
«ЗА БЕЗПЕЧНУ ЕНЕРГЕТИКУ!»
Приходь на головну площу свого міста і дізнайся, як  

зробити країну незалежною.
Запитай все, що тебе цікавить про атомну енергетику, вугілля, сланцевий газ.

7 липня – Івано-Франківськ  
(пл. Вічева, вул. Незалежності)

8 липня – Калуш (пл. Героїв)

9 липня – Тлумач (пл. Вічева)

10 липня – Галич (пл. Різдва)

11 липня – Бурштин (пл. Героїв УПА)

12 липня – Рогатин (пл. Роксолани)

13 липня – Новий Розділ  
(пл. Героїв Майдану)

14 липня – Перемишляни (вул. Галицька 32, 
біля пам’ятника Т. Шевченку)

15 липня – Золочів (пл. Чорновола)

16 липня – Жовква (пл. Вічева)

17 липня – Львів (вул. Університетська, 1)

18 липня – Добротвір (вул. І. Франка, перед 
церквою)

БЕЗ РЕКЛАМИ!

�спілкування 
з експертами

�демонстрація роботи 
відновлюваних 
джерел енергії

�виставка 
енергозберігаючих 
технологій

�повітряні кульки, 
призи і музика

Організатор туру  
«За безпечну енергетику!»  
Національний екологічний центр України

Всеукраїнська громадська екологічна 
організація, що дбає про довкілля 
та здоров’я людей з часу проголошення 
незалежності України.

Дякуємо Фонду розвитку демократії ООН  
за підтримку нашої роботи
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Дякуємо Фонду розвитку 
демократії ООН за  
підтримку нашої роботи

Роль відновлюваних джерел енергії  
в сучасному світі

За безпечну енергетику!

В 2009 році ЄС прийняв так звану 

Стратегію 20-20-20,  
згідно якої в ЄС встановлюються 
наступні цілі до 2020 року:

Зниження викидів 
парникових газів  

на 20%  
від рівня 1990 року

Підвищення 
частки споживання 
енергії, виробленої 
з відновлювальних джерел, 

до 20%
Підвищення 
енергоефективності  

на 20%

Зростання частки ВДЕ* у валовому кінцевому споживанні 
енергії у деяких державах-членах ЄС

*  Відновлювані джерела енергії.  
Джерело: Прес-реліз Eurostat від 10 березня 2014 року, http://bit.ly/V2qhQa

Частка  
електроенергії 
виробленої з ВДЕ 
у валовому кінцевому 
споживанні  
в Україні в 2012 році
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Швеція є другою країною у ЄС 
за величиною частки біопалива 
і відходів у енергопостачанні – 22 %. 
У транспортному секторі, Швеція 
досягла частки ВДЕ у 9,8 % у 2011 році, 
і уряд вважає, що Швеція досягне своїх 
цілей не в 2020 році, як це передбачено 
Стратегією 20-20-20, а в 2015, частка 
ВДЕ на транспорті досягне 10%.

50 % Майже половина всіх 
домівок в Швеції 

обігрівається за рахунок сміття. Після аварії на АЕС Фукусіма-Даїчі 
у Японії в березні 2011 року, уряд 
Німеччини прийняв рішення про повну 
відмову від використання атомної 
енергії до 2020 року.

«Атомна енергія? Ні, дякую» – 
 символ кампанії по відмові від атомної 
енергії в Німеччині.

9 червня 2014 року Німеччина встановила новий світовий рекорд використання 
відновлювальної енергії – 50,6 % всієї електроенергії було вироблено на сонячних 
електростанціях. В цей день було задіяно 23,1 ГВт сонячних електростанцій*.
* Свіжі дані по соняній генерації в Німеччині http://www.ise.fraunhofer.de/en

51 % всіх потужностей 
відновлювальної 

енергетики Німеччини 
володіють фермери та 
приватні домогосподарства.

З 2008 року, потужності вітроелектростанцій (ВЕС) 
збільшились вдвічі і досягнули майже 300 гігават (ГВт).  
Світовими лідерами у встановлених потужностях на ВЕС 
є Китай (75 ГВт), США (60 ГВт) і Німеччина (31 ГВт).  
Енергія вітру в даний час забезпечує 2,5 % від 
глобального попиту на електроенергію. Вітрова енергія 
забезпечує 30 % всього електробалансу Данії,  
20 % в  Португалії і 18 % в Іспанії.

В період з 1996 по 2012 роки 
світові потужності на ВЕС 
зростали майже на 25 % 
щороку.
Джерела:  
Міжнародне енергетичне агенство 
(Technology Roadmap Wind energy), 
http://greenes.in/.

Будь-яке місто продукує такі обсяги 
біогазу у вигляді залишків переробки 
стічних вод, що його було б достатньо, 
щоб забезпечити біопаливом весь 
муніципальний транспорт такого міста.

! Світові інвестиції у встановлення нових потужностей 
з відновлювальних джерел енергії перевищують інвестиції 
у нові потужності з викопного палива.

Сумарна встановлена потужність всіх 
атомних електростанцій України

13,8 ГВт 35,7 ГВт 
Сумарна встановлена потужність сонячних 

електростанцій в Німеччині
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За безпечну енергетику!

Проект «Увімкни сонце –  
живи комфортно!»

Технологія надана  
німецькою компанією  
«Solar Partner Sud».

Сонячний колектор 
є повністю незалежним 
від електромережі.

Система пасивна. 
Рідина у ній циркулює 
самостійно за принципом 
конвекції (тепла рідина 
завжди піднімається 
вгору, а охолоджена – 
опускається).

Колектор площею 2 м2 
у сонячний літній день 
нагріває 200 л води 
до температури близько 
60°С за 1,5-2 години.

Завдання проекту:
• продемонструвати кожному доступність 

та доцільність використання енергії Сонця;

• навчити бажаючих нагрівати воду та опалювати 
оселі за допомогою енергії Сонця;

• навчити зацікавлених утеплювати 
будинки та застосовувати прості методи 
енергозбереження;

• зменшити енергозалежність родин;

• запобігти негативним впливам від спалювання 
дров, торфу та інших енергоресурсів.

Здійснюється за фінансової підтримки Європейського Союзу та виконується 
Міжнародною мережею жіночих організацій «Жінки в Європі  
за спільне майбутнє» (WECF) разом з партнерами в Україні:  
Національним екологічним центром України, Татарбунарською районною 
громадською екологічною організацією «Відродження» та  
Міською молодіжною громадською організацією «Екоклуб».

Виготовлення поглинача:
• Стальний лист
• Стальні трубки
• Жаростійка чорна фарба

Утеплення поглинача:
• Утеплювач

• Рідкі цвяхи

Виготовлення теплообмінника:
• Ємність (бойлер, бочка)

• Мідна трубка

Установка скла:
• Мінеральне скло
• Гумовий ущільнювач
• Силікон

Встановлення колектора:
• Металеві кутники
• Утеплювач для труб

Бак розташований на рівні 
або нижче за поглинач

Бак розміщують щонайменше 
на 0,5 м вище за поглинача

Верхня частина поглинача 
приєднана до нижньої частини 
теплообмінника

Верхній вихід з поглинача 
з’єднаний з верхньою частиною 
теплообмінника

Розширювальний бачок 
розміщений не у найвищій 
точці системи

Розширювальний бачок 
розміщений у найвищій 
точці системи

Виготовлення рами:
• Дошки
• ОСБ плита
• Чорна фарба
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Зміна клімату – загроза для життя

2°С

За безпечну енергетику!

Що таке вуглецевий бюджет?

Які небезпечні наслідки зміни клімату ми бачимо вже  сьогодні?

Висновки учених є безперечними – світ є теплішим за останні 11 тисяч років,  
і причиною того є людина. 

Нещодавно міжнародні експерти вирахували світовий «вуглецевий бюджет»,  
кількість вуглецю, який світ може «спалити», і при цьому не допустити небезпечних 
наслідків зміни клімату. Однак розрахунки є невтішними – за нинішніх темпів розвитку 
промисловості «вуглецевого бюджету» вистачить не більше ніж на 20 років.

Вуглецевий бюджет – це певна кількість вуглецю (С),  
яку світ може «спалити» і при цьому залишитися  в межах 2°С. 
Світова спільнота експертів оцінує розмір вуглецевого бюджету 
у 1 трильйон тон вуглецю.

Зараз, коли більша частина вуглецвого бюджету вже витрачена,  
ми все частіше спостерігаємо прояви глобальної зміни клімату:

2°С – це гранична межа підвищення 
глобальної температури, коли світ ще 
може уникнути небезпечних наслідків 
змін клімату. Ціль утримати глобальне 
потепління в межах 2°С була прийнята 
країнами Рамкової Конвенції ООН 
з питань зміни клімату.

2045
Світу залишається лише 
485 млрд тон вуглецевого 
бюджету. Якщо ж викиди 
не припинять зростати, 
бюджет може бути 
вичерпаний вже до 2045 року.

1 трильйон  
тон вуглецю

515 млрд тон  
вуглецю

1 трильйон  
тон вуглецю

2011
З часів промислової 
революції (1861-1880) ми 
«спалили» майже 515 млрд 
тон вуглецевого бюджету.

Підвищення рівня води 
Підвищення рівня Чорного та 
Азовського морів відповідає 
темпам підвищення рівня 
світового океану, що 
є рекордним за останні 
20 років. Така тенденція 
загрожує прибережним 
поселенням частими 
штормами та затопленнями.

Лісові пожежі  
Лісові пожежі почастішали 
з 1970 років. Особливу 
небезпеку являють собою 
ліси Чорнобильської зони 
(близько 4 тисяч га), пожежа 
яких може стати джерелом 
розповсюдження радіації.

Важкі опади  
За останні 60 років сильні 
опади на території України 
спричинили 150 рекордних 
затоплень в районі басейну 
Тиси. Наймасштабнішими 
з них можна вважати 
затоплення у жовтні 1974, 
липні 1980 та березні 2001р.

Посухи на території 
України почастішали  
в 2 рази, а рекордно високі 
температури (35-42°С) 
влітку 2010 р. призвели до 
зменшення запасів вологості 
у ґрунтах на 20-30 %.

2°С
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Клімат змінюється – час діяти!
За безпечну енергетику!
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~50% від викидів 
2020 року

Що станеться, якщо ми вичерпаємо вуглецевий бюджет?

Як нам залишитись в межах вуглецевого бюджету?
Сучасні темпи викидів явно перевищать глобальну ціль утримання температури в 2°С.  
Однак активні дії країн допоможуть втриматися в межах вуглецевого бюджету  
та відвернути небезпечні наслідки глобального потепління. Серед активних дій такі:

За сучасними темпами викидів світ може вичерпати другу частину вуглецевого бюджету 
менше ніж за 20 років. При цьому наслідки підвищення температури більше ніж на 2°С 
будуть ще більш небезпечними для людства:

Виконання міжнародних 
зобов’язань  
Багато країн вже мають 
свої зобов’язання в рамках 
Конвенції ООН зі зміни 
клімату. Повне виконання 
країнами своїх міжнародних 
обіцянок допоможе скоротити 
викиди на 5-12 % від 
сучасного рівня.

Якщо глобальна температура 
продовжить зростати, то це 
призведе до підвищення 
рівня води в Чорному та 
Азовському морі від 22 до 
115 см та посилить ерозію 
прибережних ґрунтів.  
Це невідворотно вплине 
на життя прибережних міст.

Впровадження амбітних 
планів по боротьбі 
зі змінами клімату  
Країни мають бути більш 
активними щодо заходів по 
скороченню викидів і більше 
зосередитися на підвищенні 
енергоефективності, планах 
з відмови від викопного 
палива, збільшення частки 
відновлювальних джерел 
енергії.

Зросте інтенсивність та 
частота лісових пожеж. 
З підвищенням температури 
на кожен градус кількість 
лісових пожеж може 
збільшитися майже вдвічі.

Пік викидів  
Щоб утримати глобальне 
потепління в межах 2°С, 
викиди мають досягти свого 
піку до 2020 року, а після чого 
неухильно піти на спад.

При підвищенні глобальної 
температури до 2°С сильні 
опади в Західному регіоні 
України та Поліссі стануть 
ще більш повторюваним 
та небезпечним явищем, 
а постійні підтоплення 
стануть майже неминучими.

Неспалюване паливо 
Викиди СО2 найбільш 
асоціюються зі спалюванням 
нафти, вугілля та газу, резерв 
яких складає 1 трильйон тон 
карбону. За підрахунками 
вчених, щоб залишитися 
в межах вуглецевого 
бюджету, приблизно ¾ 
запасів викопного палива 
мають залишитися в землі.

Інтенсивні та тривалі посухи 
траплятимуться більше ніж 
на 30 % території України. 
Найбільше засухи загрожують 
Південній Україні, натомість 
сільське господарство 
Західних регіонів України 
потерпатиме від зменшення 
врожаїв озимої пшениці.
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За безпечну енергетику!

Газ нетрадиційних покладів 
і метод його видобутку

Де планують видобувати нетрадиційний газ в Україні?

• Загальна площа на Заході - 12 967 км2 • Загальна площа на Сході - 11 116 км2

Чим традиційні поклади відрізняються від нетрадиційних

В традиційних родовищах (праворуч) 
газ проходить крізь товщі породи 

і накопичується в резервуарах, звідки його 
легко можна відкачати. В нетрадиційних 

покладах (ліворуч) молекули газу не встигли 
мігрувати через шари породи до підземних 

порожнеч і так і залишились «замкненими» 
у породах різного ступеню щільності 

(сланцевий газ, газ ущільнених пісковиків  
і метан вугільних пластів тощо).

Щоб видобути такий газ, треба докласти 
значних зусиль: пробурити свердловину 
і закачати воду з піском і хімікатами 
під великим тиском, щоб порода 
пішла тріщинами і вивільнила газ. 
Іноді, для того, щоб більш ефективно 
вивільняти молекули газу, пробурюють 
не тільки вертикальні, а і горизонтальні 
свердловини. Цей метод називається 
гідравлічний розрив пласта або фрекінг.

Традиційні родовища газу 
і нафти вичерпуються. 
Споживання енергії 
продовжує зростати. 
Людство починає шукати 
способи видобутку 
ресурсів, що раніше 
були важкодоступними, 
наприклад, у Арктиці або 
на глибоководному шельфі, 
або такими, чий видобуток 
вважався економічно 
недоцільними – газ і нафта 
нетрадиційних покладів.

Шматок газоносної 
сланцевої породи.  
Фото: Метью Ллойд /
Getty Images

Єдина країна в світі, в якій 
видобувають сланцевий газ 

в промислових масштабах, це 
Сполучені штати Америки.  

Досвід саме цієї країни  
є підставою для 

прогнозування наслідків  
від видобування 

нетрадиційного газу  
в інших країнах світу,  

в тому числі, в Україні. 
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Ресурси, необхідні для видобування  
нетрадиційного газу

За безпечну енергетику!

Скільки треба води людині

Людині в середньому необхідно 2 м3 на місяць  
на всі побутові потреби.

Скільки треба води для одного гідророзриву 
однієї свердловини 

Для одного гідророзриву однієї свердловини в середньому 
необхідно 15 тис м3 води. Таких гідророзривів може бути  

до 10 на одній свердловині, а свердловин – тисячі.

Скільки землі необхідно для видобутку сланцевого газу
При видобутку сланцевого газу необхідно в середньому 1,15 свердловин на км2.

При видобутку газу ущільнених пісковиків – до 6 свердловин на км2.

Тільки на Олеській 
ділянці заплановано 

буріння 1000 свердловин 
до 2030 року 

Загальний об’єм використаної води 
при цьому буде становити приблизно 
15 мільйонів кубічних метрів*.  
Цієї води вистачить такому місту як  
Івано-Франківськ, майже на три роки.
*  За умови якщо для гідророзриву не знадобиться 

більше води і він буде проводитися не більше 
одного разу на кожній свердловині.

Їх інфораструктура займе площу, що 
дорівнює 30 км2, або 4 285 футбольних 
полів. Ці землі будуть деградовані 
і непридатні для використання 
в сільському господарстві. А якщо 
видобування відбуватиметься 
на заліснених територіях, ліс під 
майданчики та інфраструктуру буде 
вирубано. 

Ця вода і земля будуть 
назавжди втрачені  

для наших нащадків.

Майданчики Трубопроводи

 Ставки-випаровувачі

Будівництво газового трубопроводу,
штат Пенсильванія. Фото: Лес Нільсен

Часто землевласники не усвідомлюють масштабу 
видобувного процесу, коли підписують дозвіл на 

видобування на своїй ділянці. Фото: Генрі Фаір 2012

Бурові майданчики вздовж ріки Колорадо, 
графство Гарфілд, штат Колорадо.  

Фото: TEDX The Endocrine Disruption Exchange

Один буровий майданчик 
у середньому займає від 

1,6 до 2 га, після часткового 
завершення робіт і відновлення 
ділянки його розмір становить 

від 0,4 до 1,2 га. Додаткова 
територія піде під дороги для 
вантажівок та під амбари, або 

ставки-випаровувачі.
Ландшафт після інтенсивного буріння сланцевого 

газу. Штат Вайомінг, США. Фото: EcoFlight

Родовище Ютіка, штат Огайо, США. Буровий 
майданчик із шістьма свердловинами, 

компресорною станцією і відстійником для 
фрекінгової рідини. Фото: Тед Оч, FracTracker
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Роль сланцевого газу в економіці України 
і місцевих громад

За безпечну енергетику!

Запаси в Україні

 
Ніяких наукових 
відомостей 
про запаси 
нетрадиційного газу 
в Україні немає.

Буріння в Польщі (що має 
подібні геологічні умови) 
і перші свердловини 
нетрадиційного газу на сході 
України, показують негативні 
результати.

Ціна
Сланцевий газ не буде 
дешевим. Він буде 
окупним за ціни  

від 560 до 650
доларів за тис м3*
*  Дослідження Економічного 
дослідницького інституту ZEW, 
Німеччина http://bit.ly/1mMx4cM 

Споживання природного газу

Споживання природного газу в Україні  
в 2013 році склало 50,3 млрд. м3.

Споживачі газу

Майже половина всього газу іде для потреб промисловості. 
Саме для її потреб ми імпортуємо газ. Для потреб населення 
та ЖКГ цілком достатньо власного видобутку газу.

Газ нетрадиційних покладів – надто ненадійне, дороге 
і ризиковане джерело енергії, для того, щоб із ним 

пов’язувати майбутню енергетичну незалежність України.  
Альтернативою видобуванню нетрадиційних вуглеводнів 
має стати дієва державна політика енергоефективності, 

скорочення споживання традиційних  
паливно-енергетичних ресурсів та розвиток 

відновлюваних джерел енергії.

Вплив на життя місцевих громад

Навантаження на дороги
Для обслуговування лише однієї свердловини 
може знадобитись до 2000 рейсів важкої 
техніки. Це веде до руйнації доріг  
і збільшення кількості ДТП.

Вантажівки, що везуть воду, пісок і хімікати на бурові 
майданчики, штат Пенсильванія. Фото: Лес Стоун

Відрахування від видобутку
Згідно нещодавніх змін до законодавства, рада 
області, на території якої ведеться розробка 
корисних копалин, може отримати половину 
10 % від виручки держави, від продажу 
корисних копалин, видобутих у рамках Угоди 
про розподіл продукції:

3,5 % отримає районна рада, ще 

1,5 % відходить до сільського, селищного або 
міського бюджету*.

Єдине питання, чи буде видобуток достатнім, 
щоб відрахування компенсували усю шкоду, 
яку буде спричинено під час видобування 
місцевим мешканцям і природі?
*  Закон України «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України щодо коштів від використання 
(реалізації) державної частини виробленої продукції 
відповідно до угод про розподіл продукції»  
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/665-18

Якість життя
Бурові майданчики працюють цілодобово,  
при цьому вночі їх освітлюють потужні ліхтарі. 
Люди, що живуть неподалік, страждають від шуму, 
вібрації, світла. В деяких випадках вібрація може 
призвести до появи тріщин на стінах будинків.

Дентон, штат Техас. Буровий майданчик розташований 
від житлових будинків за 60 метрів.  
Фото: Джулія Дем’янскі, 2013 рік

Забруднення
Зважаючи на інтенсивність технологічних 
операцій під час фрекінгу, це лише питання 
часу, коли відбудеться забруднення води. 
У США у чотирьох штатах, де проводиться 
найінтенсивніший видобуток нетрадиційного 
газу (Пенсильванія, Огайо, Західна Вірджинія 
і Техас), офіційно підтверджено випадки 
забруднення колодязів із питною водою через 
діяльність видобувних компаній*.
* 4 states confirm water pollution from drilling  
http://www.usatoday.com/story/money/business/2014/01/05/ 
some-states-confirm-waterpollution-from-drilling/4328859/

Напис на плакаті на даху: «Три роки отруєної води. Зробіть 
щось!», штат Пенсільванія. Фото: Фото: Лес Стоун

Робочі місця
Робочі місця, що виникнуть, будуть вимагати 
високої кваліфікації у нафтогазовій сфері. Місць, 
що не потребують професійної підготовки, буде 
не багато і вони будуть тимчасовими.

Мешканка села Добриньов, де проводиться розвідка газу 
нетрадиційних покладів. Польща, 2013 рік.  
Фото: Філіппо Бардаззі

Аварії
Досвід США показує, що на практиці аварії 
трапляються часто. Частково через застаріле 
або несправне обладнання, частково через 
бажання компаній «зрізати кути» і заощадити 
час і гроші на техніці безпеки, а частково через 
не контрольованість ходу самого процесу 
буріння і гідравлічного розриву.

У лютому 2014 року на одній із газових свердловин компанії 
«Шеврон» в штаті Пенсильванія вибухнув газ і розпочалася 
пожежа. Один робітник був поранений, а інший пропав 
безвісті. Пожежу не могли загасити протягом чотирьох днів*. 
За інформацією від місцевих активістів, «Шеврон» надіслала 
усім, хто жив поруч з цією свердловиною, компенсацію – 
сертифікат на піцу і пляшку газованого напою.

* One Injured, One Missing at Southwest Pa. Gas Well Fire http://www.wtrf.com/
story/24691233/gas-well-explosion-reported-in-southwest-pa

22,4 
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У світі не існує економічно обґрунтованої технології 
з очищення і переробки фрекінгової рідини,  

яка б дала змогу зробити її безпечною для людей 
і  тварин та повернути її до природного кругообігу.  

Все, що придумали до сьогодні:

Закачувати в підземні 
порожнечі…

… що ставить під загрозу 
підземні запаси питної води

Науково доведено, що рідина, 
закачана таким чином, може 
всього лише за кілька років 

неконтрольовано мігрувати, в тому 
числі до водоносних горизонтів 

з питною водою*.
* Myers, T. «Potential Contaminant Pathways from 
Hydraulically Fractured Shale to Aquifers», National Ground 
Water Association, May 2012, www.bit.ly/Tj8tih  
«New Study Predicts Frack Fluids Can Migrate to Aquifers 
Within Years», 01/05/2012, Abrahm Lustgarten, ProPublica 
http://www.propublica.org/article/new-study-predicts-frack-
fluids-can-migrate-to-aquiferswithin-years

… і призводить до землетрусів

За оцінками Геологічного товариства 
Америки, в період з 2009 по 2012 
рік середня кількість землетрусів 
у центральній частині США була 
в 11 разів вищою, ніж протягом 

попередніх 30 років*. 

Мешканка міста Грінбріер, штат 
Арканзас, Мері Механ, показує на 

тріщину в підлозі свого будинку, що 
утворилась після землетрусу.  

Фото: Джим Янг / Ройтерс

У липні 2011 року влада штату 
Арканзас була змушена заборонити 

закачування відпрацьованої 
фрекінгової рідини під землю 
на території штату, оскільки 
їх функціонування напряму 

пов’язували з різким збільшенням 
кількості і сили землетрусів.

*  Katie M. Keranen, Heather M. Savage, Geoffrey A. Abers 
and Elizabeth S. Cochran, Potentially induced earthquakes 
in Oklahoma, USA: Links between wastewater injection and 
the 2011 Mw 5.7 earthquake sequence, Geology, March 26, 
2013, doi: 10.1130/G34045.1 

Зберігати у відкритих  
ставках-випаровувачах…

… звідки вона випаровується

Ставок-випаровувач, місто Дімок, 
штат Пенсильванія

… і протікає в грунт

Ставок-відстійник компанії Range 
Resources, який протік у 2014 році. 

В результаті відбулось забруднення 
підземних вод хлором. 

Департамент охорони природи 
США видав припис, за яким ставок 

було осушено, а 15 тисяч тон 
забрудненого грунту компанія мала 

утилізувати на звалищах.  
Графство Вашингтон, 
штат Пенсильванія.  

Фото: Роберт Доннан

Рідина для фрекінгу і її утилізація
За безпечну енергетику!

Перед гідророзривом пласта до води крім піску, 
додають токсичні речовини, щоб не псувалося бурильне 

обладнання і підтримувалася необхідна консистенція розчину.

В перерахунку на абсолютні цифри – це означає,  
що для одного гідророзриву використовується  

близько 150 м3 таких токсичних хімічних домішок.

Це дорівнює об’єму двох стандартних залізничних цистерн.

Після гідророзриву від 20 до 80 % рідини 
повертається на поверхню, і, крім 
спеціально доданих хімічних речовин, 
часто містить розчини важких металів та 
радіонуклідів, що природно трапляються 
в  глибоких шарах породи*.
* Дослідження університету Дьюка, США «Вплив утилізації 

відпрацьованої фрекінгової рідини на якість води  
у Західній Пенсільванії»

! Тільки на Олеській ділянці до 2030 року  
може утворитись до 8 млн м3 токсичних відходів.  
Що дорівнює 200 олімпійським басейнам.

Pb82

Ra88

Se34

As33

Hg80

Sr38

Ba56

З 632 можливих речовин, що додають у рідину для фрекінгу: 
• 25 % – викликають рак або мутації
• 37 % – порушують роботу ендокринної системи (гормонів)
• 40–50 % – завдають шкоди ниркам і печінці, імунній, нервовій та 

серцево-судинній системам
• 75 % – завдають шкоди органам чуття, дихання та системі травлення*
* Natural Gas Operations from a Public Health Perspective, 2011 http://bit.ly/1qsukA1



ecocenter.org.ua

Дякуємо Фонду розвитку 
демократії ООН за  
підтримку нашої роботи

Забруднення
За безпечну енергетику!

6%  свердловин протікають 
протягом першого року 
експлуатації

50% протягом  
15 років*
*Oilfield Review Schlumberger

Шарон Варгсон з графства Брадфорд, штат 
Пенсильванія, може підпалити насичену 
метаном воду зі свого водогону. Газова 
свердловина знаходиться в 15 метрах за її 
будинком. У воді в колодязях біля ділянок, 
де видобувають сланцевий газ, вміст метану 
в середньому є в 17 разів вищим, ніж у 
колодязях, що розташовані далі від місць 
буріння. Фото: Лес Стоун.

Рей Крембл тримає каністру з коричневою 
водою. Така вода тече з водогону в його 
будинку в місті Дімок, штат Пенсильванія. 
Він допомагає сусідам привозити питну воду 
в каністрах, оскільки, місцева вода не придатна 
не тільки для пиття, а і для технічних цілей.  
Фото: Лес Стоун

Після гідророзриву двох 
свердловин біля їхнь-
ого дому родина Маке-
вой, штат Пенсильванія, 
як і багато інших родин 
в окрузі, не може вико-
ристовувати воду з-під 
крану, аналіз показав 
наявність миш’яку, мар-
ганцю, аміаку та летких 
органічних сполук. Їм 
доводиться привозити 
воду для приготування 
їжі та побуту в каністрах.  
Фото: Іріс Марі Блум

Мешканка західної Пенсильванії 
набирає воду з крану, вона 
пов’язує погіршення її якості 
з бурінням газу, що відбувається 
неподалік. Фото: Кейт 
Сракочич/ Associated Press

На цьому фото Стів Ліпські показує, 
як горить вода з колодязя його 
приватного будинку неподалік 
міста Візерфорд, штат Техас 
(листопад 2012 року). Фото: 
Л.М. Олтеро/Associated Press

На цьому фото зображено Скота Елі 
та його дітей. Після того, як він за-
кінчив будівництво давно омріяного 
будинку, вода в колодязі стала не-
придатною для вживання. Штат Пен-
сильванія, США. Фото: Лес Стоун

Забруднення повітря відбувається через

Витоки газів з компресорних станцій.  
На фото ліворуч знімок елементу 
компресорної станції звичайним 
фотоапаратом, на фото праворуч знімок 
того самого елементу, зроблений на 
інфрачервону камеру. Видно витоки 
летких органічних сполук. Фото: Державне 
агентство з охорони довкілля США

Викиди від роботи дизельних 
двигунів вантажівок 
та бурильного обладнання
Підготовка до гідророзриву 
на газовій свердловині. Штат Техас. 
Джерело: spirofloblog.wordpress.com

Випаровування  
зі ставків-випаровувачів
Штат Пенсильванія. 
Фото: Дж. Генрі Фейр

Факельне 
спалювання 
природного газу  
чи супутніх газів
Факельне спалювання 
газу. Фото: Лес Стоун
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З 2008 року члени родини Пар, що мешка-
ють у містечку Декатур, штат Техас, мали 
різноманітні проблеми зі здоров’ям. Ма-
ленька Емма Пар страждала на регуляр-
ні носові кровотечі, її батьки, Ліза та Боб 
Пар, страждали від нудоти, підвищеного 
кров’яного тиску, висипок на шкірі, пору-
шень слуху, втрату рівноваги. Вони пода-
ли позов на компанію «Аруба Петролеум». 
Суд визнав присудив компанії виплатити 
родині Пар компенсацію у розмірі 2,9 млн 
доларів за спричинену шкоду здоров’ю 
і майну. Джерело: cnn.com

Вплив на здоров’я людей і тварин
За безпечну енергетику!

Рідина для фрекінгу може містити хімікати, які класифікуються 
як: токсини, алергени, канцерогени та мутагени. Найбільш 
вразливими до їх впливу є діти, вагітні жінки та тварини.* 
* Здоров’я новонароджених залежно від відстані, на якій проживають матері, від газових свердловин  
у сільських районах штату Колорадо (США), http://ehp.niehs.nih.gov/1306722/

2011 року родина Струдлей подала 
в суд на компанію «Антеро Ресорсес». 
Вона звинуватили компанію в тому, що 
в результаті буріння було забруднено 
питну воду і повітря навколо її будинку 
в штаті Колорадо. Стан здоров’я Білла 
і Бетті, а також їхніх двох маленьких 
дітей, погіршився настільки (втрата 
свідомості, носові кровотечі, сильні 
висипки на шкірі), що вони були 
вимушені залишити своє житло. Тепер 
вони судяться з компанією.  
На фото: висипки на шкірі одного 
з їхніх синів.  
Джерело: www.postindependent.co

Мерілен Макконел вимушена носити 
протигаз у себе вдома, в графстві 
Бредфорд, штат Пенсильванія.  
Її ферма розташована неподалік від 
місця, де зберігають і закачують під 
землю фрекінгову рідину. Кілька разів 
на тиждень її будинок заповнює газ, 
кілька разів вона втрачала свідомість 
і потрапляла в лікарню.  
Фото: Лес Стоун

ЕксонМобіл є найбільшим видобувником сланцевого газу в США. Його головний виконавчий 
директор, Рекс Тіллерсон, судиться проти компанії, яка збирається побудувати водонапірну вежу 
поруч з його ранчо в штаті Техас. Серед інших причин для позову, зазначалось, що вода з вежі буде 
використовуватись для потреб фрекінгових компаній, а це в свою чергу викличе посилення руху 
вантажівок та шуму, що призведе до знецінення нерухомості в цьому районі*. Містеру Тіллертону 
не подобається, коли спокійний хід його життя порушують.
* Forbes http://onforb.es/1jVaBDQ

Мешканка штату Техас Барбара 
Браун показує, яку кількість ліків їй 
необхідно приймати після того, як 
стан її здоров’я погіршився через 
інтенсивне буріння нетрадиційного 
газу, що розпочався неподалік від її 
будинку. Вона живе менше ніж у двох 
кілометрах від бурового майданчику 
і відстійника фрекінгової рідини. 
У листопаді 2013 року її будинок 
покрили тріщини через землетруси, 
що розпочались одразу після того, 
як компанія почала закачувати 
відпрацьовану фрекінгову рідину 
під землю.  
Фото: Джулія Дем’янскі, 2014 рік

2009 року в штаті Луїзіана, США, 
17 корів загинули через кілька годин, 
після того, як попили води, в яку 
потрапила відпрацьована фрекінгова 
рідина з бурового майданчика 
компанії «Чезапік Енерджі Корп», що 
розташований неподалік.  
Фото: Мішель Бамбергер

Террі Грінвуд з графства Вашінгтон 
розводить корів. Минулого року 
10 корів поспіль з його череди 
народили мертвих телят, тому що пили 
воду зі ставка, куди газова компанія 
зливала рідкі відходи. Він заморозив 
одного з них і тримає у холодильнику,  
як доказ. Фото: Лес Стоун

Рекс Тіллерсон,  
голова і виконавчий
директор Ексон Мобіл
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Ядерна енергетика – дороге задоволення
За безпечну енергетику!

ДСП Чорнобильська АЕС

Южно-
Українська АЕС

Хмельницька АЕС

Рівненська АЕС

Запорізька АЕС

Севастополь

ОдесаДослідницькі 
ядерні 

реактори

В Україні експлуатується  
15 атомних енергоблоків. 

Термін їх роботи 
розрахований  

на 30 років. Роботу  
3 із них вже продовжено 
у понадпроектний строк.  

До 2020 року  
ще 9 реакторів вичерпають 

проектний ресурс.  
Уряд планує продовжити 

їх роботу ще на 10 чи 
20 років. Продовження 

терміну експлуатації 
старих енергоблоків –  
це як перефарбувати 

старий автомобіль 
не замінивши його двигун, 
тому що корпус реактора 

замінити неможна.

Частка атомної генерації у загальному виробництві 
електричної енергії, %

Частка електричної енергії, виробленої об’єктами 
атомної та відновлюваної енергетики у світі, %

Залежність атомної енергетики 
України від Росії

Свіже ядерне паливо для АЕС

Щороку Україна сплачує  
150-200 млн. $ Росії за тимчасове 

зберігання відпрацьованого 
ядерного палива

Радіоактивні відходи (РАВ)

За весь період роботи АЕС України 
до 1 січня 2014 року було утворено: 

42,7 тис. м3 твердих РАВ

30,96 тис. м3 рідких РАВ

На кожну людину утворено по:

рідких РАВ

твердих РАВ

Наявні в Україні сховища РАВ  
вже заповнені до 70%

Відпрацьоване ядерне паливо 
(ВЯП) – високорадіоактивний 

матеріал, який утворюється на АЕС

До 2017 року необхідно знайти місце 
глибокого геологічного поховання ВЯП 
на території України. Щороку в Україні 

утворюється до 93 т важкого металу. 
Це по 1,5 г ВЯП на людину кожного 

року. Для людини смертельною 
є доза 6-7 Зіверт. Це значить, що 

знаходячись на відстані півметра від 
1,5 г ВЯП для людини смертельною 

буде доза отримана за 17 діб.

Скільки нам коштує Чорнобиль?

Будівництво Арки*  
коштує 1,5 млрд $. 
*Арка - новий безпечний конфайнмент,  
що призначений для перетворення об’єкта  
«Укриття» у екологічно безпечну систему.

Для підтримки Арки у робочому стані 
Україна повинна вкладати щонайменше 
70 млн. євро щороку. Це триватиме 
сторіччями. На ці гроші можна 
було б будувати кожного року  

 
 
 
 
3200 ліжко-місць або 25 км доріг.

Російське  
100 %
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Людське життя дорожче за роботу АЕС
За безпечну енергетику!

Радіонукліди разом з водою, пилом, їжею та повітрям потрапляють  
в організм людини та накопичуються в різних органах

Основні наслідки іонізуючого опромінення:
• Лейкоз крові та рак будь-яких органів;

• Мутації при народженні;

• Імунодепресія та імунодефіцит;

• Порушення обміну речовин і ендокринної рівноваги;

• Безпліддя та розвиток імпотенції;

• Ураження органів зору (помутніння кришталика  
і виникнення катаракти);

• Захворювання нервової системи, кровоносних  
і лімфатичних судин;

• Прискорене старіння організму та зменшення  
тривалості життя.
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Вугільна енергетика –  
брудна спадщина радянської доби

За безпечну енергетику!

виробництва електроенергії

Повинні бути виведені
з експлуатації
в найближчі 15 років

Мають залишковий 
ресурс експлуатації
більше15 років

Потребують закриття 
протягом 5 років

Остаточно 
вичерпали ресурс

Майже половина вугілля спалюється 
на 14 великих теплових електростанціях, 
які забезпечують

27 480 МВт

Середній вік теплових електростанцій України перевищує 
40 років. В найближчі 10 років виведення з експлуатації 
потребують вугільні енергоблоки сумарною потужністю 
близько 12 ГВт через остаточне вичерпання ресурсу 
і не відповідність технічним та екологічним нормам ЄС.

Бурштинська ТЕС, введена 
в експлуатацію в 1969 році.  
Фото О. Савицький

Кожного року перелік аварій на об’єктах теплової енергетики 
поповнюється новими випадками, але 2013 рік став особливим, 
коли протягом одного місяця відбулося дві крупні аварії – 
збій електричного обладнання Дарницької ТЕЦ в Києві та 
катастрофічна пожежа на Вуглегірській ТЕС.

Аварія на Вуглегірській ТЕС, 29 
березня 2013 року.  
Фото ТСН

Скільки нам це коштує?

Субсидії у вугільну галузь складають:

Бюджетні витрати у 2013 році:

4% витрат державного  
бюджету або 1% ВВП

Всього з 2008 по 2013 рік на дотації вугільної промисловості держава виділила 
більше 73 млрд грн. Іншими словами за п’ять років кожен з 45,5 млн українців, 
включаючи неповнолітніх, заплатив вугільній промисловості більше 1 600 грн. 
За ці гроші можна було:

Побудувати 
10 ГВт 
потужностей 
ВДЕ.

Реконструювати 
інфраструктуру 
опалення 
5 найбільших 
міст України.

Утеплити  
бюджетні  
будівлі

на субсидування 
державних шахт

бюджет Міністерства 
охорони здоров’я

Вугілля забезпечує менше третини потреб  
держави в енергоресурсах

40% 

31% 

10% 

17% 

2% Гідро-
енергетика

Атомна 
енергетика

Нафта

Природний 
газ

Вугілля

13,5 
млрд. грн.

11,6 
млрд. грн.
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Як вугільні електростанції  
шкодять здоров’ю

За безпечну енергетику!

При спаленні вугілля повітря забруд-
нюється двоокисом вуглецю, оксидами 
сірки і азоту, токсичними органічними 
сполуками та зольним пилом. При ць-
ому окрім забруднення повітря також 
утворюються токсичні тверді та рідкі 
відходи, які накопичуються у великих 
кількостях біля електростанцій та ста-
новлять техногенну загрозу.  
При видобутку та збагаченні вугілля 
також утворюються великі об’єми від-
ходів, які складуються в териконах і ве-
ликих відстійниках. Терикони та від-
стійники також виступають джерелами 
забруднення довкілля.

Прорив шламонакопичувача електростанції Кінгстон в США, 
штат Теннесі, грудень 2008 року. Фото: Associated Press.

Heart attack

Heart rate variability

Heart disease

Stroke 

Decreased IQ

Diseases of 
central nervous 
system 

 

Рак легенів

Напади астми

Вразливість до інфекцій

Утруднене дихання

Хвороби легенів 
у дітей

Запалення

Підвищення 
згортуваності крові
Підвищення 
артеріального 
тиску

Lower birth weight 

Impaired foetal growth

Premature birth

Impaired mental and 
physical development 

Decreased 
sperm quality

ДВООКИС
СІРКИ (SO2)

ОКСИДИ
АЗОТУ (NOX)

САЖА ТА ПИЛ

Як вугільні електростанції 
шкодять здоров’ю 
Вугільні електростанції забруднюють повітря зваженими 
частками сажі, зольним пилом, оксидами сірки та азоту, 
а також вторинним озоном. Ці забруднюючі речовини 
є небезпечними для здоров’я людини. Найбільшу шкоду 
здоров‘ю спричиняють мікроскопічні зважені частки 
(2.5 мікрони), які утворюються з викидів оксидів сірки 
та азоту, сажі і пилу. Ці частки можуть глибоко проникати 
в легені та вносити отруйні речовини в кровообіг, 
викликаючи різноманітні захворювання.  

ЛЕГЕНДА

Зважені частки

Тропосферний озон

Токсичні метали

МІКРОЧАСТКИ ОЗОН

Серцеві напади

Аритмія

Хвороби серця

Інсульт

Зниження інтелекту

Захворювання 
центральної
нервової 
системи 

Lung cancer

Asthma attacks 

Infections and cough 

Impaired lung function 

Impaired lung 
growth in children 

Source: Rückerl R et al (2011). Health e�ects of particulate air pollution: A review of epidemiological evidence. Inhalation Toxicology 23(10): 555–592;
Pope III CA & Dockery DW (2006). Health E�ects of Fine Particulate Air Pollution: Lines that Connect. J Air & Waste Manage. Assoc. 56:709 –742; 
US EPA: Six Common Air Pollutants. www.epa.gov/airquality/urbanair; US EPA: Integrated Risk Information System (IRIS). www.epa.gov/IRIS

Inflammation 

Increased coagulation

Blood pressure

Низька вага при народженні

Порушення внутрішньо-
утробного розвитку 

Передчасні роди

Вади психічного та
фізичного розвитку

Погіршення якості сперми

NITROGEN
OXIDES (NOx)

SULPHUR
DIOXIDE (SO 2) OZONE (O 3)

SOOT AND
DUST

How coal-fired 
power plants can 
make you sick

Coal-fired power plants expose people to 
toxic particles, ozone and heavy metals. The 
most serious health impacts are due to
microscopic particles (PM2.5) formed from 
emissions of sulphur and nitrogen oxides, dust 
and soot. These particles penetrate deep into 
the lungs and into the bloodstream, causing
deaths and numerous health problems.

KEY

Particle pollution

Ozone

Toxic metals

ARSENIC

CHROMIUM

MERCURY

NICKEL

LEAD

CADMIUM

MICROSCOPIC 
PARTICLES

OZONE

TOXIC
METALS
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Джерело – доповідь Грінпіс «Мовчазні вбивці: Чому Європа має замінити вугільну енергетику зеленою енергетикою»

ОЗОН (O3)

ТОКСИЧНІ 
МЕТАЛИ

РТУТЬ

СВИНЕЦЬ

МИШ’ЯК
НІКЕЛЬ

КАДМІЙ

ХРОМ

Вугілля – найбільше джерело викидів парникових газів

З труб вугільних електростанцій 
викидається великий спектр різ-
них отруйних речовин, деякі з них 
мають канцерогенну дію і можуть 
потрапляти в організм з повітрям, 
продуктами харчування і водою. 
Потрапляючи в атмосферу, всі ці 
забрудники серйозно шкодять на-
селенню, спричиняючи, зокрема, 
хвороби дихальної та серцево- 
судинної систем. 
Мешканці населених пунктів, 
розташованих у смугах виносу 
викидів вугільних електростан-
цій, піддаються більш інтенсив-
ному впливу забруднення.

Вугільні електростанції є найбільшими джерелами забруднення атмосфери 
парниковими газами. Це робить вугільну енергетику серйозною загрозою  
для клімату. При спаленні вугілля є виділяє майже вдвічі більше СО2 на одиницю 
виробленої енергії ніж природний газ видобутий з традиційних родовищ. 
Детальніше про проблему зміни клімату дивись на стенді «Зміна клімату –загроза для життя».

У 2010 році більше 1/4 світових викидів парникових газів  
склали викиди від спалювання вугілля Понад 90 млн. тон

або 23%
викидів парникових 

газів в Україні 
продукують вугільні 

електростанції.

Вугілля 25%
Відходи 3%

Орні землі 5%

Тваринництво 5%

Вирубка лісів 10%

Інші джерела 
викидів 12%

Нафта 21%
Газ 19%

За даними ECOFYS
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Дякуємо Фонду розвитку 
демократії ООН за  
підтримку нашої роботи

Енергетична безпека України.  
Що це таке?

За безпечну енергетику!

Залежність 
від імпорту газу

56%

Залежність 
від імпорту 
ядерного палива

100%
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Дякуємо Фонду розвитку 
демократії ООН за  
підтримку нашої роботи

Потенціал енергозбереження в Україні.  
Мовою цифр*.

За безпечну енергетику!
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Дякуємо Фонду розвитку 
демократії ООН за  
підтримку нашої роботи

Джерела енергетичного марнотратства
За безпечну енергетику!

Основними причинами 
неефективного використання 
енергії є:
• Відсутність інвестицій у обладнання.

• Низьки тарифи на електроенергію, 
опалення, газ, водовідведення.

• Відсутність економічних стимулів 
для ощадного використання 
ресурсів.

• Відсутність приладів обліку 
теплової енергії, газу у переважної 
більшості споживачів.

• Відсутність ефективної 
загальнодержавної підтримки 
заходів з енергозбереження.

4 причини на користь  
енергоефективності:

• Національна безпека. Енергоефективність 
дозволяє зменшити імпорт газу, ядерного палива 
та нафти, а також  знизить залежність України від 
зовнішніх постачальників енергоресурсів.

• Економіка. Енергоефективність дозволить 
заощаджувати кошти як громадян, так і 
промисловим підприємствам, що значно 
підвищить конкурентоспроможність економіки та 
буде сприяти створенню нових робочих місць.

• Довкілля. Заходи з енергоефективності значно 
зменшують негативний вплив на довкілля 
шляхом зменшення викидів шкідливих речовин 
у атмосферу, ґрунти та води.

• Суспільство. Енергозбереження, як і 
відновлювальні джерела енергії є основою 
сталого енергетичного розвитку громад. 
Енергоефективні заклади комунальної власності 
(наприклад, школи, дитячі садки тощо) позитивно 
впливають на імідж та місцеву економіку громад.
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Дякуємо Фонду розвитку 
демократії ООН за  
підтримку нашої роботи

Правила енергозбереження
За безпечну енергетику!

Енергозбереження є головним засобом зменшення  
енергетичної залежності України, зменшення споживання енергії,  
разом зі зниженням витрат коштів на опалення та електроенергію. 

Що може зробити кожний?

! Пам’ятайте: найбільш дешевша, екологічно чиста 
і безпечна тільки та енергія, яка не була спожита.


