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Енергетична скарбниця Херсонщини.

 
Мета: Вирішення сучасних екологічних проблем нашого міста через 
вдосконалення енергетичного комплексу міста з застосуванням альтернативних 
джерел енергії.
 

 

 



 
Ми доведемо, що наша область є найперспективнішою до широкого 
застосування відновлювальних та альтернативних джерел енергії.
А також Херсон має шанс на економічний підйом та статус екологічно 
чистого міста.
Отже, Сьогодні світова спільнота переживає енергетичну кризу. За 
підрахунками вчених запасів нафти на Землі при тих темпах використання, які 
є зараз, вистачить до 2020 року, газу - до 2040, вугілля - до 2090...
В Україні 8 років тому прийняті Комплексна державна програма 
енергозбереження та Програма державної підтримки розвитку 
нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії і малої гідро- та 
теплоенергетики, згідно з якими до 2010 року необхідно забезпечити в 
державі економію традиційних паливно-енергетичних ресурсів в обсязі 12-
15% від загального їх споживання. Можливо, це й не так багато, однак у 
переводі на абсолютні цифри статистика виходить досить переконливою.
 



 

 
Одним з перспективних шляхів вирішення проблеми виходу з енергетичної кризи 
є залучення до паливно-енергетичного балансу Херсону  нетрадиційних 
поновлюваних джерел енергії (енергія сонця, вітру та ін).
 



   
     

      
 
 



 
Херсонщина є зоною істотних вітроенергетичних потенціалів. Для 
використання повітряних генераторів енергії достатньо 4 м⁄ с. З таблиці 
видно на територію області надходить достатня кількість вітрової енергії
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 За 
рік

Херсон 4.8 5 5 4.4 4.1 3.6 3.4 3 3.7 3.7 4.4 4.7 4.1

область 5.7 6 6 5.1 4.5 4.1 4.2 4.1 3.8 4.3 5.1 5.6 4.9

 
В наш час Україна має достатній досвід виробництва, проектування, 
будівництва, експлуатації та обслуговування вітроустановок.
 
Сонячна радіація (в мегаджоулях на м²) для Херсону. За показниками Херсонська
область має найбільшу пряму сонячну радіацію.

 зима весна літо осінь За рік

Пряма 
сонячна 
радіація

400 1300 2000 900 4600



Сумарна 
сонячна 
радіація

430 1450 2100 950 4930

 
Україна має розробки технологічних процесів  майже всіх видів виробництва і 
видобутку нетрадиційних палив і енергії, а її промисловість здатна за 
невеликий проміжок часу налагодити виробництво необхідного обладнання та 
оснащення.
 

 
Етап 1.
Застаріле обладнання  Херсонської ТЕЦ, яке потребує повної реконструкції. 
Переобладнання можна зробити вже з біотехнологічним  напрямом. Відомо що в
нашому місті існує проблема з сміттєзвалищами. Тверді побутові відходи 
сміттезвалищ на 50 – 80% складаються з органічних фракцій і являють собою 
потенційне джерело енергії. Газ що виділяється на міських звалищах на 40 – 
60% складається з метану. З 1т. побутових відходів можна отримати 180 – 
200м³газу.
Етап 2.
Так як Херсон має перспективніші сонячні енергетичні можливості, 
впроваджувати сонячні батареї в першу чергу на адміністративних будівлях, що 
в наслідок надасть можливість зекономити  велику частку державних грошей. Ці
гроші підуть на стабілізацію екологічного становища в місті.
Етап 3.
Наявність великої кількості вітрової енергії використовувати  на території 
області в сільському господарстві, що також надає можливість вирішення 
багатьох проблем.
 



 

 
Не що так дорого не цінується як життя. При сучасному екологічному

становищі існування нашого покоління на планеті ставиться під загрозу.
Так що ми поставимо на ваги: ціну довгих бухгалтерських розрахунків, або

життя завтра і життя наших дітей?
 

 
 


