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У статті досліджуються основні тенденції використання водних ре+
сурсів у промисловому секторі. Розкриваються виробничі і технічні
передумови забруднення вод в окремих галузях промислового вироб+
ництва. Обгрунтовуються перспективні напрями впровадження інно+
ваційних проектів у переробній промисловості та енергетиці.
In the article the basic tendencies of the use of waters resources are
explored in an industrial sector. Productions and technical pre+conditions
of contamination of waters open up in separate industries of industrial
production. Perspective directions of introduction of innovative projects
are grounded in processing industry and energy.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Промислове виробництво є основ
ним споживачем води і характеризуєть
ся різноманітними способами викорис
тання водних ресурсів у виробничому
процесі. Найбільші обсяги води викори
стовуються в металургійному комп
лексі, енергетиці, хімічній та харчовій
промисловостях. Кожна з цих сфер гос
подарської діяльності включає системи
водопостачання та водоспоживання, які
значно різняться між собою і, відповід
но, порізному впливають на стан при
родних водних об'єктів. Тому з особли
вою гостротою останнім часом підніма
ються проблеми впровадження мало
водних та безводних технологій у сфері
промислового виробництва, щоб макси
мальною мірою зменшувати порушення
екологічної рівноваги в запасах повер
хневих та підземних вод.
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НЕВИРІШЕНА РАНІШЕ ЧАСТИНА
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
До початку 90х років водокористу
вання у промисловому секторі офіційно
не вважалося сферою екологічно розба
лансованого природокористування. Еко
номія свіжої води та очищення скидів
стічних і технічних вод на фоні тоталь
ної гігантоманії розбудови переважної
більшості галузей вважалися другоряд
ними завданнями. Це і стало об'єктивною
передумовою значного екологічного де
структиву у водокористуванні, що
призвів до незворотних змін у природ
них водних об'єктах та запрограмував
екологічний світогляд основних водоко
ристувачів щодо подальшого освоєння
водної складової продуктивних сил.
Тому розробка концептуальних засад
водоощадливої та водоохоронної по
літики, особливо на промислових
підприємствах, є одним з найактуальні
ших завдань економіки природокористу
вання на сучасному етапі розвитку про
дуктивних сил.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Промислове виробництво є потуж
ним водокористувачем, що значною
мірою визначає екологічну безпеку гос
подарського освоєння водноресурсного
потенціалу. Тим більше це багатофунк
ціональний сектор господарського ком
плексу, і форми, способи та масштаби за
лучення водних ресурсів у відтворюваль
ний процес в окремих галузях надто
різняться. Все це змушує диференційо
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
вано підходити до вибору шляхів раціо
Цілями даної статті є аналіз вико
налізації водокористування у сфері про
мислового виробництва. З цих позицій і ристання свіжої води у промисловому
розглядається дана наукова проблемати виробництві, характеристика галузе
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вих особливостей та екологічних
наслідків водокористування в окремих
ланках промислового сектора, оцінка
перспектив інноваційного оновлення
систем водопостачання на промисло
вих підприємствах та відновлення
гідроенергетичного потенціалу малих
річок України.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
У промисловості, як і у житлово
комунальному господарстві, спостері
гається стала тенденція до скорочення
обсягів водозабору як із поверхневих,
так і з підземних джерел. Загальний
обсяг використання свіжої води у про
мисловому секторі у 2006 році порівня
но з 1980 роком скоротився на 12002
млн м3, порівняно з 2000 роком — на
2318 млн м3 (табл. 1).
Як і в комунальному господарстві,
занепокоєння викликає зростання об
сягів втрат води при транспортуванні.
Незважаючи на те що обсяги викорис
тання води у 2006 році порівняно з попе
редніми періодами суттєво знизилися,
зношеність систем водопостачання та во
доспоживання сприяє значним втратам
свіжої води. На порядок денний постала
проблема економії свіжої води, що вико
ристовується для потреб промислового
сектора, яка може бути забезпечена за
рахунок зменшення втрат води при
транспортуванні.
Спад виробництва і зменшення по
питу на воду певною мірою сприяли по
зитивним тенденціям щодо зменшення
негативного впливу на водні ресурси, але
цей вплив залишається невідповідним
відновлюваній здатності водних об'єктів.
Погіршення якісного стану водних ре
сурсів багато в чому зумовлене традиц
ійними методами екстенсивного ведення
водного господарства: в минулі десяти
ліття на більшості господарських об'єктів
заходи по охороні водних ресурсів ши
рокомасштабно і комплексно не прово
дились, акцент робився на впроваджен
ня очисних систем, що частково вирішу
вало проблеми охорони водних ресурсів.
В розрізі галузей промисловості най
більшим водокористувачем є енергетика,
яка у 2005 році для власних потреб залу
чала 3769 млн м3, що становить 64% від
загального забору. Частка підземних вод
у загальному заборі для потреб енерге
тики становила 18%. Структура електро
енергетичного сектора включає теплову
— 48%, атомну — 45% та гідроенергети
ку — 7% загального виробництва елект
роенергії. В останнє десятиліття водно
час із тенденцією зменшення виробниц
тва електроенергії (насамперед на тепло
вих електростанціях) спостерігається
зростання частки АЕС та ГЕС. На ТЕС
припадає близько 95% використаної
свіжої води в галузі, що споживає її в ос
новному для охолодження агрегатів. На
АЕС водозабором покриваються в ос
новному технологічні безповоротні вит
рати води і господарськопитні потреби.
Для виробництва електроенергії атомні
станції потребують у 1,5—2 рази більше
води порівняно з тепловими.
Сьогодні до складу електроенерге
тики країни входить понад 800 під
приємств, у тому числі 42 теплові елек
тростанції, 6 гідроелектростанцій і 4
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Таблиця 1. Динаміка водокористування в промисловості України за 1980—2006 рр.

ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɫɜɿɠɨʀ
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ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɧɚ
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6879

6432

5800

5384
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6
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* за даними Держводгоспу України

АЕС (Запорізька — найпотужніша
АЕС в Європі, ПівденноУкраїнська,
Рівненська та Хмельницька). Великі
ГЕС — Запорізька, Трипільська, При
дніпровська — працюють на прямотоці,
використовуючи енергію водного пото
ку з р. Дніпро.
Основна функція води в електрое
нергетиці — охолодження водяної пари,
що обертає турбіни. Для багаторазового
використання води здійснюється її охо
лодження у водоймахохолоджувачах,
градирнях чи бризкальних установках з
надходженням підігрітої води. Цей про
цес супроводжується значними втрата
ми води на випаровування. Необхідним
елементом підтримання якості води у
водоймахохолоджувачах є їх продувка,
при якій з водойми у природні водні об
'єкти скидаються, як правило, забруднені
води. Значними є втрати води в атомній
енергетиці, де утилізація тепла водою є
більш повною.
Водогосподарські та екологічні
проблеми галузі пов'язані переважно з
тривалою експлуатацією (20—40 років)
технологічних систем водозабезпечен
ня, які перевищують граничний ресурс
експлуатації. Негативні наслідки робо
ти теплової енергетики при фільтрації
води через золовідвали призводять до
забруднення поверхневих і підземних
вод, додаткового надходження у водні
об'єкти нафтопродуктів, хлоридів, за
вислих речовин, сульфатів. До негатив
них тенденцій слід віднести значні об
сяги скиду стічних вод, що становлять
3056 млн м3. Інші галузі промисловості
споживають значно менше водних ре
сурсів, ніж енергетика (рис. 1).
Вплив металургійного комплексу
на водні об'єкти проявляється в основ
ному у відкачуванні з шахт та рудників
високомінералізованих підземних вод.
Здебільшого видобуток і виробництво
кольорових металів призводить до
забруднення поверхневих вод важки
ми металами.
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Більша частина води, задіяна у
хімічній промисловості, використовуєть
ся у теплообмінних процесах. Стічні води
зазвичай відводять у відстійники на біо
хімочистку, де зайва волога випаровуєть
ся і вода знову повертається для повтор
ного використання. Забруднений у цьо
му процесі мул відправляється у накопи
чувач твердих відходів. Незважаючи на
регулярний контроль якості стічних та
нормативно очищених вод на скидному
каналі, як правило, забрудненою вияв
ляється територія підприємств і навко
лишніх грунтових вод. Позитивним є те,
що через скорочення випуску продукції
хімічної і нафтохімічної промисловості,
скид забруднених стоків зменшився
вдвічі. Хоча їхня частка у загальному
об'ємі стічних вод залишається високою
і становить близько 50%.
Харчова промисловість представле
на підприємствами близько 20 підгалу
зей, розташованих майже в усіх містах
України. Вона забезпечує одні з найви
щих темпів зростання обсягів виробниц
тва продукції серед інших галузей еко
номіки. Їй належить друге місце (після
металургії та оброблення металу) за об
сягами виробництва продукції серед
інших галузей економіки. Вона є комп
лексною галуззю промисловості й агро
промислового комплексу, до складу
якої входять підприємства, виробницт
ва і цехи, об'єднані за принципом еко
номічного призначення виробленої про
дукції. Дана галузь є значним спожива
чем води та найбільш вимогливою до як
існого стану водних джерел.
Машинобудування і металообробка
є невеликим споживачем води: галузь
забирає близько 1% загального об'єму
промислового водокористування. Така
ситуація пояснюється глибокою еконо
мічною кризою впродовж 90х років, що
зумовило часткову або навіть повну зу
пинку багатьох підприємств України,
різке падіння виробництва. Основне за

бруднення природних водних об'єктів
підприємствами даної галузі полягає у
відведенні стічних вод з нафтопродук
тами та підвищеним вмістом важких ме
талів.
На сьогодні практично всі регіони
України потребують широкомасштаб
ної реконструкції і модернізації існую
чої матеріальнотехнічної бази суспіль
ного виробництва з урахуванням ресур
сноекологічних вимог, стандартів та
обмежень. Це може здійснюватися на
основі застосування новітніх екологіч
но збалансованих, енерго і ресурсозбе
рігаючих технологій, маловідходних
замкнутих виробничих циклів, а також
подальшого розвитку систем оборотно
го і повторного використання прісних,
морських і стічних вод, що дасть мож
ливість комплексно використовувати
матеріальносировинні ресурси, знижу
вати собівартість продукції та зводити
до мінімуму викиди забруднюючих ре
човин у навколишнє середовище.
Впровадження нових і ефективних
технологій є однією з умов підтриман
ня стабільних темпів розвитку вироб
ництва, забезпечення раціонального
використання природних ресурсів та
захисту навколишнього середовища.
Невід'ємна частина цієї діяльності —
вдосконалення застосовуваних техно
логій, заміна їх на доступніші та еколо
гічно безпечніші. При вивченні шляхів
удосконалення технологій водоспожи
вання і водовідведення необхідно вра
ховувати їх взаємозв'язок з природни
ми екосистемами і оцінити, як заходи із
зниження рівня використання і забруд
нення вод впливатимуть на використан
ня інших ресурсів, їх відтворення та
якість.
Визначення і наукове обгрунтуван
ня основних цілей і напрямів підвищен
ня збалансованого, екологічно безпечно
го розвитку промислового водокористу
вання, мінімізація кількості забруднюю
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чих виробництв, збереження водних еко
систем як унікальних складових природ
ного середовища — неповний перелік
першочергових завдань, вирішення яких
потребує невідкладного, швидкого реа
гування і найбільш повного впроваджен
ня.
Для поліпшення існуючої екологі
чної ситуації основою здійснення при
родоохоронної політики в машино
будівній галузі мають стати: істотне
зменшення викидів забруднюючих ре
човин підприємств машинобудівного
комплексу в довкілля; впровадження
екологічно чистих технологій в усіх
напрямах діяльності машинобудівного
виробництва, зокрема вирішення пи
тань утилізації і знешкодження токсич
них відходів гальванічного виробницт
ва [3, с. 108—113].
Наші промислові підприємства спо
живають води значно більше, ніж у роз
винених європейських країнах. А це ве
ликий стік, забруднення водних джерел,
втрати води в грунт та підтоплення те
риторій. Для зменшення водоспоживан
ня та водовідведення на промислових
підприємствах необхідно провести зам
іну водяного охолодження повітряним,
використовувати в обороті очищені
стічні води, створювати повністю
безстічні технології, використовувати
розроблені установки термічного обез
солення води з ліквідацією існуючих та
відмовою від будівництва нових
відстійників.
Необхідно виявити реальний
ступінь впливу комунальних та промис
лових підприємств на розвиток підтоп
лення у містах та знайти шляхи усунен
ня такого впливу в ході загальної еко
номічної реформи та реформи кому
нального господарства. Рівень водоспо
живання у промисловості, сільському
господарстві і для господарськопитних
потреб слід зменшити в 1,5—2 рази, при
цьому питне водопостачання (де це
можливо) перевести повністю на
підземні води.
Враховуючи структурні зрушення в
промисловому секторі останніх років,
актуалізувалась проблема впроваджен
ня перспективних інноваційних проектів
у сфері бурякоцукрового виробництва та
харчовій промисловості. Перша галузь
традиційно є інвестиційно привабливою
завдяки сприятливим природноресурс
ним та виробничим передумовам форму
вання сировинної бази, а інша відзна
чається високою ліквідністю через швид
ку окупність авансованого капіталу. Тоб
то ці сфери діяльності мають значний по
тенціал для нарощення інвестиційних ре
сурсів, що будуть спрямовуватися на
фінансування інноваційних проектів
впровадження перспективних систем во
допостачання та очистки води.
Одним із перспективних шляхів
зниження витрат свіжої води в буряко
цукровому виробництві є, як показали
виробничі випробування, використання
повітряного охолодження замість водя
ного при конденсації утфельної пари.
Досвід Яготинського цукрового заводу,
який свого часу впровадив цю техноло
гію, показав, що за рахунок використан
ня повітряного охолодження для кон
денсації утфельної пари витрати свіжої
технічної води (водоспоживання) зни
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Рис. 1. Галузева структура забору води у 2006 році (за даними Держводгоспу України)

жуються на 95—100% до маси буряків,
а потужність оборотної системи (тепло
обмінних вод, вод I категорії) — на 450—
600% до маси буряків.
Як відомо, в бурякоцукровому ви
робництві широко використовують ло
кальні оборотні системи водопостачан
ня, від ефективної та надійної роботи
яких залежать і витрати свіжої технічної
води, і джерела утворення стічних вод у
виробництві. До цих оборотних систем
належить оборотна система гідротранс
порту й миття буряків (оборотна систе
ма транспортномийних вод). Вода в цій
системі забруднюється найбільше.
Ступінь її забруднення залежить від
якості та ступеня забруднення буряків.
Найбільш перспективною технологією
очищення оборотної води в цій системі,
яка дозволяє значно знизити витрати
свіжої води на підживлення оборотної
системи і зменшити кількість стічних вод,
що відводяться від цієї системи, є техно
логія, яка передбачає доосвітлення час
тини транспортерномийної води після
відстійників із застосуванням спеціаль
них освітлювачів, після котрих вода спря
мовується на мийку буряків.
Якість цієї води відповідає всім ви
могам, які висуваються до якості води,
що використовується для мийки бу
ряків. Це дає можливість знизити вит
рати свіжої води, яка раніше викорис
товувалася на дані цілі; крім цього, в
оборотну систему повертається транс
портерномийна вода (декантат) із зе
мельних відстійників транспортномий
ного осаду, котрий перед поверненням
в оборотну систему додатково піддаєть
ся очищенню на аналогічних освітлюва
чах. Використання цієї технології дає
можливість значно знизити витрати
свіжої води на підживлення оборотної
системи та зменшити кількість стічних
вод, які раніше спрямовувалися на біо
логічну очистку. Зниження водоспожи
вання і водовідведення можна також
одержати при впровадженні технології
обробки теплообмінних вод (вод I кате
горії), яка передбачає фільтрацію части
ни оборотної води (до 25%) через зер
нисті загрузки (пісок, подрібнений ке
рамзит) з наступним поверненням
фільтрованої води в оборотну систему.
Ця технологія пройшла виробничі вип
робування і підтвердила свою ефек
тивність щодо зниження витрат свіжої
води на підживлення оборотної систе
ми та стабілізації якості оборотної води

[13, с. 140—141].
Особливо перспективними як з
точки зору економічної доцільності,
так із точки зору збереження екологі
чної рівноваги в басейнах великих річок
є інноваційні проекти розвитку малої
гідроенергетики, яка дасть можливість
задовольняти локальні запити у деше
вих енергоносіях і поступово послаб
лювати енергетичну залежність країни
від зовнішніх джерел постачання па
ливних ресурсів.
Доки в СРСР вкладали кошти в буд
івництво величезних ГЕС, інші країни
дбали про малу гідроенергетику, і сьо
годні з подивом дізнаємося, що за ос
танні 40 років Китай збільшив загальну
потужність невеликих ГЕС у 3000 разів,
а близько 18—20 відсотків усієї елект
роенергії постачають більш як 80 тисяч
малих ГЕС. Та що там Піднебесна — у
40 разів територіально менша від Украї
ни Швейцарія має 2 тис. малих ГЕС по
тужністю, що не перевищує 35 МВт,
Німеччина — 36 тис., Австрія — майже
600.
Втім, не все так погано. У різних ре
гіонах задовго до газового шантажу ок
ремі господарники взялися за викорис
тання дармової енергії річок. У 2005 році
відновила роботу реконструйована Ли
сянська мала ГЕС на Черкащині, що
була зруйнована в 70х. На Сумщині
працюють доволі рентабельні Низівсь
ка, Маловорожбянська та Михайлівсь
ка малі ГЕС.
На Тернопільщині десять мініГЕС у
2005 році виробили понад тридцять
мільйонів кіловатгод. електроенергії.
Три з них відроджено порівняно недав
но, а доля ще десятка недіючих пов'яза
на з фінансуванням. Втім, коли доводить
ся тулити копійку до копійки як плату за
дорогі енергоносії, швидко з'являються
і кошти, і нестандартні рішення. І тому в
обласному центрі муніципальна влада
для поліпшення освітлення вулиць і площ
вирішила збудувати мініГЕС на річці
посеред міста. Її потужність якихось 300
кВт, та цього досить, щоб забезпечувати
струмом міські ліхтарі за будьякої пори
року та цінових коливань на ринку енер
гоносіїв. Вочевидь, варто скористатися
таким досвідом автономного освітлення
головам невеликих містечок та селищ
міського типу, розташованих "у зоні
впливу" якоїсь річки. Більше того, мала
гідроенергетика має й ряд інших переваг
(рис. 2).
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ɉȿɊȿȼȺȽɂ ɆȺɅɈȲ ȽȱȾɊɈȿɇȿɊȽȿɌɂɄɂ

ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ

ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɿ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɧɿɫɬɶ
ɞɠɟɪɟɥɚ ɟɧɟɪɝɿʀ

ɬɪɢɜɚɥɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɦɚɥɢɯ
Ƚȿɋ
ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ

ɧɟɫɤɥɚɞɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ

ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɽ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɛɿɥɹ
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ

ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɿɱɨɤ

ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɟɪɨɡɿʀ ɝɪɭɧɬɭ,
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɜɨɞɨɨɛɦɿɧɭ

ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ

Рис. 2. Переваги малої гідроенергетики

Прикладом раціонального викори
стання гідроенергетичних ресурсів слу
жить рівнинна Вінничина, де діють вісім
гідроелектростанцій із 26 загальною по
тужністю 25 МВт. Там реанімовано
Гальжбіївську ГЕС на р. Мурафі. Став
ши удвічі потужнішою, вона щороку за
ощаджує Ямпільському району 600 тонн
вугілля, яке довелось би спалити в ко
тельнях. Почали виробляти струм і ще
дві малих ГЕС — Петрашівська й Бу
шанська, що, безперечно, позитивно по

значилося на поліпшенні енергозабез
печення селян.
Втішає, що "процес пішов" органіч
но, навіть стихійно, без особливого
втручання держави. Переконуємося, що
гріх не скористатися невичерпною енер
гією малих річок, якими Україна не об
ділена. Ясна річ, вони повністю не ком
пенсують втрат від зменшення поставок
російського газу, але те, що у поєднанні
з іншими відновлювальними джерелами
пом'якшать енергетичну напругу, неза

ɉɈɁɂɌɂȼɂ ȼɉɊɈȼȺȾɀȿɇɇə ȼ ɉɊȺɄɌɂɄɍ ȽȱȾɊɈȿɇȿɊȽɈɍɋɌȺɇɈȼɈɄ ɆȺɅɈȲ
ɉɈɌɍɀɇɈɋɌȱ ȼ ɄȺɊɉȺɌɋɖɄɈɆɍ ɊȿȽȱɈɇȱ

ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɨɫɜɨɽɧɧɹ
ɝɿɞɪɨɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ
ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ

ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɿ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨʀ
ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɟɝɿɨɧɭ

ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɪɟɝɿɨɧɭ ɜɿɞ
ɜɜɨɡɭ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀɜ

ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ

ɡɞɟɲɟɜɥɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ

ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ ɜɿɞ
ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ

Рис. 3. Позитиви впровадження в практику гідроенергоустановок малої
потужності в Карпатському регіоні
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перечно.
Важко збагнути "логіку" парадоксів,
але Карпатський регіон має найбільший
гідроенергетичний потенціал малих
річок (близько 30 відсотків), що, за оцін
ками інституту "Укргідропроект", стано
вить 2 млн кВт, і чи не найбільш потерпає
від нестачі енергоносіїв (рис. 3). На За
карпатті зосереджено половину згадано
го потенціалу, а виробництво електрое
нергії на морально застарілому облад
нанні Оноківської, Ужгородської та Те
реблеРіцької ГЕС щонайбільше на 7
відсотків забезпечує потреби області.
Вже не один рік на різних рівнях трива
ють нескінченні балачки про необхід
ність активного розвитку малої енер
гетики.
Однак ні стара, ні нова влада досі
не спромоглася долучити до згаданих
енергетичних об'єктів, споруджених за
часів Чехословаччини та СРСР, бодай
ще один, здатний хоча б освітлювати
вулиці Рахова, Тячева чи Хуста.
Невдячна справа повторювати за
гальновідомі істини про те, що малі ГЕС
можуть працювати як у загальній сис
темі, так і в локальній, дозволяючи в ек
стрених ситуаціях не залишати сотні по
селень без тепла і світла. На жаль, доля
цих станцій досі радикально не визна
чена на загальнодержавному рівні, хоч
маємо належну кількість законів.
Сьогодні, коли крижаний душ "Газ
прому" добряче остудив гарячі голови
романтиків будівництва атомних та теп
лових електростанцій, повертаємося до
здорового глузду, і зажевріли певні
надії на активніше використання деше
вих відновлюваних джерел, передусім
згаданої малої гідроенергетики. Тим
більше, збережено кадровий і виробни
чий потенціал. Скажімо, АТ "Київенер
гомаш" розробляє проекти відновлення
та реконструкції наявних і діючих міні
ГЕС та будівництва нових у районах як
децентралізованого, так і централізова
ного енергопостачання, на наявних пе
репадах водоймищ і водотоків тощо...
Що ж казати про визнаних авторитетів
у цій справі харків'ян, чиї гідротурбіни
відомі у всьому світі. Створені ними аг
регати для малих ГЕС ще й як прислу
жаться Україні.
Це перспектива. Тим часом є вироб
ничі підрозділи, котрі без директив зго
ри та вказівок місцевого рівня планомі
рно й наполегливо займаються цією дер
жавного значення справою. Розташова
на у Вінниці зовнішньоекономічна асо
ціація "Новосвіт" упродовж семи років
із дня заснування повернула до життя
чимало залишених напризволяще малих
гідростанцій у Вінницькій, Черкаській та
Хмельницькій областях [1, с. 17]. Тому
цей досвід варто поширити на решту ре
гіонів України. На думку А. Васильєва
[2], необхідно робити все можливе, щоб
створити якомога сприятливіші умови
для вдалої реалізації програми освоєн
ня гідроенергетичного потенціалу ма
лих річок (рис. 4).
Інноваційні процеси як найперспек
тивніша форма розвитку економіки по
ступово знаходять місце і в такій
інертній галузі, як водне господарство.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ɍɆɈȼɂ ȼȾȺɅɈȲ ɊȿȺɅȱɁȺɐȱȲ ɉɊɈȽɊȺɆɂ ɈɋȼɈȯɇɇə
ȽȱȾɊɈȿɇȿɊȽȿɌɂɑɇɈȽɈ ɉɈɌȿɇɐȱȺɅɍ ɆȺɅɂɏ ɊȱɑɈɄ

ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨɫɩɨɞɚɫɶɤɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ (ɦɚɥɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ,
ɯɨɥɞɢɧɝɨɜɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ

ɩɪɹɦɟ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɲɥɹɯɨɦ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɨ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ
ɞɥɹ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɝɿɞɪɨɪɟɫɭɪɫɿɜ

ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ
ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢɦɭɬɶ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɚɥɢɯ ɟɧɟɪɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɿ ɟɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ

ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɳɨɞɨ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɦɿɧɿɝɿɞɪɨɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿʀ ɬɚ ɥɨɤɚɥɶɧɿ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ

ɱɚɫɬɤɨɜɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɿɥɶɝɨɜɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɿ
ɧɢɡɶɤɨɩɪɨɰɟɧɬɧɢɯ ɩɨɡɢɤ ɡ ɛɸɞɠɟɬɭ ɧɚ
ɣɨɝɨ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ

Рис. 4. Умови вдалої реалізації програми освоєння гідроенергетичного
потенціалу малих річок

Проте, як і в цілому по країні, науково
технічна активність не має системної
основи й застосовується від випадку до
випадку — при виникненні резервів
фінансування, фахівців і часу.
В умовах проведення реструктури
зації водного господарства є практичні
можливості формування інноваційної
системи, яка враховує особливості його
сучасного стану: насичення ринку вели
кою кількістю не затверджених методич
них розробок, технологій та послуг ви
сокої якості з однаковими споживчими
властивостями; посилення конкуренції;
перехід ініціативи створення технологій
або послуг від розробників і виробників
до споживачівводокористувачів.
Вдала реалізація перерахованих
вище інноваційних проектів, що стосу
ються різних сегментів водного госпо
дарства, потребує формування інститу
ціональної структури інноваційної
діяльності, яку становитимуть підприє
мства, установи, їх об'єднання різних
форм власності, що надаватимуть по
слуги з продукування, освоєння та ко
мерціалізації продуктових та процесних
інновацій (консалтингові фірми, фінан
совокредитні установи, зони інтенсив
ного науковотехнічного розвитку (тех
нополіси), технопарки, інноваційні цен
три). В авангарді цього процесу мають
бути науководослідні установи Держ
водгоспу та УААН, які забезпечувати
муть інтеграцію науковотехнічних дос
ліджень і водогосподарської діяльності
та поступово переводитимуть водне гос
подарство на інтенсивну основу, а ок
ремі його складові — на ресурсоощад
ливу модель розвитку.
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ВИСНОВКИ
Однією з основних проблем раці
оналізації водокористування є впро
вадження маловодних та безводних
технологій у промислове виробницт
во й теплоенергетику. Це дозволить
забезпечити економію свіжої води і
тим самим зменшити скиди стічних та
технічних вод у природні водні об
'єкти. Необхідно відродити потенціал
малої гідроенергетики, яка в умовах
значної залежності нашої країни від
зовнішніх джерел постачання енерго
носіїв дозволить знизити ціну елект
роенергії і тим самим посилить енер
гетичну самодостатність держави. У
найближчій перспективі потребують
уточнення механізми інституціональ
ного, фінансового та організаційного
забезпечення відродження малої
гідроенергетики, особливо у Кар
патському регіоні та на Поділлі.
З метою пошуку додаткових інве
стиційних ресурсів для розбудови во
доохоронної інфраструктури варто
використовувати різноманітні форми
фінансування інноваційних проектів,
які мають місце в країнах розвинено
го капіталізму і довели свою життєз
датність. Тим більше, це виступає од
ним із пріоритетів ряду міжнародних
природоохоронних конвенцій. Перс
пективним розглядається проект об
міну боргових зобов'язань країн пост
соціалістичного табору на право
фінансування проривних проектів з
охорони навколишнього природного
середовища, в першу чергу, у промис
ловому секторі.
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