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11..  ВВссттуупп  

            ДДлляя  ппррааккттииччннооїї  ррееааллііззааццііїї  ппррооееккттіівв  вв  ееннееррггееттиицціі  ммоожжннаа  ссккооррииссттааттииссяя  ддооссввііддоомм    ппоо  
ооррггааннііззааццііїї  ввииккооннаанннняя  ППррооггррааммии  ррооззввииттккуу  ггііддррооееннееррггееттииккии  ннаа  ппееррііоодд  ддоо  22002266  ррооккуу,,  ссххввааллееннооїї  
ррооззппоорряядджжеенннняямм  ККааббііннееттуу  ММііннііссттрріівв  УУккррааїїннии  ввіідд  1133  ллииппнняя  22001166  ррооккуу  №№555522--рр  вв  ссууччаасснніійй  
ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввіійй  ббааззіі,,  ввіідднноошшеенннніі  ддоо  ееннееррггееттииккии  ггррооммааддссььккооссттіі  ттаа  ллііддеерріівв  ггррооммааддссььккооїї  
ддууммккии..  ССлліідд  ззааззннааччииттии  щщоо::  

--  ««ППеерршшооччееррггооввіі  ннааууккооввоо--ттееххннііччнніі  ззааххооддии    зз  ееккооллооггііззааццііїї  ггііддррооееннееррггееттииккии,,  яякк  ссккллааддооввооїї  ППЕЕКК»»  
ррооззррооббллеенніі  2222  ІІннссттииттууттааммии  ННААНН  УУккррааїїннии,,  ППрр  ААТТ  ««УУккррггііддррооееннееррггоо»»,,  ДДПП  ««ННААЕЕКК  ««ЕЕннееррггооааттоомм»»,,  
ГГСС  ««ССІІГГРРЕЕ--УУккррааїїннаа»»  ууззггоодджжеенніі  ннаа  ззаассііддаанннняяхх  66  ввііддддііллеенньь  ННААНН  УУккррааїїннии,,  ппррооййшшллии  ггррооммааддссььккіі  
ооббггооввоорреенннняя  іі  ппііддттррииммаанніі  уу  ВВееррххооввнніійй  РРааддіі  УУккррааїїннии,,  ппііддппииссаанніі  ППррееззииддееннттоомм  ННААНН  УУккррааїїннии  
ааккааддееммііккоомм  ППааттоонноомм  ББ..ЄЄ..  

--  ааттооммннаа  ееннееррггееттииккаа  ттаа  ггііддррооееннееррггееттииккаа  єє  ссккллааддооввииммии  ППЕЕКК,,  ккааппііттааллооєєммнніі,,  ммааююттьь  ттррииввааллиийй  
ттееррмміінн  ббууддііввннииццттвваа  ттаа  ееккссппллууааттааццііїї,,  ттооммуу  ппррииййнняяттттяя  рріішшеенньь  ппоо  їїхх  ррооззввииттккуу  ммааююттьь  
ввииззннааччааттииссьь  ввііддппооввіідднноо  іізз  ссввііттооввооюю  ппррааккттииккооюю  іізз  ввррааххуувваанннняямм  ввааррттооссттіі  їїхх  жжииттттєєввооггоо  ццииккллуу,,  
ввппллииввуу  ннаа  ннааввккооллиишшннєє  ппррииррооддннее  ссееррееддооввиищщее  ттаа  ззддоорроовв’’яя  ннаассееллеенннняя,,  ммууллььттииппллііккааттииввннооггоо  
ееффееккттуу  ннаа  ггааллууззіі  ееккооннооммііккии..  ВВ  ппррееззееннттааццііїї  ннааддаанніі  ппооссииллаанннняя  ннаа  ееллееккттрроонннніі  рреессууррссии  зз  
ннееооббххііддннооюю  ііннффооррммаацціієєюю  ддлляя  ооццііннккии  ееффееккттииввннооссттіі  ррііззнниихх  ееннееррггееттииччнниихх  ппррооееккттіівв  
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22..ППррооббллееммаа  

  ВВ  УУккррааїїнніі  вв  ннооввиихх  ггееооссттррааттееггііччнниихх  ууммоовваахх  ссккллаадднноо  ззааббееззппееччииттии  
ккооннккууррееннттооззддааттннііссттьь  ггааллууззеейй  ееккооннооммііккии  ((ннааппррииккллаадд  ееннееррггееттииккии,,  ВВППКК)),,  ззооккррееммаа  ::  

--  ввппрроовваадджжеенннняя  ввііттччииззнняянниихх  ррооззррооббоокк  уу  ВВППКК  ннааввііттьь  ммееддииччннооггоо  ннааппррааввллеенннняя  
,,  ззааххииссттуу  ттееххннііккии  ттаа  ввііййссььккооввиихх  

--  ззааббееззппееччеенннняя  ннааддііййннооггоо  ееннееррггооззааббееззппееччеенннняя  ччеерреезз  ннееккооннттррооллььоовваанниийй  
ррооззввииттоокк  ннееррееггууллььоовваанниихх  дджжеерреелл  ееннееррггііїї  ((ссооннццее,,  ввііттеерр))  вв  ууммоовваахх  ннееддооссттааттннооссттіі  
ррееггууллююююччиихх  ппооттуужжннооссттеейй,,  ввііддссууттннооссттіі  ддііююччиихх  ппррооггрраамм  ррооззввииттккуу  ППЕЕКК  ттаа  ййооггоо  
ггааллууззеейй  

--  єє  ббллииззььккоо  220000  ккооннккууррееннттооззддааттнниихх  ннаа  ссввііттооввооммуу  ррииннккуу  ннааууккооввиихх  ррооззррооббоокк  ((ззаа  
ііннффооррммаацціієєюю  ННААНН  УУккррааїїннии,,  ММііннооссввііттии  ттаа  ппііддппррииєєммссттвв))  яяккіі  ннее  ввппрроовваадджжууююттььссяя  іі  
ззааммііщщааююттььссяя  ііммппооррттннииммии  

--  ппррииппииннееннаа  ппііддггооттооввккаа  ннооввиихх  ддеерржжааввнниихх  ццііллььооввиихх  ппррооггрраамм  ((ппооссттааннооввооюю    
ККааббііннееттуу  ммііннііссттрріівв  УУккррааїїннии  ввіідд  11  жжооввттнняя  22001166  ррооккуу  №№771100,,  пп..1122  ЗЗааххооддіівв))  

--  ннее  ссттввооррееннаа  ппооссттііййнноо--ддііююччаа  ссииссттееммаа  ссттррааттееггііччннооггоо  ппллааннуувваанннняя  вв  ееннееррггееттиицціі  
ттаа  ппррооммииссллооввооссттіі  зз  ввииккооррииссттаанннняямм  ззааггааллььннооввииззннаанниихх  вв  ссввііттіі  ккооммпп’’ююттееррнниихх  
ппррооггрраамм  ттаа  ппііддххооддіівв  

--  ннее  ссттввоорреенніі  DDAARRPPAA  ааббоо  AARRPPAA--EE    
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33..ООссооббллииввооссттіі  іінннноовваацціійй  вв  ееннееррггееттиицціі  

                      11..  ІІннннооввааццііяя  ((IINNNNOOVVAATTIIOONN))  ввппрроовваадджжееннее  ннооввооввввееддеенннняя  яяккее  
ззааббееззппееччууєє  яяккііссннее  ззррооссттаанннняя  ееффееккттииввннооссттіі  ппррооццеессіівв  ттаа  ппррооддууккццііїї,,  ооццііннееннее  ррииннккоомм  

                      22..  ЕЕннееррггееттииккаа  ввііддннооссииттььссяя  ддоо  ккррииттииччнниихх  ттееххннооллооггіійй,,  ттооммуу  ппррооррааххууннккии  
уу  ккоожжнніійй  ссккллааддооввіійй  ммоожжууттьь  ппррииззввеессттии  ддоо  ккааттаассттррооффііччнниихх  ннаассллііддккіівв,,  ооссооббллииввоо  
ккооллии  ккооррооттккооссттррооккооввіі  ммоожжллииввіі  ееккооннооммііччнніі  ррееззууллььттааттии  ммоожжууттьь  ннііввееллююввааттии  
ввииккооннаанннняя  ттееххннііччнниихх  ттаа  ееккооллооггііччнниихх  ввииммоогг  

                    33..  ЕЕннееррггееттииккаа  ммааєє  ттррииввааллиийй  жжииттттєєввиийй  цциикклл  ((ввіідд  ННДДДДККРР,,  ппррооееккттуувваанннняя  
ддоо  ззнняяттттяя  хх  ееккссппллууааттааццііїї  ббііллььшшее  110000  ррооккіівв)),,  ттооммуу  ннееооббххіідднноо  ддуужжее  ррееттееллььнноо  
ввііддннооссииттииссьь  ддоо  ввииббоорруу  ффууннддааммееннттааллььннооїї  ттееххннооллооггііїї,,  яяккаа  ппооккллааддааєєттььссяя  вв  ооссннооввуу  
ііннннооввааццііїї  зз  ууррааххуувваанннняямм  ввааррттооссттіі  жжииттттєєввооггоо  ццииккллуу,,  ввппллииввуу  ннаа  ннааввккооллиишшннєє  
ппррииррооддннее  ссееррееддооввиищщее  ттаа  ззддоорроовв»»яя  ннаассееллеенннняя,,  ммууллььттииппллііккааттииввннооггоо  ееккооннооммііччннооггоо  
ееффееккттуу  ннаа  іінншшіі  ггааллууззіі  ееккооннооммііккии..    

                      44..  ЄЄ  44  ррііввнніі  ппррииййнняяттттяя  рріішшеенньь::  ннааууккооввоо--ттееххннііччнниийй  ((ННААНН  УУккррааїїннии)),,  
ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввиийй  ((ВВееррххооввннаа  РРааддаа  УУккррааїїннии,,  ММііннііссттееррссттввоо,,  ННККРРЕЕ  ттаа  ККПП)),,    
ггееооссттррааттееггііччнниийй  ((ссттааннддааррттии,,ппууббллііккааццііїї  ЄЄСС,,  ВВООООЗЗ,,  ММААГГААТТЕЕ,,  ССІІГГРРЕЕ))..  
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44..ІІннссттррууммееннттии  ввппрроовваадджжеенннняя  іінннноовваацціійй      

        --  ддииррееккттииввнноо  ззаа  ччаассіівв  ССРРССРР  ппооссттааннооввооюю  ЦЦКК  ттаа  РРММ  ССРРССРР,,  ннааппррииккллаадд  ппоо  
ннооввиимм  ррооззррооббккаамм  ооббллааддннаанннняя  ттаа  ссииссттеемм  ддлляя  ВВВВЕЕРР--11000000  ттаа  444400  

          --  ссттввоорреенннняямм  вв  6600  ккррааїїннаахх  ссввііттуу  ААггееннттссттвв  ппррооррииввнниихх  ттееххннооллооггіійй  ттаа  
ееннееррггооееффееккттииввннооссттіі  ззаа  ззррааззккоомм  DDAARRPPAA  ппррии  ММОО  ССШШАА  ((11995588)),,    ааббоо  AARRPPAA--
EE((AAddvvaanncceedd  RReecceerrcchh  PPrroojjeeccttss--AAggeennccyy--EEnneerrggyy,,  22000077))  ппррии  ММііннііссттееррссттввіі  ееннееррггееттииккии  
ССШШАА    

          --  ссттввоорреенннняямм  вв  110000  ккррааїїннаахх  ссввііттуу    ссииссттеемм  ссттррааттееггііччннооггоо  ппллааннуувваанннняя  ннаа  ббааззіі  
ззааггааллььннооввииззннаанниихх  ссввііттіі  ппррооггрраамм  ттаа  ммееттооддиикк..  ЦЦее  ддааєє  ммоожжллииввііссттьь  ввііддііййттии  ввіідд  
ссццееннааррнниихх  ввааррііааннттіівв  ((ппооббууддоовваанниихх  ннаа  ссввііттооввиихх  ттееннддееннццііяяхх))  ддоо  ооппттииммііззааццііййнниихх  яяккіі,,  
ззаа  ссввііттооввиимм  ддооссввііддоомм,,  ммоожжууттьь  ббууттии  ннаа  ппоорряяддоокк  ббііллььшш  ееффееккттииввнниимм  ддлляя  ееккооннооммііккии,,  
ззооккррееммаа  ппоо  ттааккооммуу  ппооккааззннииккуу  яякк  ВВННПП..  ККрріімм  ттооггоо,,  ттааккаа  ссииссттееммаа  ддооззввоолляяєє  ннааввііттьь  
ддлляя  ввииббрраанниихх  ссццееннааррііїївв  ззннааххооддииттии  ооппттииммааллььнніі  рріішшеенннняя  зз  ееккоонноомміієєюю  ддоо  2200%%  
ееннееррггоорреессууррссіівв  

  --  ввииккооррииссттаанннняямм  ммееттооддиикк,,  яяккіі  ввррааххооввууююттьь  ввааррттііссттьь  жжииттттєєввооггоо  ццииккллуу  
ввккллююччааююччии  ттееххннііччннее  ооббссллууггооввуувваанннняя,,  ррееммооннтт,,  ззнняяттттяя  зз  ееккссппллууааттааццііїї,,  ввппллиивв  ннаа  
ззддоорроовв»»яя  ттаа  ммууллььттииппллііккааттииввнниийй  ееффеекктт  ннаа  іінншшіі  ггааллууззіі  
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55..  ККррооккии  вв  ППЕЕКК  УУккррааїїнніі,,  ррооззррооббллеенннняя  ППеерршшооччееррггооввиихх  ззааххооддіівв 

Вплив паливно-енергетичного комплексу на економіку,навколишнє природне середовище та здоров»я населення 
для України має суттєве значення (від 20 до 50% у балансі за різними  складовими).Узагальнено вплив визначається трьома 
складовими: забрудненням повітря , забрудненням водних ресурсів та мультиплікативним ефектом на інші галузі. 

Врахуваючи важливість зазначеного питання НАН України спільно з ПР АТ «Укргідроенерго», НАЕК «Енергоатом» та 
ГС СІГРЕ- Україна підготовлені Першочергові науково-технічні заходи з екологізації гідроенергетики, як складової ПЕК, які 
листом президента НАН України академіка Патона Б.Є від 17.03.2020 року №72/437-2 надіслані до РНБО України. Завершена 
робота, яка тривала майже три роки. Першочергові заходи узгоджені з ПрАТ»Укргідроенерго», ДП «НАЕК»Енергоатом»,6-ма 
відділеннями НАН України,22 інститутами НАН України, 60 академіками НАН України. На виконання доручень до зазначених 
заходів: 

- наказом Мінекономрозвитку від 28 вересня 2020 року №1894 затверджена «Примірна методика визначення 
вартості життєвого циклу» яка дозволяє при визначенні найбільш економічної вигідної пропозиції керуватися не тільки 
ціною продукції, а також витратами протягом її життєвого циклу зокрема екологічну складову вплив на здоров»я населення, 
мультиплікативний вплив на інші галузі економіки в якості додаткового обґрунтування державних закупівель(відповідно до 
Статті 67 та 68 Директиви 2014/24/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС від16 лютого 2014 року). Зазначена Методика 
почала діяти  у системі Прозоро України з 1 січня 2021 року 

-  17 липня 2021 року підготовлено Звіт спільної комісії НАН України,ПР АТ Укргідроенерго,НАЕК «Енергоатом» та 
інститутів НАН Медичних наук з підготовки перед проектних пропозицій щодо покращання стану води у річці Дніпро та 
ставках охолоджувачах електростанцій (22) 
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6. Результати впровадження Першочергових заходів  
1.Затвердженена Мінекономрозвитку «Примірна методика» та отримані в 

результаті підготовки Першочергових заходів аналітичні матеріали дають можливість в 
перше в Україні за європейськими критеріями об»єктивно оцінювати ефективність 
енергетичних та природоохоронних проектів. 

 
2. Першочергові заходи з екологізації гідроенергетики та Звіт спільної комісії НАН 

України, НАЕК «Енергоатом», Пр АТ «Укргідроенерго», ГС «СІГРЕ-Україна», Інститутів 
академії медичних наук України, визначають можливий ресурс державної допомоги на 
реалізацію цих заходів. Зокрема , за офіційними інформаціями Всесвітньої організації 
охорони здоров’я, Інституту вимірювання та оцінки здоров’я, США(підготовлених на 
базі офіційної інформації України), такий прямий  ресурс тільки  від впровадження 
заходів з запобігання забруднення повітря складаю до 10 млрд. дол. США на рік, 
аналогічне значення і від підвищення якості питної води. 

3.Мультиплікативний ефект для економіки України за оцінками Інституту 
економіки та прогнозування  НАН України від покращення здоров»я населення та 
розвитку власної економіки (розроблення, масштабне впровадження 
природоохоронних заходів на базі національних науково-технічних розробок складає 
від 10 до 40 разів. В світі на стимулювання природоохоронних та екологічних заходів 
спрямовується від 10 до 50% фактичного економічного ефекту (росту ВВП).  
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6. Результати впровадження Першочергових заходів  
 
4.Вартість експлуатації, ремонту, технічного обслуговування та утилізації (зняття з 

експлуатації) наприклад, вітчизняного авіаційно-космічного та військового обладнання 
в 8 раз дешевша ніж імпортного, енергетичного обладнання в 6 разів плюс додатковий 
ефект від розвитку вітчизняної промисловості та зайнятості населення.  

 
5. В Європі  урядами кожні 8 років затверджуються найкращі доступні технології в 

сфері енергетики та енергоефективності, впровадження яких є умовою отримання 
постійних ліценцій на експлуатацію промислових об’єктів. Це відповідає положенням 
Директиви 2010/75/ЄС. В Україні підготовлений проект Закону України «Про 
запобігання,зменшення та контролю промислового забруднення» (№4167) , 
узгодження якого триває вже декілька років. Механізми директиви 2010/75/ЄС можуть 
бути використані при впровадження сонячної енергетики,накопичувачів 
електроенергії, водневої енергетики. Врахування при складанні переліку зазначених 
технологій оцінок економічного ефекту виконаного за Методикою затвердженою 
Мінекономіки наказом від  28 вересня 2020 року №1894 дасть можливість забезпечити 
сприяння технологіям які мають найбільшу ефективність для України, а не окремих 
держав ЄС 
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            77..  Екологічна оцінка  паливно-енергетичного балансу України 

Аналіз енергетичного балансу України свідчить що 1/3 енергоресурсів 
споживається ПЕК, 1/3 транспортом і промисловістю, такий же є і екологічний вплив 
зазначених галузей економіки [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]. Останні матеріали Всесвітньої 
організації охорони здоров’я [12] свідчать що визначальний вплив на здоров’я 
населення мають частинки розміром меншим 2,5 мікрометри, які знаходяться як в 
викидах ТЕС так і виникають при роботі дизельних двигунів. Причому шкідливі 
викиди в пускових режимах в 4-10 разів перевищують стаціонарний рівень. 
Онкологічна захворюваність в Україні стабільно знаходиться на рівні 200 випадків на 
100 тис. населення[13], не зважаючи на зменшення глобального радіаційного 
забруднення після заборони випробувань ядерної зброї, у тому числі внесок від 
частинок розміром меншим 2,5 мікрометри. За інформацією Інституту вимірювання та 
оцінки здоров’я, США (Institute for Health Metrics and Evaluation) та Інституту впливів 
на здоров’я, США (Health Effects Institute) частка частинок за розміром менших 2,5 
мікрометри становить 58 випадків на 100 тис. населення [14]. 
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7.Екологічна оцінка  паливно-енергетичного балансу України 

Вплив українських ТЕС на навколишнє природне середовище через радіаційний 
фактор та викиди шкідливих дрібнодисперсних частинок розміром менших 2,5 
мікрометри суттєво перевищує європейські стандарти. У Європі вартість життя 
людини досягає 10 млн. євро, а Директивою 2005/14 Європейського парламенту та 
Ради Європи від 11 травня 2005 року про внесення змін та доповнень до Директив 
Ради 72/166/ЄС, 84/5/ЄС, 88/357/ЄС та 90/232/ЄС [15], встановлено, що у разі 
нанесення шкоди здоров’ю мінімальна сума відповідальності складає 1 млн. Євро за 
потерпілого незалежно від кількості потерпілих. З урахуванням зазначеного, щорічні 
страхові витрати в Україні за компенсацію шкоди навколишньому природному 
середовищу та здоров’ю населення тільки від зазначеного фактору повинні складати 
24,4 млрд. ЄВРО, у тому числі – внесок теплової генерації може бути оцінений у 8,1 
млрд. ЄВРО на рік. 

Зараз ціна на електроенергію в Україні відповідає європейському рівню, а плата 
за викиди теплової енергетики складає 4 млрд. гривен на рік. 
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7.Екологічна оцінка  паливно-енергетичного балансу України 

При встановленні в Україні вартості страхових виплат за шкоду здоров’ю 
відповідно із директивами ЄС, платежі до медичного страхування від теплової 
енергетики повинні складати до 10 млрд. Євро на рік, Враховуючи, що більше 
половини електроенергії в Україні виробляють ГЕС та АЕС, вони виступають 
важливим чинником захисту навколишнього природного середовища та здоров’я 
населення. 

Продукти метаболізму синьо-зелених водоростей, які виділяються у водне 
середовище у процесі життєдіяльності та вимирання є вкрай токсичними. За 
інформацією 20 річної давності загальна онкологічна смертність від них складала 
1,5%[16-17].Науковцями США обстежено 48,5 тис. комунальних водопровідних 
систем США. Дослідження виявили, що звичайна вода із крана може містити до 22 
хімічних речовин які є канцерогенами. Результати роботи надруковані в 2019 році в 
журналі Нelion. [18] свідчать що вплив якості води на здоров’я води значно більший. 
Експертна екстраполяція цих даних припускає що вплив продуктів життєдіяльності 
сине-зелених водоростей в Україні цілком порівняний із впливом дрібнодисперсних 
частинок 
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88..  ППррооееккттии,,  ззооккррееммаа  іізз  ППеерршшооччееррггооввиихх  ннааууккооввоо--ттееххннііччнниихх  ззааххооддіівв  іізз  
ееккооллооггііззааццііїї  ггііддррооееннееррггееттииккии  яякк  ссккллааддооввооїї  ППЕЕКК  ррооззррооббллеенниихх  ссппііллььнноо  
ііннссттииттууттааммии  ННААНН  УУккррааїїннии,,  ППрр  ААТТ  ««УУккррггііддррооееннееррггоо»»,,  ДДПП  ННААЕЕКК  
««ЕЕннееррггооааттоомм»»  ттаа    ГГСС  ««ССІІГГРРЕЕ--УУккррааїїннаа»»  ттаа  ввііддііссллаанниихх  ллииссттоомм  ППррееззииддееннттаа  ННААНН  
УУккррааїїннии,,  ааккааддееммііккаа  ППааттооннаа  ББ..ЄЄ  ддоо  РРННББОО,,  яяккіі  ппооттррееббууююттьь  ооццііннккаа  ееффееккттииввннооссттіі  
зз  ууррааххуувваанннняямм  ввааррттооссттіі  жжииттттєєввооггоо  ццииккллуу,,  ввппллииввуу  ннаа  ооттооччууююччее  ппррииррооддннее  
ссееррееддооввиищщее  ттаамм  ззддоорроовв»»яя  ннаассееллеенннняя,,  ммууллььттииппллііккааттииввннооггоо  ееффееккттуу  ннаа  ггааллууззіі  
ееккооннооммііккии  ::  

  ссппііллььннее  ссппааллюювваанннняя  ввууггіілллляя  ттаа  ббііооппааллиивваа  

  ввппрроовваадджжеенннняя  ввооддннееввооїї  ееннееррггееттииккии  

  ппооддооввжжеенннняя  ттееррммііннуу  ееккссппллууааттааццііїї  ААЕЕСС  

  ввппрроовваадджжеенннняя  ббееззррееааггееннттнниихх  ттееххннооллооггіійй  ввииллууччеенннняя  ррааддііооааккттииввнниихх  ммааттееррііаалліівв  
ппррииррооддннооггоо  ттаа  ттееххннооггееннннооггоо  ппооххоодджжеенннняя  
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88..  ППррооееккттии,,  ззооккррееммаа  іізз  ППеерршшооччееррггооввиихх  ннааууккооввоо--ттееххннііччнниихх  ззааххооддіівв  іізз  ееккооллооггііззааццііїї  
ггііддррооееннееррггееттииккии  яякк  ссккллааддооввооїї  ППЕЕКК  ррооззррооббллеенниихх  ссппііллььнноо  ііннссттииттууттааммии  ННААНН  УУккррааїїннии,,  ППрр  ААТТ  
««УУккррггііддррооееннееррггоо»»,,  ДДПП  ННААЕЕКК  ««ЕЕннееррггооааттоомм»»  ттаа    ГГСС  ««ССІІГГРРЕЕ--УУккррааїїннаа»»  ттаа  ввііддііссллаанниихх  ллииссттоомм  
ППррееззииддееннттаа  ННААНН  УУккррааїїннии,,  ааккааддееммііккаа  ППааттооннаа  ББ..ЄЄ  ддоо  РРННББОО,,  яяккіі  ппооттррееббууююттьь  ооццііннккаа  
ееффееккттииввннооссттіі  зз  ууррааххуувваанннняямм  ввааррттооссттіі  жжииттттєєввооггоо  ццииккллуу,,  ввппллииввуу  ннаа  ооттооччууююччее  ппррииррооддннее  
ссееррееддооввиищщее  ттаамм  ззддоорроовв»»яя  ннаассееллеенннняя,,  ммууллььттииппллііккааттииввннооггоо  ееффееккттуу  ннаа  ггааллууззіі  ееккооннооммііккии  ::  

 ввииккооррииссттаанннняя  ееннееррггііїї  ппррииррооддннооїї  ннееррааввннооввііссннооссттіі  ааттммооссффееррннооггоо  ппооввііттрряя  ддлляя  ззнниижжеенннняя  
ттееммппееррааттууррии  вв  ккооннддееннссааттоорраахх  ттууррббіінн  ннаа  77--1100СС,,  ппііддввиищщеенннняя  ккооееффііцціієєннттуу  ппееррееттввоорреенннняя  
ееллееккттррииччннооїї  ееннееррггііїї  вв  ттееппллоо//ххооллоодд    вв  ккооннддииццііооннеерраахх  зз  22--33  ддоо  1100.. 

 централізоване спільне тепло та холодозабезпечення для місць компактного 
проживання більше 100 тис населення 

 обов»язкові системи накопичення енергії для нерегульованих джерел енергії 

 вилучення і переробка на біогаз та корм для худоби біомаси ціанобактерій з 
водосховищ в районах прилеглих до верхнього б»єфу ГЕС при цьому забезпечується підвищення 
на порядок якості питної води у водозаборах. Обладнання вітчизняне 
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88..  ППррооееккттии,,  ззооккррееммаа  іізз  ППеерршшооччееррггооввиихх  ннааууккооввоо--ттееххннііччнниихх  ззааххооддіівв  іізз  ееккооллооггііззааццііїї  
ггііддррооееннееррггееттииккии  яякк  ссккллааддооввооїї  ППЕЕКК  ррооззррооббллеенниихх  ссппііллььнноо  ііннссттииттууттааммии  ННААНН  УУккррааїїннии,,  ППрр  ААТТ  
««УУккррггііддррооееннееррггоо»»,,  ДДПП  ННААЕЕКК  ««ЕЕннееррггооааттоомм»»  ттаа    ГГСС  ««ССІІГГРРЕЕ--УУккррааїїннаа»»  ттаа  ввііддііссллаанниихх  ллииссттоомм  
ППррееззииддееннттаа  ННААНН  УУккррааїїннии,,  ааккааддееммііккаа  ППааттооннаа  ББ..ЄЄ  ддоо  РРННББОО,,  яяккіі  ппооттррееббууююттьь  ооццііннккаа  
ееффееккттииввннооссттіі  зз  ууррааххуувваанннняямм  ввааррттооссттіі  жжииттттєєввооггоо  ццииккллуу,,  ввппллииввуу  ннаа  ооттооччууююччее  ппррииррооддннее  
ссееррееддооввиищщее  ттаамм  ззддоорроовв»»яя  ннаассееллеенннняя,,  ммууллььттииппллііккааттииввннооггоо  ееффееккттуу  ннаа  ггааллууззіі  ееккооннооммііккии  ::  

 впровадження технологій високоенергетичного розщеплення біогазу на водень і тверду 
високодисперсну форму вуглецю (можливо у вигляді фулеренів, нанотрубок, або можливо у 
вигляді монолітних алмазоподібних наночастинок, або нановолокон) без викидів вуглекислого 
газу в оточуюче середовище. Розщеплення біогазу досягається його обробкою 
високочастотними імпульсними розрядами з утворенням низькотемпературної плазми в 
середовищі біогазу без доступу кисню під різним тиском. Тиск і характеристики розряду і 
будуть формувати ту чи іншу форму вуглецю. Обладнання вітчизняне 

 добудова енергоблоку №3 Хмельницької АЕС 

 будівництво нових модульних ядерних реакторів у тому числі з метою розвитку 
централізованого тепло та холодозабезпечення, для енерготехнологічних проектів в 
промисловості 

 будівництво нових ядерних енергоблоків 
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 виконання ексергетичного аналізу паливно-енергетичного балансу України (з 
урахуванням цінності енергоресурсів (ексергетичні втрати для України тільки для горячого 
тепло та холодопостачання становлять 20 млн.тон умовного палива)  

 впровадження методик врахування цінності енергоресурсів для підвищення 
ефективності діючих виробництв та при освоєнні нових технологій може знизити енергоємність 
національного продукту у 1,5 -2 рази.  

Довідково: Серед Європейських країн тільки в Україні діє ще затверджений у 1952 році 
Міненерго СРСР фізичний метод розподілу витрат палива та витрат між виробництвом 
електроенергії і тепла (який відміняє Другий закон Термодинамики). Через використання  
цієї методики, яка не враховує поняття цінності енергоресурсів-ексергії, ми отримуємо 
абсурдні результати, коли собівартість теплової енергії на ТЕЦ, працюючих на вугіллі, вища 
ніж на котельнях працюючих на газу, а при затвердженні стандартів енергоефективності 
підприємств не робиться різниці між  високотехнологічною електроенергією і теплом від 
вугілля та газу ( ККД =Q теплопостач +W електр/Qцикла) 
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9. Приклад використання підходів методики врахування вартості життєвого циклу  

Через зростання ВВП і розуміння транскордонного перенесення шкідливих викидів, 
питанням екології та впливу теплових електростанцій на здоров»я населення приділяється 
зростаюча увага. Але Статтею 87 Договору про утворення ЄС заборонена державна підтримка 
впровадження екологічних заходів в енергетиці. Тому, нові країни члени ЄС приділили велику 
увагу вирішенню питань екології енергетики ще до вступу в ЄС (Польща, Чехія). А, Польща, 
враховуючи великий мультиплікативний ефект своєї енергетики на економіку продовжує цю 
політику і зараз. 

 Довідково у Польщі: 

- концентрація у повітрі дрібнодисперсних частинок від згорання вугілля   22,8 а,  в Україні 
14,5 мг на метр. кубічний , тобто на 60% вища, при цьому смертність в Україні від них на 60% 
вища 

- рівень медичного обслуговування,(витрати на 1 мешканця)  в 2 рази вищій ніж в Україні 
(416 та 210 Євро на рік відповідно). Розуміння цих статистичних показників і мультиплікативного 
впливу енергетики на ВВП, дає можливість Польщі активну проводити політику по збереженню 
теплової енергетики. Польща прийняла рішення по дотуванню за рахунок вартості 
електроенергії модернізації своєї теплової енергетики, при цьому її вартість  передбачається 
збільшити на 5%.  

-  вартість заходів по приведення екологічних показників ТЕС України до Європейських 
стандартів складає 4,3 млрд. Євро до 2033 року. Це складає менше 5% від шкоди здоров’ю 
населення України від викидів дрібнодисперсних частинок. 
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Рис.1 Концентрація шкідливих частинок в повітрі, Польща,Україна 
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