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Всеукраїнська щотижнева громадянська газета громадянської організації «Поступ» видається з 2003 року (назва до №664 - «Поступінформ»)

№ 991
30.11.22-06.12.22 Громадянські середи відкриті для всіх і проходять 

щотижня о 19:00 по скайпу в аудіорежимі. 
Посилання на приєднання можна дізнатися  у  
адміністратора  сторінки  «Поступ»  у  Фейсбуці.
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24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!
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«Армія, Мова, Віра – це фундамент державності, який 
ми з вами створили за останні п’ять років», – так розпо-
відав Президент Порошенко в 2019 році.

«Армія, Мова, Віра» – про це саме говорить і Прези-
дент Зеленський зараз.

Багато хто сприймає ці слова, як українську націо-
нальну ідею.

А що є національною ідеєю, наприклад, у США? 
Інтернет нам дає таке:
«Поняття «американська мрія» часто використо-

вується для опису загальнонаціональної ідеології, що 
об’єднує американців. Його квінтесенцією заведено 
вважати думку, що кожна людина, котра володіє зді-
бностями, енергією та працьовитістю, здатна чесним 
шляхом домогтися успіху в житті, ставши добропоряд-
ною й заможною».

Один із засновників українського націоналізму Дми-
тро Донцов щодо національної ідеї казав:

«Нас учили, що наші гасла повинні йти “від інте-
лекту”, не “з почуття, з настрою”. А саме навпаки! Наці-
ональна ідея тоді лиш увірветься, як могутній чинник у 
життя, коли в ній сполучені щасливо обидві частини: 
чуттєва й розумова, коли інтелект міцно сполучений з 
народним інстинктом і сумлінням. А це можливе лише 
тоді, коли зміст ідеї, коли національний ідеал не є 
чужий, абстрактно виведений та їй накинутий, інакше 
він не запалить в її серці вогню захоплення».

Гасло «Армія. Мова. Віра», яке вподобала останнім 
часом українська влада – це звичайна рефлексія, засно-
вана з метою емоційного об’єднання електорату. Тобто, 
гасло, яке подобається або має подобатись піплу, щоб за 
це голосувати на виборах. 

КУДИ МАЄ РУХАТИСЯ УКРАЇНА?
Але гасла мають походити не з того, що подобається 

людям. А з того, куди має рухатись країна. Якою вона 
має стати! 

Куди рухається Україна, якщо дивитись на гасло, яке 
пропонує нам олігархія? До мілітаризованого суспіль-
ства, яке розмовляє українською мовою і вірить в Бога? 
Ну, нехай буде і так. А куди буде рухатись це мілітари-
зоване суспільство?

Куди ж має рухатись Україна? Жодна влада поки що 
не дала відповіді на це питання. До тих пір, поки цієї 
відповіді не буде, – не буде мети розвитку країни. І, від-
повідно, ніякого ефективного розвитку і не буде.

 
Переможемо.

ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!
_____________________________________________________

Деякий час тому в поступівській газеті вийшов в світ 
матеріал «ЩО РОБИТИ ЗАРАЗ?», матеріал присвячений 
темі порятунку енергосистеми прямо зараз. А даний 
матеріал є продовженням теми та спрямований трохи на 
перспективу розвитку енергетики.

Отож, що робити з українською енергетикою в най-
ближчій перспективі? Звичайно, велику енергетику 
треба відновити до довоєнного рівня, та продовжити 
розвивати. Треба добудувати кілька атомних енергобло-
ків, модернізувати існуючі ТЕС тощо. Але паралельно 
треба впроваджувати малу енергетику.

Саме мала енергетика, а це сонячні та вітрові елек-

тростанції, біогазові та геотермальні установки, дозво-
лить підвищити надійність енергосистеми шляхом 
диверсифікації, зменшити залежність від експорту 
енергоносіїв, а заодно покращить екологію. Давайте 
розглянемо основні моменти більш детально.

1. Саме популярне джерело зеленої електрики – це 
сонячні електростанції. Так, це дійсно працює, але є 
багато «але». Досить велика вартість обладнання та 
монтажу робить невигідною їх впровадження, якщо 
поряд є звичайна електромережа з необхідною потуж-
ністю. Коефіцієнт корисної дії сонячних панелей дуже 
малий, близько 20%, тобто використовується корисно 
лише п’ята частина отриманої сонячної енергії, а все 
інше йде просто в тепло. Сонячну електростанцію треба 
регулярно обслуговувати, а це робити можуть лише 
спеціалісти. Вона сильно залежить від наявності та 
кількості сонця, від пори року, від наявності складної 

ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА
автоматики управління. Якщо не враховувати «зеле-
ний» тариф на електрику, то термін окупності сонячної 
електростанції може складати до 20 років. Отже, з точки 
зору простого бізнесу це невигідно, бо краще гроші на 
звичайний депозит покласти, толку буде більше. Саме 
тому держава і ввела завищений «зелений» тариф на 
електрику, щоб цей бізнес став вигідним, а значить 
рентабельним. Але у мене особисто питання, а чому я 
маю доплачувати з власної кишені комусь, хто закрутив 
бізнес з сонячними електростанціями? Але з точки зору 
автономності, сонячні електростанції однозначно мають 
право на життя і їх вже досить успішно використовують. 
Також у мене тут питання до влади. А чому українська 
влада нічого не зробила для розвитку цієї зеленої елек-
трогенерації? Чому не побудували потужного заводу по 
виробництву панелей, акумуляторів, інверторів? Чому? 
Бо наживаються на імпорті певні провладні люди, бо 

Сергій Солодкий
  член Ради ГО «Поступ»

Громадянська відповідальність - 
шлях до Великої України!

https://www.facebook.com/solodkiy.s
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Завершення війни залежить від США. Якщо хтось роз-
повідає щось інше, то він або дурень, або когось хоче 
зробити дурнем.

США використовують нашу війну в якості інстру-
менту. Відомо про дві основні задачі, які вони вирішу-
ють.

Перша – вичавлення російських енергоносіїв з 
Європи, що веде до поновлення гегемонії США в ЄС. 

Друга – подовження термінів договору СНВ-ІІІ (дого-
вір про стратегічні і наступальні озброєння) з Росією. 
Або підписати іншу масштабну угоду, можливо і з долу-
ченням Китаю.

Ці процеси зараз на стадії вирішення. Ще не фіналі-
зовані, йдуть нешвидко.

По газу не все ще вирішено. Не весь обсяг росій-
ського газу, який необхідно замінити іншим, ще 
законтрактовано. Так, наприклад, лише недавно Франс 
Прес повідомило, що Катар погодився постачати Німеч-
чині два мільйони тон зрідженого природного газу на 
рік протягом 15 років. 

Таких питань багато.
«Північний потік-1» підірвано. Але є « Півніний 

потік-2», який не працює, проте готовий до роботи. 
Ніщо не буде заважати його запустити, коли війна, як 

привід для застосування санкцій, завершиться. А щоб 
це не відбулося, потрібно крім прийняття політич-
них рішень, зробити ще і якісь практичні кроки. Всі ці 
питання можна вирішувати, лише поки йде війна. І доки 
вони не будуть вирішені, навряд чи США будуть робити 
кроки по завершенню війни. 

І по продовженню договору СНВ-ІІІ теж є складнощі. 
Росія несподівано перенесла переговори із США, які 
мали відбутись в Єгипті. З’явилась інфа, що Держсе-
кретар США Блінкен хоче провести телефонну розмову 
з міністром МЗС Росії Лавровим вперше після початку 
повномасштабної війни в Україні. Є версія, що саме під-
писання цієї нової безпекової угоди і є тією великою 
угодою між США та РФ, в пакеті з якою є і українське 
питання.

Україна поки слабка країна. Чекає, поки США всі 
свої питання не вирішать. Щоб це змінити, потрібно 
тільки одне – негайно почати розвивати Україну, робити 
реформи.

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________ 

ВІД КОГО ЗАЛЕЖИТЬ ЗАВЕРШЕННЯ ВІЙНИ В 
УКРАЇНІ?

Приєднуйтесь до 
поступівського 

телеграм-каналу 
«За Велику Україну!»

Мета каналу - об’єднати однодумців, створити 
майданчик для людей, яким небайдужа країна! 

Учасники каналу - це люди, котрі прагнуть 
будувати Велику Україну! 

 https://t.me/zavelykuukrainu

Не забудьте натиснути на кнопку 
«ПРИЄДНАТИСЬ»!

ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА. ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

легше і більше грошей заробляти, імпортуючи та спалю-
ючи нафту, вугілля та газ. Ми все розуміємо.

2. Друге по популярності джерело зеленої електрики 
– це вітрові електростанції. Тут ще складніше. Якщо 
сонце є всюди, навіть, в лісі, то з вітром набагато склад-
ніше. Якщо врахувати розу вітрів, а також рельєф місце-
вості, то виявиться, що вітер в достатній кількості є не 
всюди. Також ускладнює впровадження в життя склад-
ність монтажу та обслуговування. А ще вітряки псують 
зовнішній вигляд, а ще вони створюють дискомфорт, 
бо дають шум та вібрації. Але якщо є безлюдні тери-
торії з гарними вітрами, то вітряк досить ефективний. 
Але вітряні електростанції використовувати окремо не 
ефективно, а лише в комплексі з іншими джерелами 
енергії. Знову питання до нашої влади. А чому досі в 
Україні нема заводу з виготовлення вітряків і допоміж-
ного обладнання? Ми запросто можемо все це виготов-
ляти. Знову відповідь є, дивись п.1.

3. Трохи про біогазові установки. Чи можуть біо-
відходи давати енергію? Можуть. Біогазові установки 
вже працюють в Україні, але поки дуже обмежено. Хоча 
потенціал, особливо, якщо врахувати величезний аграр-
ний сектор, величезний. Біогаз виділяється при гнитті 
біовідходів, сюди входять і каналізаційні стоки. Після 
очищення біогаз можна спалювати на мініелектростан-
ціях та виробляти теплову і електричну енергію. До речі, 
в столиці на Бортницькій станції аерації багато років 
цілорічно вже давно працює промисловий водогрій-
ний котел на біогазі з каналізаційних стоків. А потужна 
компанія «РЕГІОНАЛЬНА ГАЗОВА КОМПАНІЯ» в Україні 
започатковує проект транспортування біогазу газо-
вими мережами України до споживача. Тобто цей сектор 
енергетики починає розвиватись. І знову питання до 
влади. А де владна підтримка в цьому напрямку?

4. Тепер про геотермальні установки та теплові 
насоси. Вони не виробляють електрику, але вони виро-
бляють теплову енергію, що теж для України є дуже 
потрібним. З геотермальними установками досить все 
просто та дешево, якщо є геотермальні природні дже-
рела. Тобто з глибин землі на поверхню виходить дуже 
гаряча вода і треба просто зібрати цю теплову енергію 

та передати споживачу. Це точно не наш варіант. Це 
гарно працює в Гренландії, а також там, де є вулка-
нічна діяльність тощо. А от теплові насоси - це дуже 
перспективна тема в Україні. Що таке тепловий насос 
по-простому? Це холодильник навпаки. Тобто тепловий 
насос збирає низькопотенціальне тепло та перетворює 
його в стан, при якому можливо застосовувати в про-
мислових масштабах. Умовно кажучи, тепловий насос 
збирає тепло по трошку по пару градусів і складає все 
до купи, щоб отримати на виході десь 40 градусів. А це 
вже може обігрівати приміщення. Але є один нюанс – 
для роботи теплового насосу потрібна електрична енер-
гія, зовсім трохи, але треба. Тому він є залежним від 
електроенергії. Тепловий насос може відбирати тепло 
з землі, з природньої водойми, з каналізації. А так-як 
в Україні є велика кількість природніх водойм, де сама 
мінімальна температура на дні в самий лютий мороз аж 
4 градуси, а також розгалуджена каналізаційна мережа, 
де середня температура стоків доходить до 16 граду-
сів, то застосування для обігріву теплових насосів є 
дуже перспективним і, головне, екологічним. Але поки 
теплові насоси коштують досить дорого, та і монтаж не 
дешевий. Знову питання до влади. А чому до цих пір в 
Україні не побудували свій завод по виробництву тепло-
вих насосів? Відповідь теж відома, див.п.1

5. Мало енергію виробити та передати споживачу, її 
ще треба зберегти. Це дуже великий і досить дорогий 
об’єм роботи. Енергозбереження дуже важливе, адже 
це економія ваших грошей та зменшення споживання 
вичерпних корисних копалин, покращення екології. 
В-першу чергу, це перехід всюди на новітні енерго-
ощадні технології. По друге, це правильне і якісне 
утеплення величезного житлового фонду України. По 
третє, це значне зменшення втрат енергії при її передачі 
споживачу за рахунок модернізації енергомереж. Ну і 
четверте, це зміна способу життя людини, зміна в голові, 
а потім і на яву. Це перехід від комфортної розтрати на 
режим економії всього і всюди. Досить жити на широку 
ногу, це вже не модно.

Отже, все вище сказане можна і треба прямо сьогодні 
впроваджувати в Україні масово. Бо ВЕЛИКУ УКРАЇНУ 

без великої енергетики не збудувати.
Нажаль, сьогодні Світ продовжує жити в минулому, бо 

сильні Світу цього заробляють на вичерпних корисних 
копалинах нафта-газ-вугілля та не зацікавлені в новіт-
ніх технологіях, тому так все важко прогресує. Але ми 
можемо це змінити. Після війни Україна може стати Сві-
товим лідером енергоощадних технологій, у нас є про-
мисловий і науковий потенціал.

КОМЕНТАР ДО СТАТТІ

Валентин К.
член ГО «Поступ» 
Раніше ми обговорювали питання, пов’язані із 

виробництвом зброї. Щось може робитись у нас, а 
щось за кордоном. Тут, у сонячних батареях, та сама 
історія. Якщо ми будемо робити батареї у себе, але 
частину комплектуючих закуповувати за кордоном, 
то ці батареї будуть просто неконкурентні. Тобто, 
насправді нам потрібно будувати концерн. Складатися 
він повинен з видобувного комбінату - це пісок SiO2 
і отримання пластин для напилення. Далі - заводу з 
виробництва газів на кшталт аргону, азоту, водню - 
безпосередньо напилення і можливого спалювання 
відходів. Далі - цеху напилення, нарізки, нанесення 
контактів та інших техпроцесів. Потім не заважало б 
виробництво акумуляторних батарей та з’єднувальних 
кабелів. Ну і, що важливо, науково-дослідний центр, 
розробки якого будуть впроваджуватися. Уся ця 
махіна може спонсоруватися лише державою. При-
ватний бізнес таке не потягне, хоча б тому, що це 
треба вкласти кілька мільярдів доларів, а завтра, за 
наступної влади, знайдуть огріхи і відіжмуть нахабно. 
За нинішнього державного олігархічного ладу влада 
в це гроші вкладати не буде, це зрозуміло. І наоста-
нок це те, що наша наука давно припинила приносити 
користь державі. А без науки всі ці виробництва, по 
суті, будуть марними, бо плестимуться у хвості у світо-
вих лідерів за якістю та технологіями.

_____________________________________________________
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