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ЕКОЛОГІЧНИЙ І КЛІМАТИЧНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ 
АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 

 

Використання традиційних джерел енергії викликає все більше 
сумнівів відносно перспектив їх економічної ефективності, стає також 
актуальною проблема швидкості виснаження природних ресурсів та 
ризиків екологічного характеру. Отже, у цьому зв’язку альтернативні 
джерела енергії дають все більш можливостей, технологічні зусилля в 
розвитку яких мають забезпечити необхідні безпеку, стабільність, 
економічну вигоду, а також зменшення негативного впливу на 
екологічну складову.  

Існують різні підходи до трактування поняття «Альтернативні 
джерела енергії». Вузьке трактування відносить до них відновлювані 
джерела енергії, включаючи енергію сонця, вітру, води (у тому числі 
хвилі і приливи морів і океанів), біомаси, підземних джерел і відходів 
виробництва і споживання. Широке трактування, включає в 
альтернативні, окрім відновлюваних джерел енергії, атомну енергетику, 
газ в низькопроникних породах піску і газові сланці, а також міри 
енергозбереження і енергоефективності як нетрадиційного джерела 
енергії. Таке трактування виходить з критерію не лише природи, але і 
екологічної чистоти енергії, альтернативні джерела якої істотно 
прийнятні за традиційні вуглеводневі її джерела. Невипадково 
альтернативну енергетику часто називають також нетрадиційною, 
чистою, або зеленою енергетикою [1]. 

Екологічні дії виробництва електроенергії діляться на дві категорії: 
локальні і глобальні. Локальні ефекти торкаються безпосередньо регіону 
емісії: забруднення водних об'єктів, локальне виснаження природних 
ресурсів, погіршення якості повітря, шумове забруднення, зміна 
землекористування (зміна хабітатов або переселення людей), знецінення 
земельних активів, втрата естетичної цінності. До локальних дій також 
відноситься ризик аварій і катастроф. Глобальні питання екологічної дії 
концентруються переважно на емісії парникових газів, зміні клімату і 
окисленні океану.  
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Існує думка, що вироблення електроенергії на основі 
альтернативних джерел енергії (АДЕ) є абсолютно екологічно «чистим» 
варіантом. Це не зовсім так, оскільки ці джерела енергії мають 
принципово інший спектр дії на довкілля в порівнянні з традиційною 
енергетикою, причому в деяких випадках дії останньою представляють 
навіть меншу небезпеку. До того ж, певні види екологічної дії АДЕ на 
довкілля, по суті, не ясні і не вивчені до теперішнього часу. Великий 
інтерес представляє систематизація негативних екологічних дій 
використання відновлюваних джерел енергії, запропонованих 
Шайтановим В. Я. і Золотовим Л. О. 

У гідроенергетиці (МГЕС):  
- затоплення і підтоплення земель;  
- берігопереробка і ерозія ґрунтів;  
- ліквідація родовищ корисних копалини;  
- зміна гідрологічного, гідро- і льодотермічного, гідрохімічного і 

гідробіологічного режимів;  
- зміна клімату, ландшафту;  
- зміна наземної і водної флори і фауни; тектонічні зміни 

(підвищення сейсмічності). 
У геотермальній енергетиці (ГеоТЕС):  
- відчуження земель;  
- зміна рівня ґрунтових вод, осідання ґрунту, заболочування;  
- переміщення земної кори, підвищення сейсмічної активності;  
- викиди газів (метан, водень, азот, аміак, сірководень);  
- викид тепла в атмосферу або в поверхневі води;  
- забруднення підземних вод і водоносних шарів, засолення ґрунтів. 
У вітроенергетиці (ВЕС):  
- шумові дії, електро-, радіо- і телевізійні втрати;  
- відчуження земельних площ;  
- локальні зміни клімату;  
- небезпека для мігруючих птахів і комах;  
- ландшафтна несумісність, непривабливість, візуальне 

несприйняття, некомфортність;  
- зміна шляхів і традиційних морських перевезень, несприятлива дія 

на морських тварин.  
У приливній енергетиці (ПЕС):  
- періодичне затоплення прибережних територій, зміна 

землекористування в районі ПЕС, флори і фауни акваторії;  
- будівельне замутнення води, поверхневі скидання забруднених 

вод [2]. 
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Таким чином, усі форми енергозабезпечення, включаючи АДЕ, 
мають негативну дію на довкілля. Проте, в сукупності, розглядаючи 
увесь життєвий цикл енергогенерації – від виробництва устаткування до 
його повного списання і утилізації − дія від АДЕ значно менше, чим від 
традиційної енергетики. Більшість технологій АДЕ не споживають 
палива під час експлуатації і не використовують вичерпані природні 
ресурси. В той же час, технології АДЕ споживають істотно менше води, 
ніж традиційна електрогенерація. Для АДЕ характерний мінімальний 
ризик техногенних катастроф, на відміну від традиційної генерації. 
Згадати тільки вибух нафтової платформи Deepwater Horizon в 2010, 
аварію на АЕС Фукусима в 2011 р. або Чорнобиль в 1986 р. найбільшою 
негативною дією енергетики на довкілля вважається її вклад в зміну 
клімату. Електроенергетика відповідає за 40% емісії вуглекислого газу. 
Можна провести порівняльний аналіз викидів СО2 на зроблений кВтч по 
різних технологіях упродовж їх життєвого циклу. Під життєвим циклом 
генеруючої технології розуміється увесь період її існування – від 
виробництва будівельних блоків і устаткування електростанції до 
генерації електроенергії і виведення електростанції з експлуатації. Щоб 
визначити сукупну емісію упродовж усього періоду існування 
електростанції, необхідно врахувати її на кожному етапі життєвого 
циклу. Там, де використовується паливо (біопаливо, викопне паливо або 
ядерне паливо), необхідно враховувати ланцюжок його постачання, 
неконтрольовані викиди в період здобичі і спалювання (не лише 
вуглекислого газу, але також і метану, оксиду азоту і інших парникових 
газів), виробництво устаткування для розвідки родовищ, інфраструктурні 
емісії і викиди, пов'язані з транспортуванням. Необхідно враховувати 
також емісії, пов'язані із забезпеченням електроенергією і теплом самих 
генеруючих об'єктів, з виробництвом цементу і металів, необхідних для 
їх будівництва і ін. Ґрунтуючись на підході життєвого циклу, необхідно 
враховувати вуглецевий слід виробництва сонячних панелей, викиди при 
транспортуванні природного газу від родовища до електростанції, емісії, 
пов'язані з виведенням АЕС із експлуатації і утилізацією ядерних 
відходів [3].  

В процесі свого життєвого циклу АДЕ емітує в 10-120 разів менше, 
ніж газова електростанція (найчистіша з традиційних технологій) і до 
250 разів менш, ніж вугільна. Таким чином, потенціал по скороченню 
викидів, який містять в собі технології АДЕ, означає, що вони повинні 
грати ключову роль у боротьбі зі зміною клімату і бути істотною 
частиною будь-якого сценарію розвитку світової енергетики.  

Розвиток АДЕ є одним з головних напрямів міжнародної політики 
відносно боротьби зі зміною клімату. Світова спільнота чекає від 
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України, активних митигаційних заходів, у тому числі заходів, 
спрямованих на розвиток галузі відновлюваної енергетики. Досі Україна 
не демонструвала широкомасштабну і усеосяжну стратегію боротьби зі 
зміною клімату, так само як і не декламувала цілей радикального 
скорочення викидів, проте погоджувалася і визнавала необхідність 
декарбонізації енергетики і розвитку АДЕ. Не можна не визнати, що 
екологічна ситуація багатьох українських міст і регіонів дуже сумна. 
І електроенергетика, будучи найбільшим забрудником довкілля, вносить 
свій вагомий внесок в загальну екологічну деградацію. У цьому 
контексті, декарбонізація енергетичного сектора за допомогою розвитку 
АДЕ є одним з перспективних шляхів поліпшення екологічної ситуації 
проблемних міст і регіонів. На закінчення, хотілося б згадати про такий 
важливий непрямий чинник розвитку АДЕ, як майбутнє 
широкомасштабне виведення потужностей генерації, що відпрацювали 
свій ресурс. За сприятливих умов розвитку електроенергетики, масштаби 
виведення потужностей складуть переконливі цифри. На тлі формування 
нової технологічної платформи розвитку енергетики, трапляється 
унікальна нагода оновлення основних фондів з використанням 
низьковуглецевих технологій, у тому числі і технологій АДЕ.  
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