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ВПЛИВ ДОБРОТВІРСЬКОЇ ТЕС ВАТ “ЗАХІДЕНЕРГО” НА СТАН 

АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ЛЬВІВЩИНИ 

 
In this paper, an analysis of Dobrotvor TPP - the main air pollutant Lviv region. Filed characteristic 

Dobrotvor TPP and the analysis of emission of harmful substances into the atmosphere over the 

past few years. The reasons a large number of harmful emissions and identified measures to reduce 

environmental pressure Dobrotvor TPP air Lviv region. 

 

Розвиток людського суспільства нерозривно пов’язаний з використанням 

природних ресурсів нашої планети та зі споживанням різних видів енергії у щораз 

більших кількостях. Усі здобутки сучасної цивілізації стали можливими завдяки 

тій величезній кількості різних видів енергії, яку виробляє людство. Чи  не  

найважливіше  значення  з  усіх  видів  вироблюваної  енергії  сьогодні  має 

електрична.  Природними  ресурсами  для  її  виробництва  є  вугілля,  газ,  уран,  

нафта, енергія води тощо.   

Найбільший відсоток забруднення атмосферного повітря Львівської області 

від стаціонарних джерел припадає на підприємства Кам'янко-Бузького, 

Миколаївського, Сокальського, Жидачівського районів та міст Львова, Дрогобича 

і Червонограда, де знаходяться основні забруднювачі атмосферного повітря - 

Добротвірська ТЕС, АТ НПК “Галичина”, ВАТ “Миколаївцемент”, УМГ 

“Львівтрансгаз”, ВАТ “Жидачівський ЦПК”, ПАТ “Львівська вугільна компанія” 

ДП “Львіввугілля” Філія ГПУ “Полтава-газвидобування”.  

 

Рис. 1. Викиди найбільшими підприємствами-забруднювачами. 



Найбільша кількість викидів утворюється при спалюванні природних видів 

палива на підприємствах теплоенергетичного комплексу. Добротвірська ТЕС 

розташована в смт. Добротвір (Кам’янко-Бузького району), проектна потужність 

теплоелектростанції 700 МВт. Будівництво теплоелектростанції проходило трьома 

чергами протягом 1955-1969 років. Основним видом палива є вугілля 

(некондиційне за зольністю вугілля) ДП “Львіввугілля” з високим вмістом 

сірчистості та золи, яка за відсутності очистки газової фракції та експлуатації 

фізично зношеного та морально застарілого пилоочисного обладнання є головним 

забруднювачем атмосферного повітря Львівської області (2/3 всіх викидів 

області).  Для підсвітки і розпалювання котлів використовується газ або мазут.  

Станом на 2011 рік за інформацією міністерства екології та природних 

ресурсів Добротвірська ТЕС входить до Переліку 100 найбільших забруднювачів 

України і є найбільшим забруднювачем атмосферного повітря в Львівській 

області та джерелом транскордонного переносу забруднюючих речовин. Це, в 

основному, сірчистий ангідрид, оксиди азоту і зола. Першопричиною входження 

Добротвірської ТЕС до такого негативного рейтингу є застарілість обладнання та 

відсутність установки з сіркоочистки для енергоблоку № 9. До невирішених 

проблемних питань належать екологічно безпечне збереження, видалення і 

знешкодження золи і шлаку, які утворюються під час спалювання низькосортного 

вугілля. Золи і шлаку накопичено на золошлаковідвалах біля 8,4 млн. тонн.  

Згідно інформації Держуправління охорони навколишнього природного 

середовища в Львівській області за І-ий квартал 2012 року обсяги викидів 

Добротвірської ТЕС в атмосферне повітря забруднюючих речовин протягом І 

кварталу 2012 р. збільшилися на 50,1%, що на  4,6 тис. тонн більше, ніж у І 

кварталі  2011 р. Збільшення викидів у І кварталі 2012 р. порівняно з І кварталі 

2011 р. зумовлено збільшенням кількості спаленого електростанцією вугілля на 

95,2 тис. т  у зв’язку зі збільшенням виробництва електроенергії на 149842,266 

тис. кВт/год. 

 На підприємстві для зменшення негативного впливу на довкілля проведено 

реконструкцію золовловлювальної установки котлів типу ТП-10 шляхом 
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встановлення емульгаторів, здійснено ремонт комплексних очисних споруд 

побутової каналізації, насосних станцій і каналізаційних мереж, ремонт механізмів 

та насосного обладнання системи гідрозоловидалення, ремонт артсвердловин та 

очисних споруд водозабору, ремонт та нарощування огороджуючих дамб 

золовідвала Добротвірської ТЕС та заміна зношених золошлакопроводів. 

Проведено реконструкцію енергоблоку №8 з встановленням електрофільтра та 

сіркоочистки. На об’єкті заплановано будівництво комплексної механізованої лінії 

виробництва стінових блоків із використанням золи і шлаку, що зменшить 

кількість накопиченого золошлаку.  

 Для зменшення екологічного тиску Добротвірської ТЕС на атмосферне 

повітря Львівської області потрібно продовжити ресурс та використання 

маневрових якостей встановленого обладнання. Завершення в рамках ВАТ 

"Добротвірська ТЕС-2" будівництва нового енергоблоку 225 МВт, що відповідає 

європейським вимогам щодо ефективності та екологічної чистоти. Проект 

розбудови станції передбачає спорудження 3-х пиловугільних енергоблоків 

потужністю 225 МВт кожний, оснащених системою видалення оксидів сірки. 

Введення ефективних маневрових потужностей, що відповідають європейським 

екологічним нормам, сприятиме утриманню та розвитку експортних поставок. 

Близькість до Львівсько-Волинського та Сілезського вугільних родовищ 

забезпечує надійне постачання палива. На сьогодні будівництво 1-го з 3-х 

енергоблоків виконано на 60%, в будівництво вкладено близько 48 млн. дол. 

Ведення енергоблоку в роботу вимагає додаткового інвестування близько 122 

млн. дол. 
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