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Зменшення викидів вуглекислого газу –
завдання відповідальних країн світу!

Світові експерти Агентства з ядерної енергетики Організації економічного
співробітництва та розвитку відзначають, що безконтрольне впровадження ВДЕ
призведе до значного нарощування резервних потужностей, які будуть
простоювати більшу частину часу.
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Виробництво електроенергії в Україні
за 2018 рік
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Після запровадження ринку
електроенергії надприбутки
власників СЕС та ВЕС
забезпечують не споживачі
електроенергії, а атомники.

ДП «НАЕК «Енергоатом» 90%
електроенергії продає за
заниженими фіксованими
цінами ДП «Гарантований
покупець», яке змушене
компенсувати зелені тарифи.

У 2018 році в Україні введено в експлуатацію 742,5 МВт відновлювальних
потужностей, з яких СЕС та ВЕС становлять 96%, що в 2,8 рази перевищує
обсяг потужностей ВДЕ, введених за попередній рік. Загальна встановлена
потужність ВДЕ торік досягла 2117 МВт, у 2019 році введено ще 1 гігават.

90
занижений тариф АЕС

%

5



Негарантована потужність з гарантованим тарифом 

Міжнародне агентство відновлювальної енергетики

У світі спостерігається глобальна
тенденція зниження собівартості
зеленої енергетики.

В Україні найвищі в Європі «зелені тарифи», на яких заробляють олігархи,
політики та іноземні спекулянти.

В Україні тариф для ВДЕ на рівні 12-15 євроцентів
за 1 кВт-год, а для АЕС - 1,8 євроцентів.
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Вплив на довкiлля
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Викиди парникових газiв
грам СО2 екв/кВт.год
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Для порівняння: за останні 5 років

газо-аерозольні викиди Запорізької АЕС

(6000 МВт) становили 78 тонн, а

Запорізької ТЕС (3650 МВт) – 110 тис. тонн.

З атомною енергією на

сьогодні поки що не може

конкурувати жоден з видів

генерації як за потужністю

виробництва, так і за

мінімальним рівнем впливу на

довкілля та клімат.



Впровадження ВДЕ автоматично не веде до зниження викидів CO2. Заміна АЕС
вітровими, сонячними і допоміжними газовими електростанціями навпаки
призведе до збільшення цих викидів.

Атомна енергетика з нульовими
викидами має найвищий КВВП та
не потребує резервних
потужностей. Перевага АЕС
полягає не лише в експлуатаційних
витратах, які цілком
конкурентоспроможні у порівнянні
з витратами ВДЕ.

Оптимальний баланс

ВДЕ
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Впровадження найкращого світового
досвіду експлуатації АЕС, застосування
сучасних, екологічно безпечних технологій
дає свої результати, і тому діючі АЕС
України є зразком безпечного,
високотехнологічного та надійного
виробництва електроенергії.

Розвиток відновлювальних джерел
електроенергії є безумовно надзвичайно
важливим і корисним для країни, але
лише разом із потужною атомною
генерацією він дасть насправді відчутний
ефект як для навколишнього середовища,
так і для економіки.

Дякую за увагу!


