені в таблиці 1. 

Витрати на електроенергію визначали, виходячи із обсягу води, яку 

необхідно перекачати, висоти підняття води (напору води) та тарифу 

на електроенергію. 

Витрати на електроенергію визначаються за формулою: 

Сел = 0,004·Ов·Н·Цел ·к =  

=0,004·1907712·2,0· 0,7437·1,02 = 11,58 тис. грн,        (4) 

де Сел – витрати на електроенергію, грн;  

0,004 – кількість електроенергії в кВт/год,  необхідної для підйому 

1 м
3
 води на 1 м;  
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Ов – об’єм води, який необхідно перекачати насосною станцією, м
3
;  

Н – висота підйому води, м;  

Цел – вартість 1 кВт/год електроенергії на шинах насосної станції, 

грн;  

к – коефіцієнт, який враховує вартість мастильних матеріалів, 

приймається рівним 1,02...1,04. 

 

Таблиця 1 

 Визначення витрат на утримання експлуатаційного штату ТМС 

з оболонками-рукавами площею1 га 

№ 
Найменування  

посад 

Кількість пе-

рсоналу, чол. 

Тривалість 

роботи в ро-

ці, місяці 

Фонд заробітної 

плати 

за місяць, 

грн 

за рік,  

грн 

1 
Бригадир (інженер-

гідротехнік) 
1 12 1500 18000 

2 Технік-гідротехнік 2 12 2204 26448 

3 
Робітники рільничої 

бригади 
5 5 5510 27550 

4 Всього 8 - 9214 71998 

5 Нарахування на заробітну плату, 34,7 % 24984 

6 Разом з нарахуванням 96982 

 

З врахуванням всього вище наведеного загальні витрати складати-

муть: 

См = 50,0+64,91+43,29+96,98+11,58=266,76 тис. грн. 

Визначення показників економічної ефективності капітальних 

вкладень у ТМС. В дослідженнях в якості норми дисконту прийнято 

величину банківської ставки по депозитах – 16%. 

Використовуючи динамічну модель визначення ефективності, при-

йнято вважати, що сума дисконтованих доходів за певне число років 

(термін окупності) стає рівною капітальним вкладенням.  

Капіталовкладення на впровадження технології поверхневого обіг-

ріву оболонками-рукавами становлять 865844 грн, що включає дослі-

дження, проектування та будівництво. Дохід від створення технології 

поверхневого обігріву ґрунту визначається від виробництва сільсько-

господарської продукції, як різниця між вартістю валової продукції 

рослинництва і сумарними витратами на її виробництво, що приблизно 

складає 376,5 тис. грн на рік. 

Розраховані показники економічної ефективності капітальних 
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вкладень у технологію поверхневого обігріву ґрунту характеризують 

їх ефективність на рік повного освоєння, тобто на рік, коли будуть по-

вністю досягнуті показники з урожайності, валового збору і вартості 

продукції. При розрахунках враховано дію фактора часу, в результаті 

чого суспільство несе певні витрати. Ці витрати пов’язані з тим, що 

капітальні вкладення не дають віддачі, коли знаходяться в стані неза-

вершеного виробництва. Крім того, проектний рівень урожайності до-

сягається не відразу після введення в експлуатацію технології, а через 

певний проміжок часу.  

Згідно проекту, будівництва системи поверхневого обігріву ґрунту 

триватиме 12 місяців, тобто виникатимуть збитки, які пов’язані із „за-

морожуванням” коштів в період будівництва. На дослідження та прое-

ктування вкладемо 10%, а на підготовку виробництва 20% капітальних 

вкладень. 

Чистий дисконтований дохід (прибуток) визначається, як відно-

шення сумарних чистих грошових потоків до формалізованого виразу 

його дисконтування. Тоді, в першому році реалізації проекту чистий 

дисконтований дохід становитиме:  

0

86,58
64,34 . .,

(1 0,16)(1 )

Т
t

t
T

P
ЧДД тис грн

d
=

−
= = =

− ++
∑             (5) 

де ЧДД – чистий дисконтовий дохід; 

t – роки реалізації інноваційно-інвестиційного проекту; 

Pt – чистий грошовий потік у період t; 

d – норма дисконтування.  

Оцінка економічної ефективності технології поверхневого обігріву 

ґрунту дана узагальнено за показником чистого дисконтованого дохо-

ду і наведена у таблиці 2. 

Таблиця 2 

Розрахунок чистого дисконтованого доходу 

 
Дослідження, 
проектування

Виробництво
Будів-
ництво 

Використання технології до 

досягнення повної врожайно-

сті 

Усього

Чистий грошо-

вий потік, тис. 
грн 

 

-86,58 

 

-173,17 

 

-

606,904 

 

376,5 

 

376,5 

 

376,5 

 

376,5 
- 

Кумулятивний 

грошовий по-
тік, тис. грн 

 

-86,58 

 

-259,75 

 

-

865,844 

 

-

489,344

 

-

112,844

 

263,656

 

640,156
- 

Чистий диско-

нтовий дохід, 

тис. грн 

 

-64,34 

 

-149,28 

 

-523,19 

 

324,57 

 

279,8 

 

241,21 

 

207,94 

 

316,71 
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У кожному наступному році збільшується ступінь дисконтування. 

Обчислення ЧДД у цьому разі приводять до даних кожного року реалі-

зації проекту. Підсумувавши визначені дані, одержимо, що чистий ди-

сконтований дохід складатиме 316,71 тис. грн. 

Одним з можливих джерел фінансування виконуваних розробок є 

асигнування галузевого спрямування або ж інвестиції.  

Індексом доходності (рентабельності) є співвідношення чистого 

дисконтового доходу та одноразових і капітальних витрат на викорис-

тання нової технології, що визначає дисконтовану норму прибутку. Ін-

декс доходності інвестицій при цьому становитиме: 

0

316,71
0,366

865,844

T
t

tt

P
ІД

K
=

= = =∑ ,                  (6) 

де Кt – дисконтована вартість інвестицій (капітальних та одноразових 

витрат), тис. грн. 

Період окупності інвестицій в інноваційний проект визначається як 

період, необхідний для повернення їх первісної суми за рахунок нако-

пичення чистих потоків реальних грошей на основі реалізації проекту. 

0

865,844
2,73 3

316,71

T
t

tt

K
T роки

P
=

= = = ≈∑ .                         (7) 

Крім основного ефекту, який одержується внаслідок підвищення 

урожаю сільськогосподарських культур, завдяки технології поверхне-

вого обігріву, приводить до отримання додаткових ефектів, пов’язаних 

з економією водних ресурсів за рахунок зменшення втрат води на ви-

паровування і підвищення ККД промислових чи енергетичних об’єктів 

внаслідок зменшення температури охолодженої води. 

Крім прямого економічного ефекту, запропонована технологія 

впливає і на соціальний ефект, який виражається підвищенням добро-

буту населення, поліпшенням його здоров’я, створенням додаткових 

робочих місць, покращанням якості раціону харчування людей за ра-

хунок ягідної продукції. 

Має місце також екологічний ефект, який проявляється в поліп-

шенні навколишнього середовища, зменшенні обсягів забруднення до-

вкілля теплом, поліпшенні якості використання земельних і водних ре-

сурсів та їх стану. 

Впровадження технології поверхневого обігріву ґрунту на площі  

1 га як інноваційного проекту за методикою оцінки чистого дисконто-

ваного  доходу дає чистий дисконтовий дохід у 317 тис. грн при виро-

щуванні полуниць. Період окупності капітальних вкладень не переви-

щує 3 років. 
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«Енергоатом» і Нетішинському відокремленому підрозділу ДП «Теп-

личний комбінат». 
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ECONOMIC EFFICIENCY OF OPERATION 

THERMOMELIORATION SYSTEM BASED ON SHELLS-SLEEVE 

 

The economic effectiveness creating thermomelioration systems based 

on the use of waste heat water of industry is proved. An economic 

calculation by the method of estimation of innovative projects based on 

the discount rate for the system with sheath-sleeves on area of 1 ha was 

performed. 
Keywords: economic efficiency, discounted income, payback period, 

thermomelioration system, sheath-sleeve. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕПЛОМЕЛИОРАТИВНОЙ  

СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ОБОЛОЧЕК-РУКАВОВ 

 

Доказана экономическая эффективность создания тепломелиора-

тивных систем на базе использования сбросных теплых вод про-

мышленности. Проведено экономические расчеты по методике 
оценки инновационных проектов на основе дисконтированной но-

рмы для условной системы с оболочками-рукавами площадью  

1 га. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, дисконтирован-

ный доход, период окупаемости, тепломелиоративная система, 

оболочка-рукав. 
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