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ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ  

ВТОРИННОЇ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВ НА ПРИКЛАДІ УТИЛІЗАЦІЇ 

АЗОТОВМІСНИХ СТОКІВ АГРЕГАТУ СИНТЕЗУ КАРБАМІДУ 

 

Робота направлена на оцінювання ефективності впровадження технологій вторинної переро-

бки відходів виробництв на прикладі утилізації азотовмісних стоків виробництва карбаміду. Опра-

цьовано останні дослідження шляхів утилізації стоків, котрі продукують зниження собівартості 

готового продукту. Проаналізовано фактори впливу на зміну собівартості продукції та рентабель-

ності модернізацій. Для цього аналізу проведено калькуляцію собівартості готового продукту. 

Опрацьовано питання оптимізації виробництва та шляхи впливу новітніх розробок на собівартість 

готового продукту. Запропоновано впровадження реутилізаційних технологій як альтернатива 

впливу на зниження собівартості продукції. Обрано утилізаційну технологію переробки азотовміс-

них стоків у гідразин сульфат, яка веде до ліквідації декількох стадій очищення стічної води вироб-

ництва карбаміду, утвореної в результаті конденсації сокової пари на стадії випаровування готово-

го продукту. Для оцінювання відсотка заощадження впровадження системи вторинної переробки 

азотовмісних стоків, перш за все, проведено аналіз техніко-економічних показників ефективності на 

прикладі роботи цеху з виробництва карбаміду підприємства ПАТ «АЗОТ». З урахуванням запропо-

нованої схеми утилізації стоків проведено калькуляцію стадій виробництва карбаміду, які в резуль-

таті цього впровадження ліквідуються, а саме – стадії десорбції та гідролізу. Проведено економіч-

не оцінювання впровадження утилізаційної технології азотовмісних стоків виробництва карбаміду 

шляхом їх переробки в гідразин сульфат. 

Ключові слова: економічна оцінка, собівартість, калькуляція, азотовмісні стоки, утилізація, 

карбамід, ефективність. 

 

Постановка проблеми. Одним із пріоритетних показників, що характеризують роботу підпри-

ємства, є собівартість продукції. Від її рівня залежать фінансові результати діяльності підприємства 

та темпи розвитку підприємницької діяльності. Собівартість продукції – один із найважливіших еко-

номічних показників діяльності виробництва, здатний виражати в грошовій формі всі виробничі ви-

трати, пов'язані з виробництвом та реалізацією продукції [1, с. 33].  

Отримання найбільшого економічного ефекту з мінімальними витратами на виробництво, зни-

ження собівартості продукції є найважливішим напрямком діяльності для будь-якого підприємства [2, 

с. 263]. Успіх підприємств у питанні зниження собівартості залежить від контролю та постійного пошу-

ку шляхів оптимізації виробництва та правильності вибору методу обліку витрат на виробництво. 

У статті розглянуто роботу хімічного підприємства з виробництва мінеральних добрив, а саме – 

цеху з виробництва карбаміду. Для зниження собівартості продукції проведено аналіз останніх дослі-

джень, направлених на утилізацію вторинної сировини, а саме – стічної води виробництва карбаміду, 

котра в своєму складі містить сполуки зв'язаного азоту.  

Аналіз. Аналіз останніх досліджень та публікацій проведено в двох напрямках: 

1. Розглянуто економічні аспекти зниження собівартості продукції. 

2. Розглянуто шляхи оптимізації виробництва карбаміду, а саме – методи утилізації азотовміс-

них стічних вод. 

Багато авторів досліджували питання, що стосуються факторів, резервів та шляхів зниження 

собівартості продукції. Вагомий внесок у дослідження даного питання здійснили такі науковці, як: 

Добровський В. М., Басманов І. А., Нападовська Л. В., Івашкевич В. Б., Дж. Фостер, Хорнгрен Ч. Т., 

Бутинець Ф. Ф., Голов С. Ф., Грабова Н. М., Друрі К. та інші. Основні питання, опрацьовані в даній 

статті, представлені в працях Продіуса І. П., Черемних А. А., Цюрко І. А., Вудвуд В. В., Козако-

вої І. Ф., Костецької Н. П. 

Економіка тісно пов'язана з розвитком новітніх технологій, відстежуючи які, можна суттєво за-

ощадити на виробництві та примножити прибутки компаній.  
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Що стосується шляхів оптимізації виробництва карбаміду, а саме – методів утилізації азотовмі-

сних стічних вод, стосовно даного питання опрацьовані наукові праці Коряжина С. П., Ульянова С. В. 

та Юдина Т. Д., котрі запропонували очищати сокову пару виробництва карбаміду шляхом гідролізу 

стоків [3]. Розглянуто колонний апарат для процесу гідролізу, представлений у працях Вінченцо Ло-

гани [6].  

Гідроліз азотовмісних стоків використовується в схемах синтезу карбаміду за проектом фірми 

«Уреа Казале» та в схемах синтезу виробництва карбаміду, запатентованих фірмою «Stamiсarbon». То-

му потрібно вести пошук альтернативи цим методам очищення сокової пари виробництва карбаміду. 

Також розглянуто праці Єрченко Г. Н., Огнєва Н. Г. та Дмитрієва Е. А., котрі запропонували 

спосіб очищення стічних вод виробництва карбаміду шляхом сорбції на силіконових катіонітах [4]. 

Цей спосіб очищення не знайшов підтримки в промислових масштабах у зв'язку з використанням ка-

тіонітів високої вартості та ускладненою схемою їх регенерації.  

Розглянуто праці Новікова Б. В. , Лапіна В. А., Іоганна Л. А. [7] за темою очищення азотовміс-

них стоків та праці Назимова Х. Н. та Применко В. Н. [5].  

У результаті аналізу новітніх розробок на тему рекуперації азотовмісних стоків, пріоритетним 

методом очищення останніх обрано спосіб вторинної переробки шляхом створення агрегату синтезу 

гідразин сульфату з конденсатів сокової пари виробництва карбаміду, представлений у власних пра-

цях [8], [9], [10].  

З урахуванням розглянутого методу утилізації стічної води в процесі виробництва карбаміду 

можна скоротити витрати на одну із стадій цього виробництва, а саме – цілком ліквідувати стадію 

десорбції та гідролізу стоків, що утворилися в процесі конденсації сокової пари після стадії випаро-

вування.  

Постановка завдання. Метою роботи є економічна оцінка ефективності впровадження техноло-

гій вторинної переробки азотовмісних стоків, утворених у результаті синтезу карбаміду після стадії ви-

паровування плаву, за рахунок модернізації виробництва шляхом впровадження новітніх технологій.  

Викладення основного матеріалу дослідження. Для визначення впливу модернізації вироб-

ництва на собівартість продукції варто враховувати фактори, що впливають на цей показник. У праці 

Вудвуд В. В. та Козакової І. Ф. [11, с. 100] вивчено питання визначення факторів впливу на собівар-

тість продукції. На їх думку, великий вплив на рівень витрат мають техніко-економічні фактори ви-

робництва. Цей вплив виявляється в залежності від змін у техніці, технології, організації виробницт-

ва; у структурі та якості продукції, а також залежить від величини витрат на виробництво.  

Під факторами зниження собівартості продукції розуміють усю сукупність рушійних сил та 

причин, що визначають її рівень та динаміку. До факторів зниження собівартості продукції підприєм-

ства можна віднести: 

- підвищення технічного рівня виробництва, зокрема, впровадження нової прогресивної техно-

логії, підвищення рівня механізації та автоматизації виробничих процесів; розширення масштабів 

використання й удосконалення техніки і технології, що застосовуються; 

- поліпшення організації виробництва і праці, тобто удосконалення управління виробництвом 

та скорочення витрат на нього; упровадження наукової організації праці; покращення використання 

основних виробничих фондів; 

- зміну обсягу виробництва, що зумовлює відносне скорочення умовно-постійних витрат, вна-

слідок зростання обсягу виробництва; 

- зміну структури, асортименту та поліпшення якості продукції [13, с. 160]. 

Одним з найважливіших напрямків підвищення ефективності виробництва та конкурентоспро-

можності підприємства є постійний пошук шляхів зниження собівартості продукції. Чим менша ве-

личина собівартості продукції, тим більше можливостей у підприємства за рахунок зниження цін 

стимулювати попит та підвищувати конкурентоспроможність своєї продукції, збільшуючи прибуток.  

Основними завданнями обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції 

хімічних підприємств є: 

− облік об’єму, асортименту та якості виробленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг) і 

контроль за виконанням плану за даними показниками; 

− облік фактичних витрат на виробництво продукції і контроль за використанням сировини, 

матеріальних, трудових та інших ресурсів; 

− контроль за дотриманням установлених кошторисів витрат на обслуговування виробництва й 

управління ним;  
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− калькулювання собівартості продукції і контроль за виконанням плану по собівартості;  

− виявлення результатів діяльності структурних підрозділів з цих питань;  

− виявлення резервів зниження собівартості продукції [2, с. 267].  

Визначення впливу техніко-економічних факторів на собівартість товарної продукції хімічного 

підприємства є актуальним завданням сьогодення.  

У своїй праці Цюрко І. А. [14] виділяє основні напрямки зниження витрат на виробництво, а 

саме: 1) підвищення технологічного рівня виробництва; 2) удосконалення організації виробництва; 

3) удосконалення організації праці; 4) зміна об’єму, номенклатури та асортименту продукції; 

5) покращення використання матеріальних ресурсів; 6) галузеві фактори.  

Впроваджуючи утилізаційну технологію вторинної переробки відходів з отриманням нового 

продукту, ми працюємо одночасно в трьох напрямках, а саме: 1) модернізуємо технологію, 2) зміню-

ємо (розширюємо) асортимент продукції, 3) оптимізуємо (покращуємо) використання матеріальних 

ресурсів. До того ж, слід враховувати і галузеві фактори, адже попит на вторинний продукт (гідразин 

сульфат) перевищує пропозицію (особливо на внутрішньому ринку). 

Слід врахувати той факт, що, збільшивши асортимент товару за рахунок розширення спектра 

товарів (крім основного продукту, карбаміду, за запропонованою утилізаційною технологією випус-

катиметься ще й гідразин сульфат), можна розширити ринок збуту. Розширення спектра товарів зав-

жди приводить до збільшення активів компанії, тому що ліквідність гідразин сульфату досить висока 

за рахунок відсутності потужностей для його виробництва на території України (за даними агентства 

промислових новин [12]). 

Впровадження новітніх технологій очищення конденсатів сокової пари, утворених у процесі ви-

парювання карбаміду, не матиме позитивного економічного ефекту, тому що проаналізовані вище дос-

лідження переробки азотовмісних стоків потребують додаткових витрат на допоміжні матеріали (силі-

конові катіоніти). Впровадження очищення стоків за допомогою сорбції не забезпечує належного сту-

пеня очищення за показником залишкового вмісту карбаміду в них. До того ж, стоки після очищення на 

катіонітових силіконових фільтрах слід доочищувати на установках нітри- денітрифікації.  

У випадку впровадження утилізаційної технології азотовмісних стоків шляхом переробки в гід-

разин сульфат можливо майже повністю ліквідувати потребу в очисних спорудах, а також значно 

скоротити витрати на перекачування стоків. 

Калькуляція ефективності впровадження утилізаційних технологій на прикладі утилізації стіч-

ної води виробництва карбаміду проведена на основі діяльності підприємства ПАТ «АЗОТ» холдингу 

OSTCHEM. На підставі даних фінансової звітності підприємства [15], проведена калькуляція собівар-

тості продукції тільки за статтею матеріальних витрат без урахування статей витрат на заробітну пла-

ту та реалізацію продукції. З урахуванням ліквідації стадії десорбції та гідролізу робоче місце апара-

тника абсорбції ліквідується, але збільшується навантаження на менеджерів з продажу за рахунок 

збільшення асортименту продукції. В зв'язку з конфіденційністю інформації про заробітну плату пра-

цівників, зниження кошторису статті витрат на заробітну плату апаратника абсорбції враховувати в 

собівартість продукції неможливо. Витрати на заробітну плату апаратника частково або повністю ні-

велюються потребою збільшення статті витрат на реалізацію продукції за рахунок появи нової штат-

ної одиниці − менеджера з продажу. З урахуванням вищезазначеного враховувати в собівартість про-

дукції трудові ресурси немає потреби.  

Для встановлення економічного ефекту від впровадження утилізаційної технології синтезу гід-

разин сульфату при розрахунку собівартості однієї тонни карбаміду, достатньо оперувати лише таки-

ми статтями витрат: 

1. Основна сировина та матеріали, до складу якої входить концентрат карбамідо-

формальдегідний. На цю статтю витрат впровадження утилізаційної технології не впливає, тому її 

відсоток від собівартості залишається незмінним – 0,730 %. 

2. Допоміжні матеріали, технологічні каталізатори та сорбенти. Відсоток від собівартості од-

нієї тонни карбаміду, витрачений на цю статтю, є незмінним – це відсоток амортизації – 0,005 %. 

3. Напівфабрикати. У випадку ПАТ «АЗОТ» напівфабрикати для виготовлення карбаміду є 

власними, а саме: аміак рідкий технічний, затрати на який становлять найбільший відсоток вартості 

напівфабрикатів; азот газоподібний; кисень газоподібний технічний; двоокис вуглецю. Вартість аміа-

ку залежить, здебільшого, від вартості сировини для його виробництва – газу. Станом на 2017 рік від-

соток вартості напівфабрикатів становить 75,495 % від собівартості однієї тонни карбаміду. 

http://ostchem.com/
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4. Енергія для технологічних цілей, куди відносять такі види енергії, як: електроенергія; вода 

знесолена; вода оборотна для теплообмінних установок; пара. Загальна частка собівартості за статтею 

витрат на витрачену енергію для технологічних цілей становить 22,376 %, з яких 0,113 % поверта-

ються в процес за рахунок їх повторного використання. Цей відсоток повернених коштів становить 

частка зі статті витрат на оборотну воду для теплообмінних установок. Тому, з урахуванням поверне-

них коштів, собівартість витрат на витрачену енергію для технологічних цілей становить 22,263 %.  

Цей відсоток від собівартості продукції можна знизити за рахунок впровадження запропонова-

ної технології, тому що при впровадженні утилізаційної установки синтезу гідразин сульфату зі стіч-

ної води виробництва карбаміду знижується витрата пари та електроенергії, що використовується на 

стадії десорбції та гідролізу.  

5. Прямі послуги виробничого характеру, відсоток витрат яких є сталим і становить 0,748 % 

від собівартості однієї тонни карбаміду. Ці послуги враховують витрати на амортизацію обладнання, 

капітальний ремонт, модернізацію виробництва. 

6. Очищення промислових стічних вод ПАТ «АЗОТ» на території підприємства. Цій статті ви-

трат належить 0,192 % затрат від собівартості продукції. На очисні установки відводиться частина стіч-

ної води виробництва карбаміду, що пройшла додаткове очищення на стадіях десорбції та гідролізу.  

При розрахунках економічного ефекту впровадження утилізаційної установки синтезу гідразин 

сульфату стаття витрат на очищення промислових стічних вод ПАТ «АЗОТ» частково ліквідується. В 

зв'язку з тим, що в цеху утворюються стоки невиробничого характеру, повністю нівелювати цей від-

соток нелогічно, тому знизити собівартість однієї тонни карбаміду за рахунок зменшення витрат на 

цю статтю можна на 90 %, що становитиме 0,173 % від загальної вартості однієї тонни карбаміду.  

7. Перекачка стічних вод до очисних споруд. На цю статтю витрачається 0,089 % від собівар-

тості продукції. При впровадженні утилізаційних технологій витрати на перекачку стоків повністю 

ліквідуються.  

8. Очищення стоків на установках нітри- денітрифікації. На цю статтю витрат затрачається 

0,479 % від собівартості продукції. За умови впровадження утилізаційних технологій, витрати на 

очищення стоків на установках нітри- денітрифікації повністю ліквідуються.  

З урахуванням технологічної схеми синтезу карбаміду за проектом фірми «Уреа Казале», для 

коригування собівартості продукції шляхом впровадження утилізаційної технології переробки азото-

вмісних стічних вод, проведено розрахунок витрат електроенергії та пари, що використовуються на 

стадії десорбції та гідролізу сокової пари. За даними цеху з виробництва карбаміду: 

− витрата пари з тиском 26 кгс/см
2
, що надходить у підігрівач гідролізера, становить 

743 кг/годину; 

− витрата пари з тиском 9 кгс/см
2
, що надходить в підігрівач десорбера, становить 

4074 кг/годину; 

− сумарна витрата електроенергії на роботу насосів, що використовуються в процесі десорбції 

та гідролізу, становить 74 кВт/годину.  

Для визначення витрат пари на стадію десорбції та гідролізу проводимо розрахунок витрат па-

ри з тиском 26 та 9 кгс/см
2
 з урахуванням продуктивності агрегату синтезу карбаміду. Для цеху М-2 

ПАТ «АЗОТ», м. Черкаси, на базі якого проводилися дослідження впровадження утилізаційної уста-

новки синтезу гідразин сульфату, регламентована продуктивність становить 1000 т/добу або 

42 т/годину. Вартість 1 Гкал пари станом на 2017 рік становить 1037,62 грн. Для подальшого розра-

хунку визначаємо теплоту пари, що використовується в процесі десорбції та гідролізу, для чого за 

таблицею властивостей насиченої пари залежно від температури знаходимо значення питомої ента-

льпії пари з тиском 26 та 9 кгс/см
2
. Питома ентальпія пари (in) для пари з тиском 26 кгс/см

2
 становить 

2802,5 кДж/кг, а для пари з тиском 9 кгс/см
2
 – 2780,5 кДж/кг [18, с. 548]. 

Для розрахунку теплоти пари, користуємося нижченаведеною формулою: 

 

Q = G∙( in – in.в.)∙0,001, Гкал/годину,                  (1) 

 

де  G – об'ємна витрата пари, т/годину; 

in.в. – питома ентальпія підживлювальної води, ккал/годину; 

0,001 – коефіцієнт перерахунку кал в Гкал. 

  

Для пари з тиском 26 кгс/см
2
 G = 0,743 т/годину; для пари з тиском 9 кгс/см

2
 G = 4,074 т/годину. 
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Питому ентальпію підживлювальної води визначаємо за таблицею властивостей насиченої пари 

залежно від температури [18, с. 548], приймаючи температуру підживлювальної води в межах 

12−20
о
С. Питома ентальпія підживлювальної води становить 62,85 кДж/кг, що відповідає 

15,001 ккал/кг. 

Для приведення значень ентальпії до однієї розмірності, враховуємо рівність: 

 

1 кДж = 0,2388 ккал.                        (2) 

 

Тоді питома ентальпія пари з тиском 26 та 9 кгс/см
2
 становить 669,237 та 663,983 ккал/кг відпо-

відно. 

Теплота пари, що надходить у підігрівач гідролізера з тиском 26 кгс/см
2
, становить: 

 

Q 
26 

= 0,743∙ (669,273 – 15,001) ∙0,001 = 0,486 Гкал/годину, 

 

а теплота пари, що надходить у підігрівач десорбера з тиском 9 кгс/см
2
, становить: 

 

Q 
9 
= 4,074∙ (663,983 – 15,001) ∙0,001 = 2,644 Гкал/годину. 

 

З урахуванням продуктивності схеми синтезу карбаміду, на 1 тонну готового продукту витрача-

ється [(2,644+0,486)/ 42] 0,075 Гкал пари, що в грошовому еквіваленті становить 77,82 грн/тонну го-

тового продукту.  

З урахуванням вартості електроенергії для підприємств України станом на 2017 рік (1716,31 грн 

за 1000 кВт), сумарна витрата електроенергії на роботу насосів, які використовуються в процесі десо-

рбції та гідролізу, становить (72∙10
-3

/42∙1716,31) 3,02 грн/тонну готового продукту. 

Відсоток заощадження впровадження утилізаційної технології синтезу гідразин сульфату за 

статтею витрат «Енергія для технологічних цілей» становить 6,580 %, а від загальної собівартості го-

тового продукту – 1,474 %. 

Для розрахунку економічної оцінки ефективності впровадження технологій вторинної перероб-

ки відходів виробництва на прикладі утилізації азотовмісних стоків виробництва карбаміду підсуму-

ємо відсотки заощаджень за всіма статтями витрат на зниження собівартості продукції:  

 

Σ = Е + Ом. + П + ОНДФ, % ,                 (3) 

 

де  Е − енергія для технологічних цілей, %; 

Ом. − очищення промислових стічних вод ПАТ «АЗОТ» на території підприємства, %;  

П − перекачка стічних вод до очисних споруд, %;  

ОНДФ − очищення стоків на установках нітри- денітрифікації, %. 

 

Σ = 1,474+ 0,173 + 0,089 + 0,479 = 2,215 %. 

 

Отже, при впровадженні утилізаційної технології синтезу гідразин сульфату економічний ефект 

становить 2,215 % заощаджень з 1 тонни готового продукту (карбаміду).  

Цей відсоток заощаджень розраховано без урахування дисконтування коштів. Оскільки ціни на 

електроенергію можуть підвищуватися, відсоток заощадження на собівартості готового продукту при 

впровадженні утилізаційної технології може зрости. Також цей розрахунок не враховує витрати на 

впровадження запропонованої утилізаційної установки синтезу гідразин сульфату. Для впровадження 

утилізаційної установки потрібно забезпечити умову окупності в період до трьох років з урахуванням 

дисконтування засобів. За умови забезпечення цієї вимоги можна з впевненістю стверджувати наяв-

ність позитивного економічного ефекту від впровадження новітніх утилізаційних розробок на прикладі 

схеми синтезу гідразин сульфату з азотовмісної стічної води виробництва карбаміду. 

Висновок. Собівартість продукції підприємства є найважливішим показником економічної 

ефективності її виробництва. В ній віддзеркалюються всі сторони господарської діяльності: ступінь 

технологічного оснащення виробництва, рівень організації процесу виробництва, ступінь викорис-

тання виробничих потужностей, економічність використання матеріальних та трудових ресурсів. Від 
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її рівня залежать фінансові результати діяльності виробництва. Тому будь-який позитивний вплив на 

собівартість кінцевого продукту не повинен бути поза увагою.  

У статті розглянуто питання важливості впровадження новітніх розробок для забезпечення по-

зитивного впливу на собівартість продукції та шляхи їх реалізації на прикладі створення утилізацій-

ної технології синтезу гідразин сульфату на базі агрегату синтезу карбаміду.  

Проведено економічне оцінювання ефективності впровадження технологій вторинної перероб-

ки азотовмісних стоків, утворених у результаті синтезу карбаміду після стадії випарювання плаву за 

рахунок модернізації виробництва шляхом впровадження новітніх технологій, а саме – створення 

утилізаційної технології синтезу гідразин сульфату. Згідно з попередніми розрахунками, модернізація 

виробництва карбаміду дасть змогу знизити собівартість готової продукції на 2,2 %. З урахуванням 

коригування вартості карбаміду на світовому ринку цей відсоток заощаджень переходить у відсоток 

стабільного чистого прибутку для підприємства.  
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I. M. Demchuk, 

G. S. Stolyarenko 

 

ECONOMIC EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION 

OF TECHNOLOGIES OF RECYCLING PLANTS WASTE ON THE EXAMPLE  

OF UTILIZATION OF NITROGEN-CONTAINING WASTEWATER  

OF UREA SYNTHESIS AGGREGATE 
 

The work is aimed at highlighting the importance of the symbiosis of scientific advances and industry 

in the modern world and the impact of new technologies on the economy of enterprises. 

The aim of this work is to evaluate economic effectiveness of implementation of recycling waste tech-

nologies, such as recycling efficiency of nitrogen-containing wastewater created by synthesis of urea after 

evaporation stage afloat. 

Recent study ways of wastewater recycling have been revised, which reduce the cost of producing the 

finished product. Factors of influence on the cost of production and profitability upgrades have been ana-

lyzed. The calculation of the cost of the finished product has been made for this analysis. The question of 

optimization of production and ways of influence of the latest developments on the cost of the finished prod-

uct is considered. The introduction of reutilization technologies has been proposed as an alternative to re-

duce the impact on production costs. The utilization technology of processing nitrogen-containing wastewa-

ter to hydrazine sulfate, which leads to the elimination of several wastewater cleaning stages of urea produc-

tion, formed by condensation of saturated steam on the evaporation stage of finished product, is selected. To 

evaluate the percentage of savings on implementation of nitrogen-containing wastewater recycling, first of 

all, the analysis of technical and economic indices of the urea production on an example of PJSC "Azot" has 

been made. Considering the proposed scheme of wastewater utilization, the calculation of urea production 

stages has been performed. Desorption and hydrolysis stages have been eliminated as a result of current 

implementation. An economic evaluation of implementation of utilization technology of nitrogen-containing 

wastewater of urea production by recycling into hydrazine sulfate has been performed.  

Positive impact of the modernization of the urea production, namely – reduction of the cost of the fin-

ished product (urea) by 2,2 % is established. 

Keywords: economic evaluation, cost, calculation, nitrogen-containing wastewater, utilization, urea, 

efficiency.  
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