Виступ Зенюка О.Ю. - виконавчого директора Громадської
організації «Асоціація «СІГРЕ-Україна» (надалі – «СІГРЕ-Україна») 23
травня 2017 року в «Укрінформі» на презентації двотомного видання
Української конфедерації журналістів «Українці – великий європейський
народ»
Шановні присутні!
На запрошення директора програми Анни Ошипко,
Президія
Громадської організації «Асоціація «СІГРЕ-Україна» прийняла рішення
взяти участь у цьому проекті. Рішення прийнято з двох наступних причин:
1)
Значення і можливості «СІГРЕ –Україна» для забезпечення
надійного функціонування та розвитку енергетики України. Справа у тому,
що Conseil International des Grands Reseaux Electriques (абревіатура СIGRE)
- Міжнародна рада по великим електричним системам є недержавною та
незприбутковою міжнародної асоціацією, заснованою в Парижі у 1921році.
За професійним рівнем та авторитетом вона є аналогом Міжнародного
агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) в електроенергетиці. Зараз до її
складу входить 58 національних комітетів, 1000 великих компаній та
близько 10 тис. індивідуальних членів. У складі асоціації працюють 16
дослідних комітетів по обладнанню та по енергосистемам. Членами
«СІГРЕ-Україна» є 14 великих компаній та більше 60 індивідуальних
членів, серед яких є учасники сьогоднішньої Всеукраїнської програми –
Герой України Поташник С.І, міністр енергетики Скляров В.Ф., заступник
міністра енергетики Светелік О.Д. Крім цього в СIGRE є і регіональні
об’єднання, наприклад, Регіональна рада країн центральної та південносхідної Європи (абревіатура SEERC), до складу якої входять Україна,
Румунія, Італія, Словенія, Хорватія, Боснія, та Герцеговина, Чорногорія,
Македонія, Сербія, Австрія, Чехія, Словаччина, Греція, Угорщина,
Туреччина. На дворічний період (2016-2018 роки) головою цього
об’єднання обрано першого віце-президента українського національного
комітету СІГРЕ, Генерального директора ТОВ «НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО»
Бондаренко Ю.М. Друга Регіональна конференція SEERC відбудеться в
Києві у травні 2018 року.
2)
Початок функціонування в Україні з 1 липня 2019 року нового
енергетичного ринку та подальша інтеграція енергосистеми України до
Європейської. Конкурентна робота української енергетики
на
європейському ринку неможлива без суттєвого підвищення її технікоекономічних показників, показників надійності та впливу на навколишнє
природне середовище енергогенеруючих потужностей та електричних
мереж, як шляхом їх модернізації так і нового будівництва. Серед таких
заходів можна виділити, зокрема, впровадження технологій спільного

виробництва тепла, холоду та електроенергії, впровадження накопичувачів
тепла та електроенергії на різних фізичних принципах, інтелектуальних
енергетичних систем та мереж (SMART energy and grid) та іншого.
Безумовно, для оцінки ефективності проектів з метою залучення необхідних
фінансових ресурсів, необхідно враховувати показник енергетичної цінності
енергоресурсів –ї х «ексергії», та загально визнані в світі комп’ютерні
програми і методики з використанням, у том числі, вітчизняних
паралельних комп’ютерів гібридної архітектури з штучним інтелектом. Це
дасть можливість приймати оптимальні управлінські рішення в стислі
терміни в умовах недостатньо достовірних вихідних даних з оцінкою
достовірності результатів.
Враховуючи, що питання функціонування паливно-енергетичного
комплексу входять до сфери життєвих інтересів Держави, бізнесу і кожного
громадянина, дуже важливо отримати громадську підтримку заходів та
проектів в цій сфері. Проект Української конфедерації журналістів є
важливим кроком у цьому напрямку.
Громадська організація
«Асоціація«СІГРЕ-Україна» готова надати експертну та організаційну
підтримку подальшим крокам Конфедерації журналістів в об’єктивному
інформуванні громадкості про шляхи і заходи щодо безпечного, надійного,
економічного функціонування і розвитку енергетичного комплексу України.

