www.cigre.org.ua
cigre.ukraine@ukr.net

Впровадження інновацій в енергетику

Віце-президент ГС „СІГРЕ-Україна” Зенюк О.Ю.
Міжнародний круглий стіл «Перспективи впровадження інновацій в атомну енергетику»
Київ 24 вересня 2021року
1

1. Вступ
Атомна енергетика України отримала нові можливості для розвитку у зв’язку із
підписанням в 2021 році Меморандумів між НАЕК «Енергоатом» та:
- компанією Westinghouse Electric про спільне будівництво атомного енергоблоку
Хмельницької АЕС, а в подальшому ще 4 за аналогічними проектами
- американською фірмою NuScale Power про можливість будівництва малих модульних
ядерних реакторів, у тому числі, з метою заміщення енергоблоків теплових електростанцій
Для практичної реалізації цих можливостей, враховуючи що атомна енергетика як і
гідроенергетика є безвуглецевими можна скористатися досвідом по організації виконання
Програми розвитку гідроенергетики на період до 2026 року, схваленої розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року №552-р в сучасній нормативно-правовій
базі, відношенні до енергетики громадськості та лідерів громадської думки. Слід зазначити
що:
- «Першочергові науково-технічні заходи з екологізації гідроенергетики, як складової ПЕК»
розроблені 22 Інститутами НАН України, Пр АТ «Укргідроенерго», ДП «НАЕК «Енергоатом»,
ГС «СІГРЕ-Україна» узгоджені на засіданнях 6 відділень НАН України, пройшли громадські
обговорення і підтримані у Верховній Раді України, підписані Президентом НАН України
академіком Патоном Б.Є.
- атомна енергетика та гідроенергетика є складовими ПЕК, капіталоємні, мають тривалий
термін будівництва та експлуатації, тому прийняття рішень по їх розвитку мають
визначатись відповідно із світовою практикою із врахуванням вартості їх життєвого циклу,
впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я населення, мультиплікативного
ефекту на галузі економіки. В презентації надані посилання на електронні ресурси з
необхідною інформацією для оцінки ефективності різних енергетичних проектів
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2.Проблема
В Україні в нових геостратегічних умовах складно забезпечити
конкурентоздатність галузей економіки (наприклад енергетики, ВПК), зокрема :
- впровадження вітчизняних розробок у ВПК навіть медичного направлення
, захисту техніки та військових
- забезпечення надійного енергозабезпечення через неконтрольований
розвиток нерегульованих джерел енергії (сонце, вітер) в умовах недостатності
регулюючих потужностей, відсутності діючих програм розвитку ПЕК та його
галузей
- є близько 200 конкурентоздатних на світовому ринку наукових розробок (за
інформацією НАН України, Міносвіти та підприємств) які не впроваджуються і
заміщаються імпортними
- припинена підготовка нових державних цільових програм (постановою
Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2016 року №710, п.12 Заходів)
- не створена постійно-діюча система стратегічного планування в енергетиці
та промисловості з використанням загальновизнаних в світі комп’ютерних
програм та підходів
- не створені DARPA або ARPA-E
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3.Особливості інновацій в енергетиці
1. Інновація (INNOVATION) впроваджене нововведення яке
забезпечує якісне зростання ефективності процесів та продукції, оцінене ринком
2. Енергетика відноситься до критичних технологій, тому прорахунки
у кожній складовій можуть призвести до катастрофічних наслідків, особливо
коли короткострокові можливі економічні результати можуть нівелювати
виконання технічних та екологічних вимог
3. Енергетика має тривалий життєвий цикл (від НДДКР, проектування
до зняття х експлуатації більше 100 років), тому необхідно дуже ретельно
відноситись до вибору фундаментальної технології, яка покладається в основу
інновації з урахуванням вартості життєвого циклу, впливу на навколишнє
природне середовище та здоров»я населення, мультиплікативного економічного
ефекту на інші галузі економіки.
4. Є 4 рівні прийняття рішень: науково-технічний (НАН України),
нормативно-правовий (Верховна Рада України, Міністерство, НКРЕ та КП),
геостратегічний (стандарти,публікації ЄС, ВООЗ, МАГАТЕ, СІГРЕ).
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4.Інструменти впровадження інновацій
- директивно за часів СРСР постановою ЦК та РМ СРСР, наприклад по
новим розробкам обладнання та систем для ВВЕР-1000 та 440
- створенням в 60 країнах світу Агентств проривних технологій та
енергоефективності за зразком DARPA при МО США (1958), або ARPAE(Advanced Recerch Projects-Agency-Energy, 2007) при Міністерстві енергетики
США
- створенням в 100 країнах світу систем стратегічного планування на базі
загальновизнаних світі програм та методик. Це дає можливість відійти від
сценарних варіантів (побудованих на світових тенденціях) до оптимізаційних які,
за світовим досвідом, можуть бути на порядок більш ефективним для економіки,
зокрема по такому показнику як ВНП. Крім того, така система дозволяє навіть
для вибраних сценаріїв знаходити оптимальні рішення з економією до 20%
енергоресурсів
- використанням методик, які враховують вартість життєвого циклу
включаючи технічне обслуговування, ремонт, зняття з експлуатації, вплив на
здоров»я та мультиплікативний ефект на інші галузі
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5. Кроки в ПЕК Україні, розроблення Першочергових заходів
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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7. 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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8. Проекти, зокрема із Першочергових науково-технічних заходів із
екологізації гідроенергетики як складової ПЕК розроблених спільно
інститутами НАН України, Пр АТ «Укргідроенерго», ДП НАЕК
«Енергоатом» та ГС «СІГРЕ-Україна» та відісланих листом Президента НАН
України, академіка Патона Б.Є до РНБО, які потребують оцінка ефективності
з урахуванням вартості життєвого циклу, впливу на оточуюче природне
середовище там здоров»я населення, мультиплікативного ефекту на галузі
економіки :
 спільне спалювання вугілля та біопалива
 впровадження водневої енергетики
 подовження терміну експлуатації АЕС
 впровадження безреагентних технологій вилучення радіоактивних матеріалів
природного та техногенного походження
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8. Проекти, зокрема із Першочергових науково-технічних заходів із екологізації
гідроенергетики як складової ПЕК розроблених спільно інститутами НАН України, Пр АТ
«Укргідроенерго», ДП НАЕК «Енергоатом» та ГС «СІГРЕ-Україна» та відісланих листом
Президента НАН України, академіка Патона Б.Є до РНБО, які потребують оцінка
ефективності з урахуванням вартості життєвого циклу, впливу на оточуюче природне
середовище там здоров»я населення, мультиплікативного ефекту на галузі економіки :
 використання енергії природної неравновісності атмосферного повітря для зниження
температури в конденсаторах турбін на 7-10С, підвищення коефіцієнту перетворення
електричної енергії в тепло/холод в кондиціонерах з 2-3 до 10.
 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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8. Проекти, зокрема із Першочергових науково-технічних заходів із екологізації
гідроенергетики як складової ПЕК розроблених спільно інститутами НАН України, Пр АТ
«Укргідроенерго», ДП НАЕК «Енергоатом» та ГС «СІГРЕ-Україна» та відісланих листом
Президента НАН України, академіка Патона Б.Є до РНБО, які потребують оцінка
ефективності з урахуванням вартості життєвого циклу, впливу на оточуюче природне
середовище там здоров»я населення, мультиплікативного ефекту на галузі економіки :
 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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8. Проекти, зокрема із Першочергових науково-технічних заходів із екологізації
гідроенергетики як складової ПЕК розроблених спільно інститутами НАН України, Пр АТ
«Укргідроенерго», ДП НАЕК «Енергоатом» та ГС «СІГРЕ-Україна» та відісланих листом
Президента НАН України, академіка Патона Б.Є до РНБО, які потребують оцінка
ефективності з урахуванням вартості життєвого циклу, впливу на оточуюче природне
середовище там здоров»я населення, мультиплікативного ефекту на галузі економіки
 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.
22

Рис.1 Концентрація шкідливих частинок в повітрі, Польща,Україна

.

23

10. Список літератури та посилань.
1.
Міжнародна рада з великих електроенергетичних систем. Технічний комітет СЗ «Екологічні показники енергетичної системи».
Електронний ресурс: https://www.cigre.org/article/GB/knowledge-programme/study-committees/c3---power-system-environmental-performance.
Програма розвитку гідроенергетики на період до 2026 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 липня
2016 року № 552-р. Електронний ресурс: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2016-%D1%80.

2.
3.

Паливно-енергетичний комплекс, 2018 /Рекламний проспект Міненерговугілля, ОЕП „ГРІФРЕ”, 2018, стор.64/.

Державна служба статистики України. Енергетичний баланс України. Електронний ресурс:
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/energ/en_bal/arh_2012.htm

4.

Карп І.М. Деякі проблеми теплової та відновлювальної енергетики України. Збірник наукових праць ХІУ Міжнародної науковопрактичної конференції Вугільна теплоенергетика: Проблеми реабілітації та розвитку. Київ, 2019, стор.3-9.

5.

Коваленко Г.Д. и др. Оценивание экологического риска выбросов летучей золы и ее составляющих Змиевской ТЕС с учетом
фракционного состава/Ядерна енергетика та довкілля, №1(9), 2017, с. 44-48). Електронний ресурс: http://npe.org.ua/uk/nuclear-power-and-theenvironment-number-9/.

6.

7.

Коваленко Г.Д. Радиэкология Украины: Монография.-2-е издание, переработанное и дополненное.-Х.:ИД» Инжек,2008-264с.

Руск.яз.
Коваленко Г.Д., Хабарова А.В.. Оценка экологического риска при сжигании каменного угля на тепловых электростанциях
Украины. Ядерна енергетика та довкілля №1(5),2005.

8.

Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше
повітря для Європи. Електронний ресурс: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_950.

9.

10.
Директива 2004/107/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 5 грудня 2004 р. про миш’як, кадмій, ртуть, нікель та
поліциклічні ароматичні вуглеводні в атмосферному повітрі (Офіційний вісник ЄС, L 23, 26.01.2005, с. 3—16). Електронний ресурс:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/371-2015-%D1%80.

24

10. Список літератури та посилань.
Коваленко Г.Д. и др. Оценивание экологического риска выбросов летучей золы и ее составляющих Змиевской ТЕС с учетом
фракционного состава/Ядерна енергетика та довкілля, №1(9), 2017, с. 44-48). Електронний ресурс: http://npe.org.ua/uk/nuclear-power-andthe-environment-number-9/.

11.

Сайт Всесвітньої організації охорони здоров’я. Електронний ресурс:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/189052/Health-effects-of-particulate-matter-final-Rus.pdf?ua=1

12.

Національний канцер реєстр України. Електронний ресурс дослідження захворюваності на злоякісні новоутворення населення
малих територій України, що зазнали забруднення радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Електронний ресурс:
http://www.ncru.inf.ua/.

13.

Сайт Інституту вимірювання та оцінки здоров’я, США (Institute for Health Metrics and Evaluation) та Інституту впливів на
здоров’я, США (Health Effects Institute). Електронний ресурс: https://www.stateofglobalair.org/data/#/health/plot.

14.

Директива 2010/75/ЄС. Електронний ресурс:
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/%202010_75_%D0%84%D0%A1.pdf

15.

16.WangD.-Z.Neurotoxins from matine dinoflagallates:A brif review.Mar.Drugs.2008;6:349-371.doi: 10.3390/md6020349
17.Whitton BA and Potts M. Introduction to cyanobacteria. In:Whitton (Ed.), Ecology of Cyanobacteria II,Their Diversity in Space and
Time. 1st Edition, Springer.Nev York.2012.pp.1-14
18.Журнал Helion, journal homepage:www.heliyon.com. http://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02314
19.Економічне відродження через індустріальний розвиток України.URL:https://www.industry4ukraine.net/bez-kategoriyiuk/ekonomichne-vidrodzhennya-cherez-industrialnyj-rozvytok-ukrayiny/
20.Агенство проривних технологи США. Електронній ресурс https://www.darpa.mil/
21. Сайт UA.RPA. Українська агенція з перспективних науково-технічних розробок. Електронний ресурс http://uarpa.com/uk-UA/Pronas/Misiya-ta-cinnosti.aspx?ID=45
22 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 від 17 липня 2021 року
25

