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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА 

 

ВІД РЕДАКЦІЇ ЖУРНАЛУ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНА 

БЕЗПЕКА» 

 

ПРОГРАМА «ПАРИЖ15» має велике значення для розвитку України в напрямку 

майбутніх технологій, які не вносять в атмосферу планети парникових газів. Ті амбіційні 

наміри, які викладені в ПРОГРАМІ, не мають аналогів в світовій практиці. Безумовно, що 

впровадження такого циклу технологій призведе до кардинальних змін в економіці та в 

соціальній сфері. Трансфер технологій дасть можливість і іншим народам перейти до без 

вуглецевих циклів господарювання та взаємодії з природою. Можливо, що ця діяльність 

приведе до стабілізації клімату планети.  

 Ми вбачаємо в діяльності авторів ПРОГРАМИ «ПАРИЖ15» щодо пошуку виходу з 

кліматичної  кризи Планети Земля через національні програми, через залучення нових 

технологій, через передачу технологій іншим країнам надзвичайно важливий аспект – це 

гуманізація знань та направлення цих знань на врятування людства від таких глобальних 

потрясінь. Цей планетарний підхід перегукується з вченням нашого співвітчизника  

Вернадського В.І. стосовно еволюції НООСФЕРИ під  впливом людини на Планету 

Земля.Людина брала від планети все більше і більше ресурсів.  І цей підхід призвів до 

накопичення могутності людини як зі сторони знань, так і зі сторони можливостей 

концентрації ресурсів для вирішення глобальних проблем. Тепер настали часи, коли такий 

підхід не працює. Планеті потрібна допомога Людини. Людина зобов’язана віддати Планеті 

частину своїх ресурсів та змінити вплив Людини на планетарні системи завдяки свої знанням 

та накопиченим ресурсам та технологіям. ПРОГРАМА «ПАРИЖ15» пропонує один з таких 

шляхів. І хоч він, цей підхід, сформований для однієї країни – України, його застосування 

безумовно приведе до життя аналогічні підходи і в інших країнах. Ми думаємо, що 

публікація такої ПРОГРАМИ призведе до поштовху цілої низки подій з позитивними 

результатами як для клімату Планети Земля, так і для рівня життя всього населення Планети. 

А також, стане центром збору інших, можливо і більш ефективних, пропозицій, технічних 

рішень, нових підходів від вчених, винахідників, інженерів, яким не байдужа доля Планети. 

 Наш журнал, як видання, що ставить своєю стратегічною метою висвітлення проблем 

глобальної та спеціальної безпеки людини,  готовий стати інформаційною платформою в 

цьому питанні та публікувати розширення та доповнення до ПРОГРАМИ «ПАРИЖ15» з 

метою підвищення її ефективності. 

На думку редакції, автори не відобразили в ПРОГРАМІ суті планетарних змін клімату 

під впливом Людини. Основна проблема, яка привела до таких катастрофічних наслідків, 

знаходиться в порушеннях законів глобального управління Планетарними процесами. 

НООСФЕРА, як середовище існування Людини, як виду, та Природи, при явному зростанні 

ролі Людини, не стала предметом вивчення та управління. Всі економічні, політичні та 

соціальні доктрини прийняли Природу як константу, як незмінне джерело ресурсів, як 

необмежений простір для формування звалищ. Виявилось, що це не так. Тепер ці нові 

доктрини розвитку Людини та зростання її добробуту мусять, як сцену, розглядати і 

поведінку НООСФЕРИ в цілому при намаганні досягнути будь – яких соціальних цілей. Такі 

доктрини повинні добиватись побудови цільного системного взаємозв’язку діяльності 

Людини та наслідків цієї діяльності для Природи. 

Побудови нових доктрин повинні базуватись на багаторівневій з багатьма часовими 

циклами інформації про діяльність Людини та багаторівневій глибоко вивченій інформації 

про наслідки цієї діяльності для Природи. НООСФЕРА – це цілісний організм нашої 

Планети з повним циклом управління щодо досягнення цілей Людини та створених нових 

Природних реакцій, які не погіршують становище Планети та умов існування Людини і 

природного різноманіття, а, навпаки, створюють ще кращі умови для спільного проживання 

Людини, як суб’єкта управління, та Природи, як об’єкта управління. Це управління має свої 

закони. Але з часів Вернадського В.І. не було розроблено ні однієї концепції такого 
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управління НООФЕРОЮ. І в цьому є причина нашого сьогоднішнього результату діяльності 

– Планета потребує негайної допомоги. І в цьому автори праві. Діяти треба негайно та 

системно. 
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СТАТТЯ 1:ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

РОЗДІЛ 1 

ВСТУП 

 

На сучасному етапі держава та громадське суспільство України мають з честю 

відповісти, з однієї сторони,  на локальні загрози існуванню держави та на процеси, які 

заважають становленню добробуту в країні, з іншої сторони, -  прийняти виклики на 

глобальні загрози, які вирішує весь світ.  Ці процеси мають спільні поля діяльності. Одне з 

них, це боротьба зі змінами клімату планети через кардинальну реконструкцію економіки. 

Це поле діяльності повинно стати перехрестям вирішення проблем безпеки України як в 

політичній площині через кардинальні зміни та покращення в економіці країни, так і 

вирішувати ті глобальні загрози планеті, які несе в собі зміна клімату завдяки нещадній 

експлуатації вуглецевої технології отримання тепла, електроенергії, забезпеченні 

енергоресурсами транспорту.  

 

РОЗДІЛ 2  

ЗМІНИ КЛІМАТУ В СВІТІ 

 

Зміна клімату це глобальна екологічна проблема. Основною причиною порушення 

кліматичного балансу є використання викопного палива та неефективне споживання енергії. 

Парникові гази CO2 (вуглекислий газ), CH4 (метан) та N2O (закис азоту), що утворюються 

внаслідок діяльності людини, здатні викликати посилення парникового ефекту. 

Надмірна кількість газів, які утворюються в результаті діяльності ТЕЦ, транспорту, 

сільського господарства, промисловості, потрапляючи до атмосфери Землі утримує сонячне 

тепло у нижніх шарах атмосфери, не даючи йому повертатися до космосу. Внаслідок чого 

йде розігрів планети і як слідство підвищується середньорічна температура на Землі. 

Зміна клімату є реальністю. Сьогодні клімат на планеті змінюється і стає все більш 

гарячим і непередбачуваним ніж він був протягом двох тисячоліть. Якщо в найближчі роки 

не зміняться існуючі тенденції до кінця століття глобальна температура досягне найвищої 

відмітки. 

Вчені впевнено стверджують, що зміна клімату відбувається через вплив людини і 

саме людство несе відповідальність за забруднення та негативні зміни у кліматичному 

балансі планети. 

За останнім звітом Міжурядової групи експертів (IPCC)1 від 2 лютого 2007 року “ 

саме збільшення викидів парникових газів внаслідок діяльності людини є найбільшою 

причиною зафіксованих кліматичних змін ”. 

Протягом останніх ста років люди залежали від викопних видів палива, таких як, 

нафта, вугілля, газ і використовували їх для своїх енергетичних потреб. Спалення нафти, 

вугілля та газу, створення сміттєзвалищ, розвиток автотранспорту, нераціональне сільське 

господарство призводять до викидів парникових газів (вуглекислий газ, метан, закис азоту), 

які потрапляючи до атмосфери Землі посилюють “ парниковий ” ефект, який призводить до 

глобальної зміни клімату. 

За останні сто років концентрація вуглекислого газу (CO2) збільшилася на 40%, що є 

найбільшим рівнем за останні 650 тис. років. 
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Концентрації в атмосфері метану (CH4) збільшилася в 2,4 рази в порівнянні з до 

індустріальним періодом. 

Глобальні концентрації закису азоту (NO2) збільшилися на 20% в порівнянні з до 

індустріальним періодом (IPCC1). 

За останнім звітом Міжнародної групи вчених зі зміни клімату IPCC1 (лютий 2007р): 

11 з останніх 12 років (1995-2006) були зафіксовані як найтепліші з початку вимірювання 

температури (1850); 

В середньому рівень світового океану зростав на 1,8 мм (1,3-2,3) кожного року з 1961 

по 2003. Починаючи з 2003, темпи підвищення рівня океану зросли до 3,1 (2,4-3,8) мм 

щорічно. Сукупно, рівень світового океану збільшився на 0,17 м. 

Супутникові дані свідчать, що арктичні льодовики тануть із швидкістю 2,7% в 

десятиріччя, з таненням влітку до 7,4%. 

Зафіксовано посилення та довго строковість засух в районах тропіків та субтропіків і 

це – є бідою для населення, що там проживає. 

Зафіксовано ріст кількості та інтенсивності повеней, що спричиняються більшим 

випаровуванням. 

Зафіксовано збільшення інтенсивності тропічних циклонів на півночі атлантичного 

океану, як наслідок нагрівання океану і накопичення більшої кількості енергії. 

Якщо викиди парникових газів не будуть контролюватися, зміна клімату протягом 

найближчих сотен років буде відбуватися зі швидкістю, невідомої з початку розвитку 

цивілізації. 

Існує реальна можливість того, що механізми реакції у відповідь призведуть до 

раптової та незворотної зміни клімату. 

Існує така думка, що з глобальним потеплінням в світі стане лише тепліше. Але 

насправді на нас чекають зміни клімату, які тягнуть за собою такі екстремальні природні 

явища, як посухи, повені, сильні урагани, затоплення прибережних районів і поселень, 

аномальні температури. Через проблему зміни клімату вже до кінця цього століття сотням 

мільйонів людей загрожує існування. 

 

РОЗДІЛ3 

ЗМІНИ КЛІМАТУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

 

           Зміни клімату – це великомасштабні, довгострокові зрушення в погодних умовах та 

середній температурі планети в цілому та окремо взятих територій. 

          За даними NASA у 2016 температурні показники поверхні Землі були найгарячішими з 

моменту початку ведення спостережень у 1880 році. Глобально, середня температура в 2016 

році була на 0,99 градусів за Цельсієм вища, ніж в середині 20-го століття. Якщо 

спостерігати більший відрізок часу, середня температура поверхні планети піднялася на 

близько 1,1 градуси за Цельсієм з кінця 19 століття. Вчені вже не сумніваються, що ця зміна 

обумовлена в основному збільшенням концентрації вуглекислого газу та інших 

антропогенних викидів в атмосфері. 

          В такій ситуації прогноз для України може бути наступним: 

          У випадку, бездіяльності, за даними Світового банку, якщо не відбудеться 

кардинальних змін в економіці, способах виробництва і рівні споживання, середньорічна 

температура в Україні до 2100 року може підвищитись на 3,2-4,5 градуси за  Цельсієм. 

           В такому випадку на Україну чекатимуть значні негативні наслідки в першу чергу для 

сільського господарства за рахунок збільшення посух, зменшення рівня опадів влітку, більш 

різких пікових температур (від’ємної взимку і плюсової влітку), що негативно 

позначатиметься на кількостях врожаю, буде вимагати значних інвестицій у заходи з 

адаптації до змін клімату (наприклад, в технології зрошування, роботу над створення стійких 

до перепадів температури видів, тощо). В цілому, можуть спостерігатись значні зміни 
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сезонних явищ, наприклад ранній початок цвітіння рослин, а потім різкі похолодання. Що 

негативно впливатиме як на господарські культури, так і на всі екосистеми в цілому. 

           Посухи й повені, інші екстремальні погодні явища, такі як урагани, не тільки 

почастішають, але їх руйнівний вплив збільшиться. Такі явища стануть постійними, 

наносячи значні збитки економіці країни і загрожуючи продовольчій безпеці. Посухи та 

спека, зменшення кількості опадів влітку також сприятимуть збільшенню частоти лісових 

пожеж та опустелюванню південних і південно-східних регіонів України. В контексті 

повеней і підтоплень найбільш уразливими є гірські регіони Карпат, населені пункти в 

басейнах річок Дністру, Дніпра, менших рік тощо. Ми вже відчули на собі повені на Дунаї у 

2005 р., на Дністрі й у Закарпатті у серпні 2008, посуху по всій Україні у 2007, рекордні 

снігопади на заході та центральній частині країни у березні 2013 р. 

            Разом з цим регіони на півдні України можуть також постраждати з високою 

ймовірністю внаслідок підняття рівня Чорного і Азовського морів, які є складовою Світового 

Океану, адже за останні 100 років рівень Світового океану в середньому підвищився на 178 

мм і продовжує підніматися зі швидкістю 3,4 мм на рік. Вчені застерігають, що Крим може 

стати островом, бо затопить перешийок. Так само під водою може опинитися значна частина 

Одещини. Вилкове може зникнути взагалі. Частина Херсонщини та Миколаївщини теж 

опиняться під водою. Така ситуація може призвести також до проблеми забезпечення 

водними ресурсами, в тому числі питною водою. 

             Згідно висновків Національної академії наук України, Української академії аграрних 

наук та Держкомгідромету України, глобальне потепління в Україні відгукнеться 

незворотною деградацією степів Причорномор'я, Приазов'я та степової частини Криму, а 

також зниженням продуктивності лісу на всій території України, зокрема внаслідок 

поширення інфекційних хвороб рослин та шкідників. За ще більш песимістичним сценарієм, 

можлива загроза міграції населення з країн південно-східних регіонів, де буде спостерігатися 

значене погіршення умов проживання внаслідок стрімкої зміни природно-кліматичних умов 

та загроза поширення інфекційних захворювань непритаманних Україні (малярія, лихоманка 

Денге, тощо). А за даними Національного інституту стратегічних досліджень, загрози для 

біологічного різноманіття через зміни клімату проявлятимуться у вигляді зменшення 

кількості корисних видів, зміни складу лісу та фауни, деградації ґрунтів та зміну видового 

складу ґрунтової флори і фауни. 

             За умови скорочення споживання ресурсів і швидких змін в економіці у напрямку 

розвитку сервісної та інформаційної економіки зі зменшенням матеріальної інтенсивності і 

впровадженням чистих ресурсозберігаючих технологій, використанням відновлюваних 

джерел енергії за даними Світового банку температура в Україні до 2100 року підвищиться 

на 2-3 градуси. Такий рівень потепління все ще нестиме перераховані вище ризики, лише у 

дещо менших амплітудах проявів і з меншою вірогідністю. 

             Разом з тим, існує альтернативний сценарій розвитку, який дозволяє утримати 

підвищення середньої температури у рамках 1,5 градуса С та заподіяти змінам клімату і їх 

негативним наслідкам. Такий сценарій потребує переходу на 100% відновлюваної енергії, 

радикального зменшення викидів парникових газів, застосування органічного землеробства, 

збереження лісів і екосистем, зміни транспортної системи, а головне – зміни свідомості 

споживацтва, постійного збагачення і економічного зростання, яка зараз панує в Україні і 

світі. 

             На досягнення цього націлена як раз Паризька кліматична угода,. Але в той час, коли 

ця угода стала закликом для дій для всіх країн світу, Україна вирішила проігнорувати 

основну ідею цього договору – взяття на себе зобов’язань зі скорочення викидів парникових 

газів. Згідно Національно-визначеного внеску зі скорочення викидів, поданого до 

Секретаріату Конвенції ООН з питань зміни клімату, Україна планує збільшувати викиди до 

2030 року. На даний момент, офіційна ціль України - скорочення викидів на 40% відносно 

рівня викидів парникових газів 1990 року, що насправді означає збільшення викидів на 
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40,7% до 2030 року відносно рівня викидів у 2012 році, адже зараз в повітря викидається вже 

приблизно на 60% менше, ніж в 1990 році. 

           Паризька угода є не єдиним документом, який визначає міжнародні зобов’язання 

України з питань зміни клімату. Так, в Угоді про Асоціацію Україна-ЄС значна частина 

вимог також закладена в сфері скорочення викидів в атмосферу і урегулювання цієї сфери в 

Україні. Україна є також членом Європейського енергетичного співтовариства і повинна 

виконувати вимоги, які цим висуваються, зокрема в частині розвитку відновлюваної 

енергетики і скорочення викидів. 

          Відмова від викопного палива в Україні цілком реальна. Більше того, щоб утримати 

підвищення температури в межах 1,5оС всі країни повинні перейти до 2050 року на 100% 

відновлюваної енергії. В Україні високий потенціал сонячної і вітрової енергії, а також 

енергії біомаси другого покоління, яких достатньо для заміщення викопних видів палива. За 

результатами дослідження Greenpeace, перехід на 100% відновлюваної енергії країн Східної 

Європи і Євразії дозволить створити близько 1,3 млн. додаткових робочих місць до 2030 

року та знизити до нуля викиди CO2 від енергетики у 2050 році. 

           Для цього необхідно вже зараз ставити амбітні цілі по розвитку відновлюваної 

енергетики, приймати програми підвищення безпеки ядерної галузі, відмовлятись від 

видобутку і спалювання вугілля, адже часу для дії залишається все менше і менше. Чим далі 

ми відкладаємо ці рішення на майбутнє, тим більшою є ймовірність, що зміни клімату в 

Україні відбуватимуться за описаним першим песимістичним сценарієм 

 

РОЗДІЛ 4 

ПІДСТАВИ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ 

 

У відповідь на глобальні виклики людству щодо катастрофічних тенденцій зміни 

клімату Землі  12 грудня 2015 року на 21-й конференції сторін рамкової конвенції ООН зі 

зміни клімату була прийнята нова міжнародна кліматична угода - Паризький договір  

Україна підписала 22.04.2016, а Верховна Рада України ратифікувала цей договір Законом № 

1469-VIII  від 14.07.2016 

 

Стаття 2 

1. Угода, посилюючи реалізацію Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну 

клімату, що прийнята в м. Нью-Йорк 9 травня 1992, у тому числі її мети, спрямована на 

зміцнення глобального реагування на загрозу зміни клімату в контексті сталого розвитку та 

зусиль з викорінення бідності, у тому числі шляхом: 

а) стримання зростання глобальної середньої температури значно нижче 2° С понад 

доіндустріальні рівні і докладання зусиль з метою обмеження зростання температури до 1,5° 

С понад доіндустріальні рівні, визнаючи, що це суттєво знизить ризики та наслідки зміни 

клімату; 

b) підвищення здатності адаптуватися до несприятливих наслідків зміни клімату, а також 

сприяння опірності до зміни клімату та низьковуглецевому розвитку таким чином, щоб не 

ставити під загрозу виробництво продовольства; 

с) забезпечення узгодженості фінансових потоків із напрямом низьковуглецевого та опірного 

до зміни клімату розвитку. 

 

2. Ця Угода реалізовуватиметься таким чином, щоб відобразити справедливість і принцип 

спільної, але диференційованої відповідальності, а також відповідних можливостей у світлі 

різних національних обставин. 

 

СТАТТЯ 2:ЗМІНА УКЛАДУ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1469-19#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1469-19#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_044
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_044
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РОЗДІЛ 5 

ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ 

 

В рамках цього ПРОЕКТУ спеціалістами: 

1). Виділені найважливіші технологічні та природні процеси, які впливають на зростання 

викидів оксиду вуглецю та метану, як основних факторів та причин кардинальних змін 

клімату планети.  

2). Запропоновано технологічні рішення, які приведуть до кардинальних змін цих факторів 

та збільшать рентабельність цих виробництв та покращить стан природніх систем. 

3). Запропоновано ряд технологій, які здатні адаптувати природні та цивілізаційні системи до 

майбутніх змін клімату планети. 

4). Показано, як вирішення цих завдань змінить економічні та соціальні аспекти діяльності 

на території України. 

5).Проаналізовані наслідки впровадження проектів ПРОГРАМИ «ПАРИЖ15» як для 

території України, так і вклад в загально планетну боротьбу зі змінами клімату. 

 

Основними джерелами викидів в атмосферу вуглекислого газу та метану є нижче 

перераховані нині працюючі технології, які колись вважались прогресивними досягненнями. 

Але час їх застосування вичерпано. Тільки повна модернізація цих технологій як на території 

України, так і в світі,  призведе до корінних змін щодо складу та об’єму викидів в атмосферу. 

В цій таблиці не міститься інформація щодо конкретних об’ємів викидів. Ці дані будуть 

розміщені в кожному проекті щодо заміни технологій. 

 

ТАБЛИЦЯ №1 

 

№ ВИКИДИ ГАЛУЗЬ ПРИЗНАКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ  ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

ЦИКЛУ ЩО СПРИЧИНЯЮТЬ ВИКИДИ 
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Тепло- 

електро- 

енергетика 

Для отримання тепла  та електроенергії спалюється 

вуглець вмісне паливо: вугілля, природний газ, 

нафтопродукти, інше органічне паливо, що призводить 

до викидів в атмосферу СО2 та ряду інших токсичних 

газів. 

вугілля: 40млн.тн х 0.8тн С/тн х 3.7тн СО2/тн С = 

118.4млн.тн СО2 

природний газ: 30млрд.м3 х 0.7тн/1000 м3 х 0.75тн С/тн 

х 3.7тн СО2/тн С = 58.3млн.тн СО2 

2. Автомобільний 

транспорт 

При роботі двигуна внутрішнього згорання спалюється 

вуглець вмісне паливо: бензин, дизель, та зв’язується 

атмосферний кисень. Вихлопні гази містять 20 - 30% 

вуглекислого газу 

бензин + дизель: 8.1млн.тн х 0.83тн С/тн х 3.7тн 

СО2/1тн С = 24.8млн.тн СО2 

скраплений газ: 1.8млн.тн х 0.8тн С/тн х 3.7тн СО2/1тн 

С = 5.3млн.тн СО2 

3. Залізничний 

тепловозний парк 

Для роботи двигуна внутрішнього згорання тепловоза  

спалюється вуглець вмісне паливо: дизель, та 

зв’язується атмосферний кисень. Вихлопні гази містять 

20 - 30% вуглекислого газу 

дизель: 0.4млн.тн х 0.83тн С/тн х 3.7тн СО2/1тн С = 

1.2млн.тн СО2 

4. Авіація Авіаційний керосин спалюється в турбоагрегатах 
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літака та призводить до утворення великої кількості 

вуглекислого газу в верхніх шарах атмосфери. 

авіа керосин: 0.4млн.тн х 0.83тн С/тн х 3.7тн СО2/1тн С 

= 1.2млн.тн СО2 

5. Металургія Відновлення металів коксом та вуглець вмісними  

електродами призводить до появи вуглекислого газу. 

ч/металургія: 21млн.тн х0.6тн коксу/тн х3.7тн СО2/1тн 

С = 46.6млн.тн СО2 

алюміній:0.2млн.тн х 0.5тн анод.маси/тн х 3.7тн 

СО2/1тн С = 0.37млн.тн СО2 

6. Будівельні 

матеріали 

Відпалювання вапняків при отриманні  клінкеру та 

вапна дають вуглекислий газ, який викидається в 

атмосферу. 

цемент: 9.8млн.тн х 0.8тн СО2/тн = 7.8млн.тн СО2 

вапно: 1млн.тн х 0.79тн СО2/тн СаО = 0.79 млн.тн СО2 

7. Спиртове 

виробництво 

При бродінні цукрів утворюється спирт та вуглекислий 

газ 

зараз: 0.5млн.тонн СО2 (0.5млн.тонн спирту) 

2030рік: 20млн.тонн СО2 (20млн.тонн спирту) 

8. Вибухові 

речовини 

При застосуванні та утилізації утворюється 

вуглекислий газ. 

9. 
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Сільськогосподар

ське 

виробництво 

Залишки  частин рослин на полях після збирання 

врожаю призводить до їх гниття та виділення метану 

рослинництво:40млн.тн х 0.8тн залиш/тн х 0.5тн С/тн 

залиш х 1.3тн СН4/1тн С = 20.8 млн.тн СН4 

тваринництво: 0.8млн.тн СН4 

10. Водойми України Органічні рештки в воді та на дні водойм приводять до 

виділення метану 

2млн.тн СН4 

11. Тверді та рідкі 

неперероблені 

побутові відходи 

Неперероблені тверді та рідкі побутові відходи при 

гнитті виділяють метан 

тверді побутові відходи: 10млн.тн х 0.7тн С/тн х 1.3тн 

СН4/1тн С =  

9.1 млн.тн СН4 

рідкі побутові відходи: 12млн.тн х 0.7тн С/тн х 1.3тн 

СН4/1тн С  =  

11 млн.тн СН4 

 

12. Лісові та міські 

паркові 

насадження 

Не прибрані від листя та сухостою ліси та паркові 

насадження при гнитті дають метан  

органіка: 8млн.тн х 0.7тн С/тн х 1.3тн СН4/1тн С = 20.8 

млн.тн СН4 = 7.3 млн.тн СН4 

13. Вугільна 

промисловість 

Видобування вугілля створює та звільняє метан, який 

згодом через шари ґрунту та вентиляцію потрапляють в 

атмосферу  

 

 

*Еквівалент CO2 — потенціал глобального потепління (ПГП) якого-небудь парникового 

газу (ПГ), кількість якого прирівнюється до кількості CO2 з тим же ПГП. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
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Час життя вуглекислого газу в атмосфері складає приблизно 100 років. Його ПГП дорівнює 

1, оскільки цей газ є базовим еталоном. У наведеній нижче таблиці вказаний час життя і ПГП 

найпоширеніших ПГ. 

Час життя і ПГП парникових газів (МГЕЗК, 2007) 

 

Газ Час життя (років) 

ПГП 

за період 

20 років 100 років 500 років 

Вуглекислий газ ~ 100 1 1 1 

Метан  12 72 25 7,6 

Закис азоту 114 289 298 153 

Фреон-14 (Тетрафторметан) 50 000 5210 7390 11 200 

Фреон-23 (Фтороформ) 260 9400 12 000 10 000 

Гексафторид сірки 3200 15 100 22 200 32 400 

 

Дані, приведені в  ТАБЛИЦІ №1, щодо об’ємів викидів вуглекислого газу та метану свідчать,  

що  більш суттєво впливає на клімат метан, порівняно з вуглекислим газом. Вплив викидів 

метану на сьогодні  більш ніж в 15 разів перевищує такий вплив зі сторони вуглецевого газу. 

Що вказує на першочерговість завдань ПРОГРАМИ. 

 

Згідно з ПРОГРАМОЮ «ПАРИЖ15», пропонується реконструкція технологій 

вказаних в ТАБЛИЦІ №1 на без вуглецеві технології, орієнтовані на інші виробничі 

високорентабельні цикли.  

 

ТАБЛИЦЯ №2 

 

№ ГАЛУЗЬ ПРИЗНАКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ  

НОВОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

ЦИКЛУ ЗАВДЯКИ ЯКОМУ ЗНАЧНО 

ЗМЕНШАТЬСЯ  ВИКИДИ СО2 та СН4 

ПРОЕКТИ 

1. Тепло- 

електро- 

енергетика 

Для отримання тепла для комунальних 

та промислових потреб  

використовується  електроенергія, або 

холодний ядерний синтез, або тепло з 

окислення водню. 

Генерація електроенергії здійснюється: 

1.На атомних станціях холодного 

ядерного синтезу. 

2.На традиційних атомних станціях з 

вдосконаленим ядерним циклом 

підвищеної ядерної безпеки та 

використанням тепла. 

3. На без паливних електрогенераторах. 

4. З джерел альтернативної 

електроенергетики (сонячних-, 

вітрових-, гідроелектростанціях) 

5.На паливних водневих комірках  

 

 

 

 

 

 

 

«ЗЕЛЕНИЙ 

АТОМ» 

 

 

 

«ПРОМЕТЕЙ» 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B8
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2. Автомобільний 

транспорт 

Повна заміна на електротранспорт: 

1. На гібридних джерелах живлення: 

супер конденсатор – акумулятор 

2. На без паливному електрогенераторі 

3. На водневих циклах електро 

генерації 

 

3. Залізничний 

тепловозний парк 

Повна заміна на електро тягу з 

живленням: 

1. електропровід; 

2. акумуляторну 

3. електрогенератори з 

альтернативними джерелами 

 

4. Авіація Електро авіація з електростанцією на 

борту та новими технологіями 

створення тяги і підіймальної сили 

«КІГА» 

«ГІГА» 

5. Металургія 1. Відновлення заліза з рудного 

концентратуводнем та створення 

закритого безлюдного безперервного 

циклу виробництва прокату 

високоякісних без вуглецевих залізних 

сплавів. 

2. Нова низькотемпературна 

безелектролізна технологія 

виробництва алюмінію без 

використання вуглецю та карналіту 

«Н-

МЕТАЛУРГІЯ» 

 

 

 

 

 

«Н-АЛЮМІНІЙ» 

 

 

 

6. Будівельні матеріали Впровадження нових без цементних та 

без вапняних зв’язуючих з 

використанням низько потенційного 

тепла атомних станцій на основі 

кремнію  

«СІМЕНТ» 

 

 

 

7. Спиртове виробництво Вуглекислий газ, який утворюється при 

бродінні, направити на виробництво 

карбаміду, вугле амонійних добрив та 

на хімічний синтез промислово 

значимих реагентів при повній 

переробці спирту на високоліквідні 

товари завдяки технологіям ХІМІЇ С2 

«ТЕХНОПАРК 

РЕГІОН» 

8. Вибухові речовини 1. Замістити вибухові роботи на 

кар’єрах на електро ультразвукове та 

імпульсне гідро абразивне руйнування 

порід  

2. Утилізувати всі боєприпаси 

 

 

 

«РЕРS» 

9. Сільськогосподарське 

виробництво 

Повне використання рослинних 

залишків для виробництва 

енергоресурсів на хімічних речовин,які 

повністю зв’язують вуглець 

«БАЗИС» 

10. Водойми України 1. Впровадження повної очистки дна 

малих річок, притоків, басейно 

утворюючих рік від органічного 

«ЧИСТІ РІКИ 

УКРАЇНИ» 



 

13                                                                                 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА 

 

забруднення 

2. Запровадити повний контроль за 

стоками в річки та забезпечити їх 

біологічну і сольову очистку до 

джерельної чистоти використовуючи 

електроенергію з альтернативних 

джерел. 

3. Висадити прибережні лісові 

насадження для перехоплення 

забруднень від поверхневих стоків та 

створити технологію їх утилізації. 

4. Впровадити поступово розчинні 

незмивні дощами добрива 

11. Тверді та рідкі 

неперероблені побутові 

відходи 

1. Створити систему збору, 

транспортування та повної безвідходної 

переробки твердих побутових відходів 

в ліквідні безпечні товари. 

2. Створити систему очистки стічних 

комунальних та стічних дощових вод. 

«КОМПЛЕКС Т» 

 

 

 

«КОМПЛЕКС W» 

 

12. Лісові та міські паркові 

насадження 

Створити соціально орієнтовану 

систему очистки лісів та паркових 

насаджень від сухостою, підліску та 

листя з відповідною переробкою їх в 

гумати та штучні грунти 

«ОРГАНО 

ОРГАНО» 

13. Вугільна 

промисловість 

Повністю закрити вугільні шахти.  

 

ПРОГРАМА «ПАРИЖ15» декларує комплекс технологічних реконструкцій базових галузей 

економіки України за рахунок приватного капіталу та направлена на створення на території 

України ряду підприємств, які вже мають такі технології, які здатні такі технології 

розробити, та які здатні за кошти приватних інвесторів втілити такі технології у вигляді 

діючих заводів , підприємств та промислових циклів.   

 

Тільки системна послідовна робота щодо заміни технологічних циклів та 

впровадження нових технологічних циклів та виробничих систем - призведе до реальних 

кліматичних змін.  

А так, як мова йде не про прибутки корпорацій (про це нижче), а про створення 

нового середовища, в якому людина буде в безпеці, забезпечить безпеку й стабільність 

природі, не буде їй шкодити та буде дотримуватись певних правил, які людина, як вид, не 

повинна ніколи порушувати. 

 

Оціночна вартість технологічних зміни в країні, які викладені в викладені в ТАБЛИЦІ №3.  

 

ТАБЛИЦЯ №3 

 

№ ГАЛУЗЬ НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЧНІ 

ЦИКЛИ 

ПРОЕКТИ ВАРТІСТЬ  

1. Тепло- 

електро- 

енергетика 

Для отримання тепла 

для комунальних та 

промислових потреб  
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використовується  

електроенергія, або 

холодний ядерний 

синтез, або тепло з 

окислення водню. 

Генерація 

електроенергії 

здійснюється: 

1.На атомних 

станціях холодного 

ядерного синтезу. 

2.На традиційних 

атомних станціях з 

вдосконаленим 

ядерним циклом 

підвищеної ядерної 

безпеки та 

використанням тепла. 

3. На без паливних 

електрогенераторах. 

4. З джерел 

альтернативної 

електроенергетики 

(сонячних-, вітрових-, 

гідроелектростанціях) 

5.На паливних 

водневих Н2 комірках  

 

 

! 

 

 

 

 

 

«ЗЕЛЕНИЙ АТОМ» 

 

 

 

 

 

 

 

«ПРОМЕТЕЙ 

NOCA» 

 

 

«ПРОМЕТЕЙ NSE» 

 

! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10Ві€ 

 

 

 

 

 

 

 

Електростанції 

10ГВт 

25Ві€ 

 

 

 

 

 

 

 

2. Автомобільний 

транспорт 

Повна заміна на 

електротранспорт: 

1. На гібридних 

джерелах живлення: 

супер конденсатор – 

акумулятор 

2. На без паливному 

електрогенераторі 

 

 

3. На водневих 

циклах електро 

генерації 

 

 

 

 

 

 

«ПРОМЕТЕЙ 

АВТО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10млн. 

електроавто 

1000ГВт 

елекрогенери 

20Ві€ 4 заводи 

 

 

 

3. Залізничний 

тепловозний парк 

Повна заміна на 

електро тягу з 

живленням: 

1. електропровід; 

2. акумуляторну 

3. електрогенератори 

з альтернативними 

джерелами 

  

4. Авіація Електро авіація з 

електростанцією на 

«КІГА» 

індивідуальний 

20Ві€ 4 заводи 

планер 



 

15                                                                                 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА 

 

борту та новими 

технологіями 

створення тяги і 

підіймальної сили 

електроавіа 

транспорт 

 

 

«ГІГА» 

пасажиро – 

вантажний 

електроавіа 

транспорт 

 

20Ві€ 4 заводи 

електрогенератори 

 

 

20Ві€ планер 

20Ві€ 

електрогенератори 

 

5. Металургія 1. Відновлення заліза 

з рудного 

концентрату воднем 

та створення 

закритого 

безлюдного 

безперервного циклу 

виробництва прокату 

високоякісних без 

вуглецевих залізних 

сплавів. 

2. Нова 

низькотемпературна 

без електролізна 

технологія 

виробництва 

алюмінію без 

використання 

вуглецю та карналіту 

«Н-МЕТАЛУРГІЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Н-АЛЮМІНІЙ» 

 

 

 

25Ві€ 20млн.тонн 

прокат 

3Ві€ 

електрогенерація 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Ві€ 1млн.тонн 

AlH3 

0.5Ві€ 

електрогенерація 

0.5 Ві€ 1млн.тонн 

прокату сплавів Al 

 

 

 

6. Будівельні матеріали Впровадження нових 

без цементних та без 

вапняних зв’язуючих 

з використанням 

низько потенційного 

тепла атомних 

станцій на основі 

кремнію  

«СІМЕНТ» 

 

 

 

 

 

 

2 млн тонн 

зв’язуючого 

на основі кремнію  

0.5Ві€ 

7. Спиртове 

виробництво 

Вуглекислий газ, 

який утворюється при 

бродінні, направити 

на виробництво 

карбаміду, вугле 

амонійних добрив та 

на хімічний синтез 

промислово значимих 

реагентів при повній 

переробці спирту на 

високоліквідні товари 

завдяки технологіям 

«ТЕХНОПАРК 

РЕГІОН» 

100 технопарків 

по переробці 

сільгосп продукції 

в продукцію  

х 3Ві€ х = 300Ві€ 
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ХІМІЇ С2 

8. Вибухові речовини 1. Замістити вибухові 

роботи на кар’єрах на 

електро 

ультразвукове та 

імпульсне гідро 

абразивне 

руйнування порід  

2. Утилізувати всі 

боєприпаси 

 

 

 

 

 

«РЕРS» 

 

 

 

 

 

0.5Ві€ 

 

 

9. Сільськогосподарське 

виробництво 

Повне використання 

рослинних залишків 

для виробництва 

енергоресурсів на 

хімічних речовин, які 

повністю зв’язують 

вуглець 

«БАЗИС» 100 сільгосп 

господарств  

по 240тисяч га (24 

СОТА) х 6Ві€ = 

600Ві€ 

10. Водойми України 1. Впровадження 

повної очистки дна 

малих річок, 

притоків, басейно 

утворюючих рік від 

органічного 

забруднення 

2. Запровадити 

повний контроль за 

стоками в річки та 

забезпечити їх 

біологічну і сольову 

очистку до 

джерельної чистоти 

використовуючи 

електроенергію з 

альтернативних 

джерел. 

3. Висадити 

прибережні лісові 

насадження для 

перехоплення 

забруднень від 

поверхневих стоків. 

4. Впровадити 

поступово розчинні 

незмивні дощами 

добрива 

«ЧИСТІ РІКИ 

УКРАЇНИ» 

6 заводів техніки 

для очистки х 

0.2Ві€ = 1.2Ві€ 

затрати на очистку 

рік 

70Ві€ 

затрати на очистку 

стоків  

70Ві€ 

висадка 

насаджень вздовж 

рік 30Ві€ 

переробка 

продукції 

20Ві€ 

експорт питтєвої 

води 

 

11. Тверді та рідкі 

неперероблені 

побутові відходи 

1. Створити систему 

збору, 

транспортування та 

повної безвідходної 

переробки твердих 

побутових відходів в 

«КОМПЛЕКС Т» 

 

 

 

 

 

110 комплексів з 

заводами 

переробки  

х 0.24Ві€ = 

26.4Ві€ 
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ліквідні безпечні 

товари на території 

України 

2. Створити систему 

очистки стічних 

комунальних та 

стічних дощових вод 

на всій території 

України 

 

«КОМПЛЕКС W» 

 

 

 

 

 

 

 

лінійка очисних 

установок 

30Ві€ 

 

12. Лісові та міські 

паркові насадження 

Створити соціально 

орієнтовану систему 

очистки лісів та 

паркових насаджень 

від сухостою, 

підліску та листя з 

відповідною 

переробкою їх в 

гумати та штучні 

ґрунти 

«ОРГАНООРГАНО» всеукраїнська 

система 

виробництва 

штучних ґрунтів 

10млн.га х 2тн/рік 

х 0.4 =  

8млн.тн 

органіки/рік 

3Ві€ 

 

13. Вугільна 

промисловість 

Повністю закрити 

вугільні шахти. 

 безпечне закриття 

та 

перепрофілювання 

3Ві€ 

 

 ВСЬОГО   1 392 Ві€ 

 

Затрати на перепрофілювання технологічних циклів та створення нових систем, які 

різко зменшують забруднення атмосфери, покращують екологію життя людини, змінюють 

стиль життя людини. Але ці ж процеси змінюють рівень економіки країни, створюють 

велику кількість робочих місць для висококваліфікованих робітників, змінюють транспортні 

та товарні потоки, змінюють природу країни. Така трансформація вимагає адаптації до нових 

умов організації управління наукою та освітою країни, системою охорони здоров’я та 

соціального забезпечення, нових підходів для формування електромереж, комунальних 

систем, систем розподілу продуктів промисловості та сільського господарства, системи 

охорони активів. І ці трансформаційні процеси є предметом цієї ПРОГРАМИ та будуть 

викладені в окремих підрозділах ПРОГРАМИ. 

 

Пріоритети. 

 З огляду на вище приведені дані в таблицях, очевидно, що глобальні пріоритети 

реконструкції технологій  повинні бути розставлені так, щоб в першу чергу треба 

фінансувати проекти, які дозволять призупинити емісію метану. І це треба розпочати 

негайно. Паралельно, треба розпочати роботи по імплементації технологій, які  зменшать 

викиди вуглекислого газу. 

 

1.На початковому етапі потрібно, паралельно розпочати виконання,як першочергових, 

проектівПРОГРАМИ «ПАРИЖ15».Опис цих проектів надається в ДОДАТКУ №1до цієї 

ПРОГРАМИ: 

 

ДОДАТКУ №1 /1. ПРОЕКТ «БАЗИС» 

ДОДАТКУ №1 /2. ПРОЕКТ «ТЕХНОПАРК РЕГІОН» 

ДОДАТКУ №1 /3. ПРОЕКТ «ЧИСТІ РІКИ УКРАЇНИ» 
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ДОДАТКУ №1 /4. ПРОЕКТ «КОМПЛЕКС Т» 

ДОДАТКУ №1 /5. ПРОЕКТ «КОМПЛЕКС W» 

ДОДАТКУ №1 /6. ПРОЕКТ «ОРГАНООРГАНО» 

 

2. Створити умови для реконструкції технологічних циклів, які дозволять різко знизити 

викиди вуглекислого газу та створити новий технологічний потенціал для розвитку 

суспільства. Опис цих проектів надається в ДОДАТКУ №2до цієїПРОГРАМИ: 

 

ДОДАТКУ №2 /1. ПРОЕКТ «ПРОМЕТЕЙ» 

ДОДАТКУ №2 /2. ПРОЕКТ «ПРОМЕТЕЙ АВТО» 

ДОДАТКУ №2 /3. ПРОЕКТ «КІГА» 

ДОДАТКУ №2 /4. ПРОЕКТ «ГІГА» 

ДОДАТКУ №2 /5. ПРОЕКТ «ЗЕЛЕНИЙ АТОМ» 

ДОДАТКУ №2 /6. ПРОЕКТ «Н-МЕТАЛУРГІЯ» 

ДОДАТКУ №2 7. ПРОЕКТ «Н-АЛЮМІНІЙ» 

ДОДАТКУ №2 /8. ПРОЕКТ «СІМЕНТ» 

 

 

Впровадження вищевказаних проектів безумовно торкнеться і інших технологій та систем.  

По перше: ця реконструкція зіштовхнеться з необхідністю змінити соціальну систему та 

способи управління соціумом. 

По друге: необхідно буде змінити морально – етичну ієрархію цінностей в соціумі. 

По третє: провести кардинальну ревізію всіх технологій та здійснити їх реконструкцію для 

блага природи та людини. 

В четверте: розробити ПРОГРАМУ РОЗВИТКУ. 

По п’яте: знайти нову систему економічних стимулів та джерел фінансування для підтримки 

нових технологій та розвитку соціуму. 

 

РОЗДІЛ 6 

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Трансфер технологій на світовий ринок та зміна парадигми господарської діяльності 

країн – учасників Парижського договору. 

 Створення нового технологічного комплексу на території України, функціонування 

якого значно зменшить викиди парникових газів та створить та впровадить парадигму 

економіки, дасть можливість створити програму передачі та впровадження цих технологій 

країнам – учасникам Паризького договору. 

 Для такого трансферу необхідно створити фонд обміну технологій під колективним 

керівництвом міжнародної спільноти. 

 

РОЗДІЛ 7 

ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ ПРОГРАМИ «ПАРИЖ15»                                                                   

 

Фінансування проектів ПРОГРАМИ «ПАРИЖ15» здійснюється переважно за рахунок 

приватних інвестицій на основі формування довготермінової політики отримання високої 

доданої вартості при здійсненні та реалізації проектів ПРОГРАМИ за рахунок залучення, 

розробки та впровадження нових технологій та нових організаційно – фінансових концепцій 

вирішення екологічних проблем. Участь в фінансуванні проектів ПРОГРАМИ донорських 

грантів та  підтримка цієї ПРОГРАМИ зі сторони України та держав – донорів дасть свій 

позитивний вклад та прискорить стримування негативних тенденцій в змінах клімату. 
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  Безумовна фінансова підтримка повинна здійснюватися на інституційному рівні: 

завтра, при невирішеності вищевказаних завдань щодо усунення негативних впливів 

діяльності людини на клімат планети, самі фінансові фонди втратять свою цінність та 

перестануть бути тими активами, які ще можуть сьогодні спрацювати на  покращення 

ситуації. Самозбереження повинно стати наріжним каменем фінансування цієї ПРОГРАМИ. 

РОЗДІЛ 7 

ДОРОЖНЯ КАРТА ПРОГРАМИ «ПАРИЖ15» 

 

ТАБЛИЦЯ №3 

 

№ ЗАХОДИ ВІДПОВІДАЛЬНІ ТЕРМІНИ НАСЛІДКИ 

1. Створити Громадське 

об’єднання 

«ПАРИЖ15» 

ГО «ГРУПА 

РУНА» 

до 

01.04.2019р 

 

2. Прийняти  

ПРОГРАМУ 

«ПАРИЖ15»  

ГС «ПАРИЖ15» до 

05.04.2019р 

 

3. Поставити до відома 

КМУ та інші органи 

державного управління 

щодо розробки та 

впровадження 

ПРОГРАМИ 

ГС «ПАРИЖ15» 30діб з дати 

публікації. 

Підписання 

МЕМОРАНДУМУ про 

взаєморозуміння  

4. Підписати Договір 

приватно – державного 

партнерства ГС 

«ПАРИЖ15» та КМУ 

щодо участі в 

ПРОРГРАМІ та 

підписанні ГО «АСБ» 

ПАРИЗЬКОГО 

договору  

ГС «ПАРИЖ15» 60діб з дати 

публікації 

Підписання Договору 

приватно – державного 

партнерства ГС 

«ПАРИЖ15» та КМУ 

5. Підписати 

Договірприєднання ГС  

«ПАРИЖ15» до 

ПРАЗЬКОГО договору 

ГС «ПАРИЖ15» 90діб з дати 

публікації 

Підписання 

Договоруприєднання ГС  

«ПАРИЖ15» до 

ратифікованого 

Україною 

ПАРИЗЬКОГО договору 

6. Створити та 

налагодити роботу 

координаційного 

центру ПРОГРАМИ та 

його регіональні 

відділення 

Учасники ГС 

«ПАРИЖ15» 

30діб з дати 

публікації 

Координаційний центр 

ПРОГРАМИ 

«ПАРИЖ15» 

7. Відкрити фінансування 

проектів ПРОГРАМИ 

Фінансові 

інституції 

до 60діб з 

дати 

публікації 

Підписання договорів 

щодо фінансування 

проектів ПРОГРАМИ  

8. Створити та 

налагодити 

інформаційну 

платформу 

ГС «АСБ» до 60діб з 

дати 

публікації 

Створення 

інформаційної 

платформи ПРОГРАМИ 

та договірної бази 
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ПРОГРАМИ на основі 

технологій blockchain 

учасників 

9. Учасникам 

ПРОГРАМИ - 

спеціалізованим 

організаціям 

розробити та надати 

координаційному 

центру на погодження  

концепції, бізнес – 

плани щодо проектів, 

їх частин та їх етапів  

Учасники До 60діб з 

дати 

публікації 

Створення розширеної 

ПРОГРАМИ з наданням 

повної 

калькуляції,кошторисів з  

термінами впровадження 

проектів ПРОГРАМИ 

 

10. Узгодити з КМУ 

проекти, які 

стосуються державних 

програм та державного 

управління 

ГС «ПАРИЖ15» 90діб з дати 

публікації 

Підписання актів 

розмежування щодо 

відповідальності за 

реконструкцію тих, чи 

інших систем. 

11. Проінформувати КМУ 

щодо перебігу 

впровадження проектів 

ГС «ПАРИЖ15»  Щорічно підписувати 

 згідно договору 

приватно – державного 

партнерства,  звіти 

виконання проектів 

ПРОГРАМИ 

«ПАРИЖ15» 

12. Формування звіту 

щодо перебігу 

впровадження проектів 

ПРОГРАМИ 

«ПАРИЖ15» 

ГС «ПАРИЖ15»  Скласти звіти  

 

СТАТТЯ 3:ПРИСТОСУВАННЯ ДО ЗМІН КЛІМАТУ 
 

РОЗДІЛ 8 

 

 Наряду з боротьбою з викидами вуглекислого газу та метану, необхідно створити 

умови для боротьби з тими глобальними наслідками зміни клімату, які вже сталися і далі 

будуть поглиблюватись та створювати тиск на умови життя всіх людей на землі. Необхідно 

виділити три глобальні проблеми, які треба нагально вирішити, щоб запобігти масовим 

«голодним» міграціям, не допустити виснаження та вимирання народів, запобігти 

виникненню голоду та зневодненню, і, як наслідок, запобігти сповільненню розвитку 

людства. 

 

В першу чергу треба подбати про водний баланс як на всій планеті, так і на території 

України, як шляхом управління погодою, так і шляхом високоефективного управління 

водними ресурсами. 

 

Другим, надзвичайно важливим завданням, яке стоїть перед всім людством, це 

забезпечення всіх жителів землі відповідними збалансованими продуктами харчування 

виробництво яких не нищить природу, біоценози, не виснажує грунти, забезпечене 

достатньою кількістю води як дощової, так і поливної приточної, в тому числі і з 

опріснювачів океанської води. А також, створення нових технологій виробництва продуктів 
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харчування, особливо створення біофабрик  продуктів харчування: від вирощування до 

переробки - «готовність на прилавок».  

 

Третім завданням, яке повинно поставити перед собою людство, народи, держави – це 

збереження рослинного, тваринного, водного біологічного різноманіття шляхом створення 

банків зернових, насіневих, генетичних, спорових, рибного та морського різноманіття, 

збереження вірусів, бактерій, мікроорганізмів, які вимирають зі змінами клімату. В тому 

числі, цю роботу треба в широких масштабах проводити на території України, створюючи 

відповідні системи збереження. 

 

РОЗДІЛ 9 

УПРАВЛІННЯ ПОГОДОЮ, КІЛЬКІСТЮ ТА ЧАСОМ ОПАДІВ, ТЕМПЕРАТУРОЮ 

ТЕРИТОРІЙ 

 

Одним з центрових завдань з захисту клімату та створення належного 

територіального водного балансу в об’ємах, достатніх для ведення сільського поливного 

господарства на території України з використанням потенціалу українських чорноземів та 

родючих ґрунтів для забезпечення продуктової безпеки людства, є створення технологій, які 

б могли регулювати кількість та час опадів для підтримки належного рівня ґрунтових вод та 

рівня річок. 

Перспективними напрямками розробки та впровадження таких технологій є 

радіотехнічні методи викликання дощу на основі поглиблених знань про фізичні та 

електродинамічні властивості атмосфери в умовах потепління й насичення атмосфери 

вологою. 

Так радіотехнічні технології змогли б створити мережу з повністю контрольованою 

системою викликання дощу на території України, а згодом, через систему трансферу 

технологій, і на всій території планети Земля. Безумовно, що такі методи вимагають 

використання жорстких умов контролю, регулювання та виконання міжнародних правил. Що 

може бути здійснено тільки під керівництвом Організації Об’єднаних Націй. 

Цією ПРОГРАМОЮ передбачається, що буде створено науково – технологічний 

заклад для розробки, створення, впровадження технологій штучного дощу та заснування 

системи регульованих опадів, в тому числі й в пустинних районах України , яка забезпечує 

водний баланс на території України. Така система дасть можливість створити надійну 

систему землеробства та забезпечить належний рівень рік. 

Викликання хмарності та затінення від прямого сонця може змінити температурні 

режими території та зсунути рівновагу  

Одним з напрямків успішного управління погодою через регулювання температури 

поверхні -  є зменшення кількості сонячної радіації, яка потрапляє на поверхню землі. Для 

України актуально, та є відповідні технічні та технологічні можливості для створення 

космічних екранів на геостаціонарних орбітах. Ці екрани можуть мати надзвичайні розміри 

та можуть бути розміщенні у відповідних точках так, щоби зменшити зростання температури 

на певних територіях України шляхом зменшення радіаційного потоку. Виготовлення таких 

екранів легко може бути реалізовано при застосуванні 3D друку роботами, наприклад, 

легованим алюмінієм, безпосередньо в космосі на геостаціонарній орбіті, а їх  розворот по 

відношенню до поверхні планети може легко здійснюватися за рахунок іонних 

високоефективних двигунів по команді з землі. 

 

РОЗДІЛ10 

ГЛОБАЛЬНИЙ ВОДНИЙ БАЛАНС УКРАЇНИ ДЛЯ ЗРОШУВАЛЬНОГО 

ЗЕМЛЕРОБСТВА  ЗВРАХУВАННЯМ ПЕРСПЕКТИВ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ 

ЕНЕРГЕТИКИ 
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Інтенсивність глобальних кліматичних змін, загострення конкуренції між різними 

секторами економіки за перерозподіл прісної води на свою користь та необхідність 

забезпечувати продовольчу безпеку населення світу, що стрімко зростає, вимагає як 

покращення економії, так і підвищення продуктивності водних ресурсів. Особливо це 

актуально для зрошуваного землеробства, яке щорічно споживає 70% світового водозабору. 

ПРОГРАМА ставить завдання: отримувати більші врожаїв із меншої  кількості 

використаної поливної води, що дасть змогу вивільнити додатковий обсяг цього ресурсу 

для інших галузей товарного виробництва та задоволення громадських і екологічних 

потреб. 

Нині продовольча безпека стала гострим глобальним  викликом  аграрному  

виробництву. Водночас доступне, достатнє та стійке забезпечення людства придатними для 

вживання продуктами харчування й енергією безпосередньо пов’язане із наявністю 

достатніх запасів прісної води, які мають тенденцію до кількісного та якісного виснаження. 

Зокрема, якщо на початку минулого сторіччя людство споживало 400 куб. км води на рік, 

то зараз щорічно необхідно вже близько 4000 куб. км, або орієнтовно 10% обсягу світового 

річкового стоку. Найбільшим споживачем  придатних  для використання водних ресурсів є 

зрошуване землеробство. Так, щорічний глобальний водозабір світу  із рік, озер та 

підземних джерел оцінюється у 3800 куб. км, це так звана в експертних колах «голуба 

вода».З цього водозабору  2664  куб.  км (71%) вилучається для потреб зрошуваного 

землеробства, частка якого нині  сягає 19% від 1500 млн га орних земель  планети, тоді як 

вся промисловість світу споживає лише 20%, а на комунальні потреби надходить 9% 

згаданого ресурсу прісної води. У період із 1950 по 2000 рік чисельність населення світу 

зросла втричі, площа поливних земель – у два рази, тоді як водозабір іригаційними 

системами збільшився у шість разів. При цьому для задоволення щоденних дієтичних 

потреб людини необхідно 3000–3200 літрів води, конвертованої з рідкого стану в енергію – 

близько 1 літра на калорію. Цей показник із 1961 по 2011 рік зріс на 1000 літрів, і 

передбачається, що до 2050 року щоденне енергетичне споживання прісної води однією 

особою може зрости за рахунок збільшення частки м’ясних продуктів ще на 500 літрів 

(Табл. 1). 

Одночасно  очікується  ріст  чисельності населення світу із нинішніх 7,3 до 8,1 млрд 

в 2030 і щонайменше 9 млрд у 2050 році [15], при цьому сумарна потреба у воді зросте ще 

на 55%, в основному за рахунок збільшення попиту з боку виробництва, енергетики і 

побутового використання. Передбачається, що на той час 52% населення, 49% виробництва 

зерна і 45% від валового внутрішнього продукту країн світу будуть перебувати у стані 

небезпеки через брак води. Прогресуюча зміна клімату приводить до загострення 

прогнозованого стресового стану, а одночасне зростання кліматичних змін і населення   

світу   збільшить   кількість   людей, які відчуватимуть нестачу води від 0,4–1,7 млрд у 

2020-х роках до 1,0–2,7 млрд у 2050-х. 

В умовах зростання попиту і конкуренції  за доступні водні ресурси, обсяг яких 

постійно виснажується, особливої актуальності набирають питання економії прісної води. 

Для обмеження використання поливної води та підвищення її продуктивності інноваційні 

практики зрошуваного землеробства передбачають технічні, агрономічні, управлінські та 

інституціональні заходи, на яких ми зупинимося нижче.  

Водночас важливими є також непрямі підходи до  економії  ресурсу,  такі  як  

поводження  із «віртуальною водою» та зниження втрат у продовольчому ланцюзі. Адже 

імпорт зерна по суті є імпортом «віртуальної води», необхідної для його вирощення. Нині 

глобальна економія води країнами-імпортерами в результаті міжнародної торгівлі аграрною 

продукцією оцінюється у майже 350 куб. км у рік. Останніми маркетинговими роками 

Україна разом із зерном експортує близько 40 млрд куб. м «віртуальної води», що 

еквівалентно 55% річного активу водних ресурсів держави. У світі ще 40 куб. км ресурсу, 



 

23                                                                                 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА 

 

які могли б задовольнити потребу у воді 500 млн осіб, втрачається у продовольчому 

ланцюгу. Як відомо, глобальні втрати продуктів харчування під час виробництва, 

транспортування, зберігання, реалізації та вживання сягають 30%, а в розвинених країнах за 

рахунок значної кількості відходів зі столу – до 40% , що еквівалентно 2,6 трлн дол. США. 

Варто зазначити, що суттєвим кроком на шляху до розуміння міжнародною спільнотою 

актуальності і змісту показника продуктивності водних ресурсів став поділ водного 

басейну  на «синю», або «голубу воду», яка поповнює річковий стік, та «зелену воду», яка 

випаровується чи просочується. Так, якщо брати до уваги лише «голубу воду», то 

втрачається розуміння вигод, які одержані від атмосферних опадів, і можливості для 

підвищення продуктивності всього сумарного водонадходження (брутто). 

 Саме тому більшість розрахунків ефективності роботи іригаційних систем 

розпочинають із визначення кількості ефективних опадів. Водночас активне запровадження 

інноваційних сільськогосподарських практик обробітку поливних угідь є визначальним 

засобом для кращого перерозподілу «зеленої води» та зміни співвідношення у виснаженості 

«голубої» та «зеленої води» на рівні поля, господарства чи зрошувальної системи. 

Як відомо, головним формувальним компонентом водного балансу України є стік 

річок, який і формує поверхневі джерела зрошення. Він визначається середньорічною сумою 

опадів (609 мм або 366 куб. км, у різних кліматичних зонах кількість – від 310 до 1350 мм), 

що витрачаються в основному на випаровування (526 мм, або 86%) і в значно меншій 

кількості – на формування місцевого стоку (83 мм, або 14%). При цьому на частку 

поверхневого стоку припадає 64 мм, а підземного – 19 мм, вони формують 60–80% річкового 

стоку і 10–20% активу під- земних вод. Варто відзначити, що зрошуване землеробство 

характеризується найбільшим безповоротним водоспоживанням, величина якого досягає 

75% загальної кількості води,  яку забирають для поливу із різних джерел. За інформацією 

Державного агентства водних ресурсів України щорічно понад третина загального активу 

водних ресурсів, а точніше – 19,24 куб. км, використовується для забезпечення промислових, 

комунальних та сільськогосподарських потреб країни (1,2 куб. км). За останні два 

десятиліття структура споживання води значно змістилась у бік промисловості, яка 

«випиває» 70% загального обсягу видобутої води, тоді як частка сільського господарства 

понизилась із 30% у 80-х роках минулого століття до 6% у 2012 році, переважно за рахунок 

значного зменшення площ зрошуваних земель. 

В Україні підвищення продуктивності поливної води в зрошуваному землеробстві 

актуальне не скільки із причин фізичного її дефіциту, стільки із-за постійно зростаючої 

вартості водогосподарських послуг та електроенергії. Тобто має місце економічний 

дефіцит, коли вода наявна і переважно придатна для продуктивного використання, проте не 

може споживатися аграріями в необхідній кількості із-за занепаду іригаційної 

інфраструктури та низької платоспроможності водокористувачів. Певну роль при цьому 

відіграють також соціальні та екологічні чинники. При цьому, як показали дослідження, на 

площі близько 480 тис га, що фактично зрошуються в Україні останніми роками, має місце 

дефіцит води, викликаний переважно проблемами управління. Більшою мірою він 

зумовлений інституціональними проблемами організації системи зрошуваного 

землеробства держави. 

ПРОГРАМА «ПАРИЖ15» передбачає, наряду з енергозатратами на очистку води, 

що впадає в річки, створити додаткові енергетичні потужності для перекачування води для 
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поливу та збільшення поливних площ з метою підвищення віддачі родючих ґрунтів та 

збільшення врожайності з метою забезпечення населення світу високоякісними продуктами 

харчування. 

Оскільки основним універсальним показником, що діє на будь-якому рівні 

управління водними ресурсами, є продуктивність води, визначена як відношення маси 

продукції до одиниці евапотранспірації (ЕТ – сумарне випаровування з поверхні ґрунту, 

транспірація і десукція – відсмоктування вологи корінням рослин). При цьому виробництво 

продукції на одиницю поданої (відведеної) води є важливим показником, що характеризує 

якість управління ресурсами. В обох ситуаціях маємо математичний вираз, де чисельник 

дробу – кількість отриманої продукції, а знаменник – кількість витраченої на її 

вирощування вологи. Щоб максимізувати результат, варто або збільшувати чисельник, або 

зменшувати знаменник, а ефективніше робити це одночасно. Таким чином, підвищення 

продуктивності води вимагає скоординованого виконання різних біофізичних та 

інституціонально- економічних стратегій на рівні рослини, поля, господарства, 

зрошувальної системи, водного басейну та держави (Таблиця 2). Краще, якщо ці стратегії 

будуть виконуватися одночасно і приносити синергетичний ефект. 

 

Таблиця 2 

 
 

ПРОГРАМОЮ передбачено, що будуть створені умови для управління 

продуктивністю втрат поливної води. Поряд із підвищенням коефіцієнту корисної дії 

окремих елементів зрошувальної інфраструктури  та диверсифікації структури посівів на 
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користь водо ефективних культур будуть створені системи поливу богарних площ (земель-

супутників) в особливо дефіцитні на вологу фази розвитку рослин. 

ПРОГРАМОЮ передбачено, що, з метою стимулювання економічної 

продуктивності води, будуть створені сорти з більш високим індексом урожайності 

(співвідношення ваги товарного зерна і загальної біомаси врожаю) і які б забезпечили 

стійке зростання виходу основної продукції в розрахунку на одиницю транспірації. 

Ймовірно, що буде продовжена  стратегія селекції, яка за останні 50 років підвищила 

потенційні можливості росту продуктивності води більше, ніж будь-які інші агрономічні 

практики. Індекс врожаю пшениці і кукурудзи зріс із 0,35 у 1960-х роках до 0,5 у 1980-х, 

оскільки селекціонери під час «зеленої революції» зосередили свою увагу саме на цих 

культурах. Для прикладу, діапазон рівнів продуктивності води для пшениці становить від 

0,2 до 1,2 кг/куб. м, кукурудзи – 0,3–2, томатів 5–20, цибулі 3–10 кг/куб. м відповідно. 

 

ПРОГРАМОЮ передбачено, щобудуть застосовуватись  агро стратегії, які дадуть 

можливість значно покращити родючість ґрунту, а, значить, і ефективність 

водовикористання за рахунок нових нетрадиційних технологій: методи зсуву спектру 

сонячного випромінювання, періодична зміна освітлення, вплив радіочастотного 

випромінювання та інше.  

Значні резерви продуктивності ресурсу приховані у використанні поливної води 

низької якості. Так, у приміських районах більшості країн, що розвиваються, частково 

очищені або взагалі неочищені стічні води широко використовуються для зрошення овочів, 

кормових культур, рису-сирцю. За даними Міжнародного інституту управління водними 

ресурсами (IWMI) у світі близько 20 млн га (7,1% від загальної площі зрошення) 

зволожуються стічними водами. Адже відповідно до Програми розвитку Організації 

Об’єднаних Націй у міських і приміських зонах світу зайнято вирощуванням 

сільськогосподарських культур понад 800 мільйонів фермерів. В Ізраїлі із 500 млн куб. м 

вироблених стічних вод 90% очищається до середнього і вищого рівня. Очищені води 

змішують із прісною водою і використовують для крапельного зрошення. 

На виробництво тваринницької продукції припадає близько 20% 

сільськогосподарської евапотранспірації. За прогнозами експертів ця частка буде зростати 

(табл. 1.) зі збільшенням споживання продуктів тваринного походження . Залежно від 

практики управління, виду кормової бази, використання рослинних залишків і здатності 

тварини корисно перетравлювати їжу показник кількості ЕТ на 1 кг тваринницької 

продукції також має широкий діапазон варіації: від 3000 до 15 000 літрів.ПРОГРАМОЮ 

передбачено, щобудуть розроблені методи підвищення продуктивності води в шляхом 

коригування кожного із приведених факторів та активного застосування кормів тваринного 

походження. 

В наслідок запровадження управління сільськогосподарськими водними ресурсами з 

метою забезпечення багаторазового їх використання значно підвищить економічну 

продуктивність води. Зрошення, окрім основного свого призначення, забезпечує також 

подачу води для прибережної рослинності, садів, підтримує біологічне різноманіття, є 

джерелом підземних вод, які задовольняють потреби у питній воді сільського населення та 

місцевої промисловості. 

Підвищення продуктивності води в сільському господарстві значною мірою 

сприятиме вирішенню багатьох проблем водного господарства країни. 

ПРОГРАМОЮ передбачено, щоодним з основних аспектів отримання води в 

достатній кількості для поливного аграрного виробництва стануть впровадження нових 

низько енергетичних технологій опріснення води та організація постачання цієї води від 

морського берега вглиб материка для використання її в поливному господарстві. Такі 

транспорті магістралі води будуть живитись від альтернативних джерел електроенергії. 

Тільки такий шлях, наряду зі збільшенням дебету води від річок та штучних дощів, 
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забезпечить безпеку сільського господарства та дасть імпульс для кардинального 

підвищення врожайності. 

 

РОЗДІЛ 11 

ЗАКРИТІ ЦИКЛИ ОВОЧІВНИЦТВА ТА ТВАРИННИЦТВА ЯК ВИМОГА ЧАСУ 

 

Зростання енергоозброєності сільськогосподарських підприємств дозволяє 

створювати харчові підприємства повного циклу: від вирощування до переробки - 

«готовність на прилавок» - біофабрики  продуктів харчування. 

Закриті тепличні господарства наземного, підземного та підводного базування при 

наявності належного енергозабезпечення здатні стати продуктовими підприємствами з 

закінченим циклом переробки для забезпечення населення круглий рік продуктами 

споживання як населення України, так і населення планети. Свіжі, заморожені та 

консервовані овочі, гриби, зелень, приправи, багаті вітамінами продукти овочівництва 

можуть стати одним з елементів продуктової безпеки як в умовах України, так в інших 

країнах. 

Закриті тваринницькі комплекси: свинокомплекси, крільчатники, пташині комплекси, 

комплекси вирощування великої рогатої худоби м’ясного та молочного напрямку – 

перспектива найближчого майбутнього при кардинальному зменшені впливу таких 

комплексів на оточуюче середовище. Продуктивність таких комплексів та питома віддача 

території забудови в продуктах харчування має найвищі питомі показники. 

Закриті рибо господарства мають можливість забезпечити значний раціон населення 

та створити продукти як для внутрішнього, так і зовнішнього ринків споживання. 

Закриті комплекси по вирощуваннюгрибів також мають право на існування та давати значні 

прирости продукції при мінімальному впливі на навколишнє середовище. 

 

Одним з найважливіших параметрів таких закритих біофабрик продуктів є те, що  при 

виробництві можна контролювати газові викиди.  Створювати умови для повного 

використання вуглекислого газу та метану, отриманого від тваринницьких комплексів, в 

виробництві овочево – рослинному циклі. А кисень від овочево – рослинного циклу – 

використати для живлення тваринних комплексів. Крім того, можна створити повністю 

замкнуті цикли використання води. Загальна потреба в воді може зменшитись в десятки 

разів. 

Органічні відходи  закритих ферм є основою  для  виробництва комплексних органо – 

мінеральних добрив. Ці добрива дають можливість в циклі овочево – рослинного 

виробництва отримувати високоякісні продукти харчування. 

 

В рамках ПРОГРАМИ планується створити окремий науково – технологічний 

інститут для проектування та відпрацювання технологій закритих продуктових комплексів, 

які виробляють продукцію в кондиції «готовність на прилавок». До компетенції цього 

закладу входить розробка нових технологій високоефективного ведення господарства в 

закритих умовах та трансфер технологій світовій спільноті. 

 

РОЗДІЛ12 

СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО БАНКУ ГЕНОФОНДУ БІОСФЕРИ В УМОВАХ 

ВИМИРАННЯ ВИДІВ ВНАСЛІДОК КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН 

 

Швидке безповоротне вимирання видів та повна реконструкція біосфери під впливом 

змін клімату приводять до невідновних втрат різноманіття життя. 

Планета, що дала нам, людям, життя, надала нам енергію, матеріальні ресурси, 

продукти харчування, - не витримує відходів людей та змінюється під їх впливом цих 
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відходів. Ці зміни направлені на зменшення впливу людей на планетарні системи шляхом 

зменшення життєвого простору для її життя через створення зон непридатних для життя: 

зміна водного режиму до непридатності на змінених територіях ведення сільського 

господарства; підвищення температура до рівня, який робить непридатними все більші 

території для життя людей; різко змінюється життя океану – він перестав поглинати 

вуглекислий газ – різко зменшується біомаса планктону, риби і утворюються мертві зони. 

Людина винна планеті, винна матері – Землі. Вона повинна стати захисником життя 

на планеті. Створити умови для збереження всього живого, що породила Земля. Для цього 

необхідно створити територіальні банки збереження життя ноосфери. І там зберегти 

територіальні надбання всього живого, що деградує під зміною клімату. 

ПРОГРАМА передбачає створення таких банків.  

Що в подальшому буде сприяти успішному поверненню планети та території України 

в русло стабільного клімату з тим біо різноманіттям, що було раніше.  

 

СТАТТЯ4:СОЦІАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПІД ДІЄЮ ЗМІН КЛІМАТУ 
 

РОЗДІЛ 13 

СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ В УМОВАХ КАТАСТРОФІЧНИХ ЗМІН КЛІМАТУ 

 

Найближчим часом населення кожної країни світу чекає  хвиля подій, зумовлених 

змінами клімату. Ці зміни відобразяться на демографічній структурі кожної країни, 

приведуть до значних змін у промисловій діяльності та в сільському господарстві. Але 

найбільші зміни відбудуться в соціальній сфері.   

Якщо ми, як Людство, можемо прогнозувати і  не допустити глобальної соціо - 

гуманітарної катастрофи, не дати довести проблеми міграції, викликані підвищенням 

температури, затопленнями,  загрозами голоду та спраги  до збройних конфліктів – ми маємо 

свідомо, під керівництвом ООН, спланувати такі процеси, виділити на це кошти на рівні 

міжнародної спільноти та включити до планування на національному рівні.  

Безумовно, що це планування має мати двосторонній характер: ті народи, території 

яких будуть входити в зону ризику опустелювання та затоплення, як реципієнти,- повинні 

врятувати свої активи та запропонувати їх тим народам, які можуть їх прийняти, як донори. 

Народи – донори мають спланувати та підготувати процес міграції, зробити його 

контрольованим та зрозумілим. Повинно бути створено законодавчу основу такого 

переселення та співжиття, виділені ті, чи інші території, включені активи народу - реципієнта 

в баланси господарського механізму народу – донора. Результат співжиття має мати 

позитивний результат для обох народів і має бути сплановане так, щоб від такого співжиття 

життя кожної родини народу – донора мало позитивний баланс. Безумовно, такий процес не 

може бути доведений до кінця без участі спеціальних органів ООН та без створення 

спеціального законодавства країни – донора та країни – реципієнта. 

Територія України також піддається кліматичній трансформації: прогнозуються 

затоплення частини території, зміна температурного режиму територій, зміна карти рівня 

опадів, зміна параметрів вітрових режимів, зміна зон ризикового землеробства. Ці параметри 

мають стати в найближчій перспективі зоною уваги держави, громадськості та бізнесу. 

Глибоке планування та прогнозування  - безпека держави завтра. Відсутність такого 

планування – відкриває шлях до війни та захоплення територій викликане кліматичними 

змінами. Це питання ваги національної безпеки. І це питання повинно вирішуватись 

державою вже зараз за участі ООН, міжнародних організацій, громадських організацій, всіх 

прогресивних сил суспільства. Наряду зі змінами технологічних укладів, наряду з процесами 

пристосування життя в нових кліматичних умовах,нас чекає трансформація соціальних 

аспектів життя. Ми повинні розуміти та враховувати ці аспекти. 
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По перше, соціальні трансформації,  під загрозою глобальних змін клімату, будуть 

відбуватись на територіях, які стануть непридатними для життя, не зможуть забезпечити 

владний порядок та можуть стати  зонами спеціального режиму: під контролем ООН та 

гуманітарних організацій будуть створюватись тимчасові адміністрації  завдання яких  

дотримання законів в цих зонах та недопущення їх криміналізації. Ці території потребують 

донорської допомоги зі сторони держав, які мають продукти, воду, електрогенерацію, та 

дотримуються спеціального режиму торгівлі. 

По друге, соціальні зміни будуть в країнах з кліматом, при якому продуктивне 

землеробство можливе. Країни - донори, що приймають таке населення, повинні, під 

керівництвом ООН, вже сьогодні планувати такий процес та створювати умови 

безконфліктного переселення, вибудовувати інфраструктуру зайнятості, вже сьогодні 

оголосити умови, за яких буде забезпечено збереження порядку та законності, бути готовими 

та запланувати деформацію виробничої, транспортної та соціальної інфраструктури. 

По третє, найскладнішим фактором соціальних змін при цих процесах, є фактори та 

умови збереження національної ідентичності, збереження культурних надбань народів, 

збереження активів народів. При цьому необхідно не допустити процесів деградації та 

занепаду, а, навпаки, створити умови для розвитку та продуктивного життя. А це потребує 

окремого підходу та окремих програм.  

 

Для  зменшення  гостроти проблеми кліматичних впливів на соціальну сферу України 

ПРОГРАМОЮ «ПАРИЖ15» пропонується здійснити ряд заходів по реструктуризації вже 

діючих систем. Ця реструктуризація дасть можливість з найменшими втратами ввійти в зону 

кардинальних змін народонаселення. Заходи по адаптації та реструктуризації повинні 

торкнутись таких систем: 

- транспорт та логістика; 

- система міжнародних договорів про гуманітарно – промислову кооперацію; 

- система створення компактних поселень кліматичних мігрантів та забезпечення їх 

життєдіяльності відповідно міжнародних планів, затверджених ООН; 

- система опріснення води для подачі в безводні райони на основі нових принципів 

з застосуванням альтернативної енергетики; 

- система охорони та збереження культурних надбань народів – переселенців. 

 

РОЗДІЛ 14 

ТРАНСПОРТ, ЛОГІСТИКА, ЕКСПЕДИЦІЙНІ ПОСЛУГИ ЯК ФАКТОР 

МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ  

 

З метою формування інтегрального світового ринку продукції, ПРОГРАМОЮ 

«ПАРИЖ15» та з врахуванням соціальних процесів  і перетрансформації територій, які 

будуть відбуватись під дією кліматичних змін, передбачено створення торгівельних 

платформ з метою оперативного формування добових, місячних, річних та п’ятирічних 

виробничих планів та формування ринку гарантій такої діяльності з врахуванням 

територіальних змін. 

Одним з напрямків уваги ПРОГРАМИ «ПАРИЖ15» є створення такої транспортно – 

логістичної системи,  яка б надала можливість вільного без перешкодного руху продуктових 

товарів за межі України для доставки продуктових товарів, які критично необхідні народам, 

що потерпають від кардинальних змін клімату. Така система повинна мати в своєму складі: 

- електроавтотранспорт з високим запасом ходу та достатньою вантажопідйомністю 

та мережею експедиторських центрів та складів;   

- річкові та морські електросудна з мережею портових причалів, складів та 

перевантажувальних терміналів; 
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- електроавіаційний транспорт з великою вантажопідйомністю  та мережею 

аеропортів з вантажними терміналами; 

- швидкісний мобільний залізничний транспорт на автономній електротязі та 

мережею терміналів перевантаження та перенаправлення товарних потоків. 

 

Окрім того, промисловими підприємствами України повинні бути побудовані в 

належній кількості стандартні контейнери, контейнери – холодильники з автономним 

електроживленням, контейнери для рідких та сипучих продуктів безтарної перевозки, авіа 

контейнери з автономним холодильним обладнанням,  обладнання для навантаження та 

розвантаження продукції, в тому числі і електрокари та рухомі вантажні платформи. 

Для забезпечення інформаційної складової створити диспетчеризацію вантажів з 

можливістю входу та виходу користувачів на основі технології блок – чейн. 

Створити мережу оптових складів за межами території України для прискорення 

обробки вантажів. 

 

РОЗДІЛ 15 

 СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД СВІТОВОЮ СПІЛЬНОТОЮ ЗА 

РЕАЛІЗАЦІЮ ПРИРОДНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЩОДО ВИРОБНИЦТВА  

ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ В ОБМІН НА 

ПРОМИСЛОВУ ІНТЕГРАЦІЮ 

 

ПРОГРАМОЮ «ПАРИЖ15» передбачено укладання довготермінових договорів з 

міжнародними організаціями та організаціями, які відповідають перед своїми народами, в 

тому числі і народами, що переселились на територію України, щодо забезпечення їх  

населення високоякісними продуктами харчування та питною водою в обмін на промислову 

інтеграцію. Що означає, -  створення таких  довготермінових умов для взаємного 

співробітництва, за яких країни, що отримують продукти харчування та воду з України, мали 

б можливість постачати українським виробникам сировину, деталі машин та апаратів, 

науково – технічну продукцію та харчову продукцію, яка не виробляється на території 

України. 

 

РОЗДІЛ 16 

ВІДНОШЕННЯ ДО КЛІМАТИЧНИХ МІГРАНТІВ 

 

 З метою запобігання збройним конфліктам та неконтрольованим процесам, які 

можуть виникнути при подальших кліматичних змінах, ПРОГРАМОЮ «ПАРИЖ15» 

пропонується вже зараз створити під егідою ООН МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ОЦІНКИ 

КЛІМАТИЧНОЇ ЗАГРОЗИ і на його основі  розробити плани критичної кліматичної міграції 

з прогнозуванням часу, місця, кількості та  умов переселення на території інших держав на 

умовах народу, що приймає. Ці умови включають імплементацію народних активів в 

економіку країни, що приймає. 

 На національному рівні, на рівні держави Україна,  мають бути розроблені процедури 

досягнення соціального консенсусу щодо прийняття кліматичних мігрантів, повинні бути 

розроблені закони щодо такого переселення та повинен бути розроблений план реалізації 

такого переселення з врахуванням прийому - передачі активів від народу, що переселяється. 

 ПРОГРАМА «ПАРИЖ15» має на меті створити національний центр планування 

контрольованої кліматичної міграції з організацією спільного з ООН  повномасштабного 

моніторингу процесів, що ведуть до цього. 

 На рівні національного планування створити національні органи для визначення 

земельних ділянок щодо розміщення компактних поселень мігрантів, створення для них 
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робочих місць, надання їм прав та свобод, яке має корінне населення з обмеженням щодо 

утворення політичних партій та власних збройних формувань. 

 Такі поселення мають бути збудовані на умовах народу, що приймає, та дати народу - 

мігранту потенціал для розвитку. 

 

РОЗДІЛ17 

СИСТЕМА ОПРІСНЕННЯ ВОДИ ДЛЯ ПОДАЧІ В БЕЗВОДНІ РАЙОНИ ЗЕМЛІ ЯК 

ГУМАНІТАРНА МІСІЯ  

 

ПРОГРАМА «ПАРИЖ15» має на меті створити на основі нових технологій масштабні 

опріснювачі морської води з метою подачі її як вглиб території України, так і надати цю 

технологію для постачання води в райони кліматичної катастрофи як гуманітарну допомогу 

народам, що потерпають.  

Ця подача води з опріснювачів повинна слугувати демпфером щодо прийняття рішень 

корінного населення про імміграцію.  

Окрім цього, планується передати цим народам досвід щодо створення закритих 

продуктових біоферм з використанням електроенергії з невуглецевих джерел. Продукти для 

вигодовування тварин повинні транспортом доставлятись з регіонів, де можливе польове 

відкрите землеробство.  Так може бути стримана криза, викликана кліматичними змінами, з 

забезпеченням населення продуктами харчування. Що дасть можливість максимально 

ефективно використовувати ці водні ресурси для харчової безпеки пустельних територій. 

Водний баланс таких обезводнених регіонів може сформуватись як на основі 

гуманітарних концепцій, так і на основі концепції соціально відповідального бізнесу.  

 

РОЗДІЛ 18 

ОХОРОНА ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНИХ НАДБАНЬ НАРОДІВ – 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

  

Створення МІЖНАРОДНИМ ЦЕНТРОМ ОЦІНКИ КЛІМАТИЧНОЇ ЗАГРОЗИ плану 

переселення народівнадасть імпульс щодо укладення договорів збереження культурних 

надбань народів, які вимушено покидають свої землі.  В цьому процесі народ, який має 

зберегти свою автентичність, не розчинитись серед інших народів та зберегти свої звичаї, 

традиції, мову  та інше, повинен надити ООН план такого збереження та узгодити його з 

народом, що приймає. Народ, що приймає, має запропонувати договір про дружбу та 

співжиття народу – мігранту при певному обмеженні політичних процесів на рівні держави, 

що приймає. 

 

РОЗДІЛ 19 

ДОВГОТЕРМІНОВИЙ ПРОГНОЗ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ 

  

 Національна довготермінова програма сталого розвитку в умовах змін клімату 

повинна розроблятись та корегуватись відповідно до об’єктивних даних, які отримані з 

допомогою численних станцій погодного моніторингу.  

ПРОГРАМА «ПАРИЖ15» передбачає створення та функціонування національного 

відділення МІЖНАРОДНОГО  ЦЕНТРУ ОЦІНКИ КЛІМАТИЧНОЇ ЗАГРОЗИ. Цей центр 

повинен надавати державними органам влади, громадським організаціям, бізнес середовищу 

коротко-, середньо- та довготермінові достовірні прогнози змін клімату та погодних 

факторів, які суттєво впливають на сільське господарство, температурний режим територій, 

кількість, місце та час опадів, вітрові навантаження та інше. ПРОГРАМОЮ «ПАРИЖ15» 

передбачається, що національне відділення МІЖНАРОДНОГО  ЦЕНТРУ ОЦІНКИ 

КЛІМАТИЧНОЇ ЗАГРОЗИ  створить один зі світових центрів моделювання кліматичних 



 

31                                                                                 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА 

 

змін, розробить інтелектуальне адаптивне моделювання  економічних та соціальних процесів 

в умовах впливу  змін клімату та впровадить в життя стандарти довготермінового прогнозу 

суспільних змін. При цьому, буде створена та впроваджена програма моніторингу та 

прогнозування за новими стандартами на основі комп’ютерної платформи «блок – чейн» на 

щонайменшу глибину в 30 років. 

Будуть створені бази даних про перебіг впровадження проектів ПРОГРАМИ 

«ПАРИЖ15» та сформованіоснови та способи  прийняття на цій базі зважених рішень щодо 

діяльності всіх систем держави, бізнесу та соціуму в умовах змін клімату. 

 

РОЗДІЛ 20 

ПРОГНОЗ ВКЛАДУ УКРАЇНИ В ЗАХОДИ ЩОДО НЕДОПУЩЕННЯ ЗМІН КЛІМАТУ 

 

 Розробники цієї ПРОГРАМИ, створюючи даний пілотний проект стосовно України, 

надіються, що, закладені в цьому проекті ідеї,  винаходи, нововведення та розробки, 

покажуть ефективність стримування змін кліматичних параметрів та нададуть світовій 

спільноті досвід такої перебудови технологічного укладу без викидів парникових газів. 

 Безумовно, що величезні затрати, які має понести суспільство для такої перебудови, 

благотворно вплинуть як на оздоровлення планети, так і на оздоровлення світової фінансової 

системи та економіки в цілому.  

 Впровадження нової енергетики дасть поштовх для впровадження тисяч нових 

технологій, які змінять світ на краще. 

 Україна сьогодні не має технологій, виробництв, новітніх систем, які б опирались цим 

змінам. Найвищі бар’єри будуть створені власниками вуглецевої енергетики та 

сільгоспвиробниками старої формації. Але і їх можна долучити до процесів швидких змін, 

якщо держава надасть преференції, пільги, бонуси при переході на нові технологічні цикли. 

 Трансфер технологій, які будуть освоєні на території України, дасть можливість і 

іншим народам перейти на без вуглецеві технологічні цикли та при цьому уникнути 

соціальних потрясінь. Участь ООН, як світової спільноти,  в цих процесах дасть новий 

поштовх мирного переходу на інший технологічний щабель та відверне планетарну 

кліматичну катастрофу. Ця ПРОГРАМА дає такий шанс. Розробники надіються, що їх 

скромний вклад в цей процес дасть приклад і іншим країнам вже зараз рухатись в цьому ж 

напрямку та при взаємній підтримці зі сторони громадськості, держави, дружніх народів – 

швидкими темпами досягнути практичних успішних і так необхідних результатів. 

 

РОЗДІЛ 21 

ПРОГНОЗ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ «ПАРИЖ15». 

 

У вересні 2015 року в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку 

відбувся Саміт ООН зі сталого розвитку та прийняття Порядку денного розвитку після 2015 

року, на якому було затверджено нові орієнтири розвитку. 

 Підсумковим документом Саміту «Перетворення нашого світу: порядок денний у 

сфері сталого розвитку до 2030 року» було затверджено 17 Цілей Сталого Розвитку та 169 

завдань.Україна, як і інші країни-члени ООН, приєдналася до глобального процесу 

забезпечення сталого розвитку. Для встановлення стратегічних рамок національного 

розвитку України на період до 2030 року на засадах принципу «Нікого не залишити 

осторонь» було започатковано інклюзивний процес адаптації Цілей сталого розвитку. 

 

Такі ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ, які декларуються ООН та прийняті Україною, як то: 

 

Ціль 2. Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування 

і сприяння сталому розвитку сільського господарства. 
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Ціль 6. Забезпечення наявності та раціонального використання водних ресурсів і 

санітарії для всіх. 

Ціль 7. Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел 

енергії для всіх. 

Ціль 8. Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному 

зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх. 

Ціль 9. Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій 

індустріалізації та інноваціям. 

Ціль 11. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості 

міст і населених пунктів. 

Ціль 13. Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та його 

наслідками. 

Ціль 14. Збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів 

в інтересах сталого розвитку. 

Ціль 15. Захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному 

використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелювання, припинення 

і повернення назад процесу деградації земель та зупинка процесу втрати 

біорізноманіття. 

 

в багатьох напрямках збігаються з глобальними цілями та завданнями ПРОГРАМИ 

«ПАРИЖ15». Ця ПРОГРАМА сприяє ЦІЛЯМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ України та, вирішує 

специфічні та критичні для планети проблеми. 

Крім того, при впровадженні проектів цієї ПРОГРАМИ: 

1. Буде створено та впроваджено комплекс без вуглецевих та мало метанових технологій, які 

не створюють факторів негативного впливу на клімат планети. 

2. Очистка повітря, води, землі призведуть до оздоровлення планети та значного покращення 

здоров’я населення країни. 

3. Збільшиться природне різноманіття та кардинально зміняться природні екосистеми. 

5. Наряду з вирішеннями екологічних проблем, зміниться економічний уклад в країні і країна 

перейде на новий індустріальний щабель, значно підвищиться зайнятість та  зміниться рівень 

життя та комфорту населення. 

6. Будуть створені умови для передачі досвіду технологічної реконструкції іншим країнам – 

учасницям Паризького договору 2015 року. 

 

ДОДАТОК №1  

 

1/1. ПРОЕКТ «БАЗИС» 

1/2. ПРОЕКТ «ТЕХНОПАРК РЕГІОН» 

1/3. ПРОЕКТ «ЧИСТІ РІКИ УКРАЇНИ» 

1/4. ПРОЕКТ «КОМПЛЕКС Т» 

1/5. ПРОЕКТ «КОМПЛЕКС W» 

1/6. ПРОЕКТ «ОРГАНООРГАНО» 

 

ДОДАТОК №2 

 

2/1. ПРОЕКТ «ПРОМЕТЕЙ» 

2/2. ПРОЕКТ «ПРОМЕТЕЙ АВТО» 

2/3. ПРОЕКТ «КІГА» 

2/4. ПРОЕКТ «ГІГА» 

2/5. ПРОЕКТ «ЗЕЛЕНИЙ АТОМ» 

2/6. ПРОЕКТ «Н-МЕТАЛУРГІЯ» 
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2/7. ПРОЕКТ «Н-АЛЮМІНІЙ» 

2/8. ПРОЕКТ «СІМЕНТ» 

 

ДОДАТКИ ДО 

ПРОГРАМИ «ПАРИЖ15» 

 

ДОДАТОК №1/1 

ПРОГРАМИ «ПАРИЖ15» 

 

ПРОЕКТ 

«БАЗИС» 

 

Проект «Базис» розроблений на основі аналізу економічних показників ефективності 

використання ресурсів і на основі аналізу показників соціального забезпечення населення на 

території України. Цей аналіз показав, що при існуючій технології ведення товарного 

виробництва, ресурси, які знаходяться на території України, використовуються на 

надзвичайно низькому рівні ефективності, що, в свою чергу, призводить до низького рівня 

соціального забезпечення. 

Головною метою проекту «Базис» є створення територій високоефективного 

господарювання та створення умов комфортного проживання населення. 

Цей результат може бути досягнутий на основі: 

- створення особливо організованої комплексної виробничо - технологічної бази, 

- проведення відповідної соціальної політики, 

- поліпшення екології на території проживання. 

 

В основу створення проекту «Базис» лягли наступні основні положення: 

1. У певних регіонах України, використовуючи як ресурс родючу землю, можна створити 

такий промислово - технологічний комплекс, який би дав харчові біологічні ресурси для 

виробництва продуктів харчування і дав би біомасу, з якої можна зробити моторне паливо, 

метан, хімічні продукти (добрива, метанол або мурашину кислоту та ін.). Такий промислово - 

технологічний комплекс дасть можливість створити унікальні умови незалежності 

ціноутворення на вироблену продукцію від світових цін на нафту. Це дасть імпульс для 

розвитку і іншим галузям промисловості: переробної, харчової, будівельної, тощо. 

2. Народження і функціонування такого комплексу не можливо без залучення і виховання 

високоякісної робочої сили. Пріоритет в соціальних програмах відданий дітям. Основна 

увага і спрямованість інвестицій в соціальну сферу має бути приділена дітям різного віку. Це 

дасть можливість отримати джерело висококваліфікованих і мотивованих до праці 

робітників і управлінців для потреб розвитку регіону. 

3. Планується, що організація програми «Базис» буде здійснюватися поетапно. Спочатку 

промислово - технологічні комплекси створюються за образом і подобою одного кластера. 

Цей кластер розвивається на території з населенням близько 100 000чкловек, яка має 

250тисяч гектарів орної землі для програм проекту «Базис». Після об'єднання таких кластерів 

в більш широке об'єднання, створюються умови для широкомасштабного розвитку високих 

технологій. 

4. Передбачається, що для створення привабливих умов проживання на території кластера 

буде здійснюватися спеціальна екологічна програма. 

 

Для фінансування створення одного кластера, як показують розрахунки, необхідно 

залучити інвестицій в розмірі 6 Bi EURO на термін 10 років і більше. З урахуванням 

виконання промислово - технологічних, соціальних і екологічних програм проекту «Базис», 



 

34                                                                                 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА 

 

ці кошти дозволяють повернути інвестиції і перейти на самофінансування через 10 років дії 

проекту. Основні параметри проекту викладені в чотирьох розділах у вигляді резюме. 

 

 

РЕЗЮМЕ 

виробничо - технологічної програми  проекту« БАЗИС » 

 

Ухвалення рішення про створення нових виробництв і довгострокових капіталовкладень 

пов'язане з певними труднощами. Ці труднощі виникають з - за того, що економіка світу, 

крім локальних криз, переживає глобальні кризи. Вони носять затяжний характер, вносять 

елемент невизначеності і не дають можливості спрогнозувати будь - які події. 

Перша криза - це криза нафтових енергоносіїв. Його вплив настільки сильно, що здається, 

немає галузі і виробництва, що не були б схильні до нього. 

Друга криза - це кліматичні зміни. Вони вже сьогодні викликають побоювання кардинальних 

змін в сільському господарстві і загрожують голодом половина населення у світі. 

Третя криза - це екологічне забруднення природи людиною. Особливо отруєння прісної води 

і зменшення її в господарському обороті. 

Ці кризи являють собою незворотні явища і при організації будь-якого промислового 

виробництва, ми повинні враховувати їх вплив. 

Пропонований проект «Базис» в першу чергу спрямований на подолання трьох 

вищезазначених криз. А так же на створення особливої інвестиційної зони - кластера, де 

кошти вкладаються як в створення промислово - технологічної зони, так і в створення 

особливих соціальних умов, які сприяють вихованню високоякісної робочої сили. Основна 

ставка при визначенні напрями вкладення коштів в соціальну сферу зроблена на виховання 

дітей і молоді до 23 років включно. 

 

Промислово - технологічна частина проекту проектується так, що б створити умови 

подолання енергетичної кризи за допомогою виробництва енергії з поновлюваних природних 

ресурсів. Подолання кризи кліматичного можливою завдяки тому, що кластер, який займає 

територію в поперечнику близько 60 км., Розташовується на території найменше за 

прогнозами схильною до кліматичних змін. Це північні області України. Подолання кризи 

екологічного можливою завдяки тому, що всі виробництва і населених пунктів не 

викидатимуть ні сміття, ні вуглекислого газу, ні метану від гнильного бродіння. А міста не 

будуть скидати стічні води в річки без фінішної біологічної очистки. 

 

Для створення такого промислово - технологічного комплексу планується розвивати кілька 

напрямків, які в цілому підпорядковуються наступним принципам: 

1. З метою створення енергонезалежності території кластера, створити умови максимального 

використання земельних ресурсів як для високоефективного отримання продуктів 

харчування, в тому числі, і на експорт за межі території кластера. Так і для отримання 

біомаси з подальшим виробництвом з цієї біомаси всіх необхідних енергетичних носіїв: 

моторного палива і метану, в кількостях достатніх не тільки для забезпечення внутрішніх 

потреб в них промислових підприємств, соціально - побутового призначення, а й достатніх 

для створення виробництв з більш глибокою переробкою цих ресурсів. 

2. З метою створення робочих місць, створити умови для максимального використання 

ресурсів даної території кластера. 

3. З метою формування високої мотивації до праці, створити на території кластера власну 

матеріальну базу будівельного комплексу і організувати на території кластера масштабне 

будівництво високоякісного житла із залученням інвестицій від населення, що проживає на 

території кластера. 
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4. З метою підвищення економічної ефективності території кластера, створити виробництва 

на території кластера, які дають максимальну додаткову вартість. Один з таких шляхів - 

створення складальних виробництв і виробництв легкої промисловості, що дозволяють 

експортувати за межі кластера продукцію з високою доданою вартістю. 

 

Аналіз географії та народонаселення територій, де передбачається розміщення кластерів 

проекту «Базис», показує, що на території кластера проживає в середньому 100 000человек. З 

них працездатного населення - 40 000человек, дітей до 23 років включно - 20 000человек, 40 

000человек - пенсіонери і не беруть участі з якихось причин в громадській праці. Для 

здійснення обробляється в сівозміні 250 000га орної землі. Ця земля і природні умови 

придатні для вирощування всього спектра сільгоспкультур необхідних як для забезпечення 

населення продуктами харчування, так і для вирощування технічних культур для 

виробництва з них газу, моторного палива, хімічної продукції. Крім цього, на землях, де 

передбачається розміщувати кластери проекту «Базис», є в достатній кількості річок, озер, 

які можуть дати в необхідній кількості воду для сільського господарства і для промислових 

підприємств. 

Ґрунтуючись на викладених вище принципах побудови промислово - технологічних 

ланцюгів переробки і закладаючи в проекти тільки технології, які вже випробувані раніше і 

які довели свою ефективність, сформульований підхід до створення економічного блоку 

кластера. Капіталовкладення і розвиток виробництва передбачається здійснювати за 

напрямками: 

I. Виробництво сільськогосподарської продукції на 250 000га орної землі 

II. Виробництво енергетичних і хімічних продуктів з рослинної сировини, виробленого в 

межах кластера 

III. Розвиток переробної промисловості виходячи з тієї сировинної бази, яка сформувалася на 

території кластера 

IV. Розвиток буд індустрії для здійснення забудови нових населених пунктів, які будуть 

здійснюватися в рамках соціальної програми проекту «Базис». 

V. Розвиток легкої промисловості і складальних виробництв з заміщенням. 

VI. Створення основи для розвитку підприємств металургії, механічних заводів, заводів 

електротехнічного призначення, заводів з виробництва засобів автоматики та телеметрії, 

заводів з виробництва засобів зв'язку, а також створення умов для розвитку 

високотехнологічних виробництв на основі кращих світових наукових досягнень. 

Фінансування створення цих виробництв здійснюється тільки за рахунок прибутку, що 

залишається в розпорядженні керівництва отриманої від основної виробничої програми після 

фінансування соціальної програми проекту «Базис». 

 

РЕЗЮМЕ 

«Екологічна програма проекту «БАЗИС » 

 

У розвиток гуманітарної частини проекту передбачається створити екологічну програму 

проекту «Базис». Основна мета цієї програми - це створення умов на території кластера 

проекту, при яких всі підприємства і організації, учні, молодь, пенсіонери, все населення 

будуть залучені в процес примноження, і збереження природної чистоти середовища 

проживання і навколишніх природних систем: лісів, річок, повітря . Це дасть можливість з 

одного боку підвищити мотивацію до праці на підприємствах кластера, з іншого - виховати у 

підростаючого покоління любов до природи, дбайливе ставлення до неї і бажання 

примножувати і покращувати середовище проживання. 

 

Для досягнення цих цілей буде створена багаторівнева система виховання всього населення в 

дусі позитивного, що не екстремістського, що не політизованого ставлення до природи, до 
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природоохоронних заходів, до навколишнього середовища проживання. Починаючи від 

порога свого будинку і квартири, від прохідної підприємства і входу в магазин, від 

прилеглого газону або клумби до підтримки природних систем в чистоті і порядку: парку, 

лісу, річок і озер, повітря. 

 

Здійснювати Екологічну програму проекту «Базис» буде спеціально створений орган: 

Виконавча дирекція Екологічної програми проекту «Базис». Головними завданнями цього 

органу будуть: 

1. Розробка інвестиційних проектів відповідно до головними завданнями проекту «Базис». 

2. Розробка і здійснення проектів Екологічної програми проекту «Базис». 

3. Моніторинг наслідків і підсумків здійснення Екологічної програми проекту «Базис». 

4. Розробка пропозицій щодо коригування Екологічної програми проекту «Базис». 

5. Контроль за виконанням інвестиційних проектів Екологічної програми проекту «Базис». 

 

Всі заходи по вихованню поділяються на три частини: 

 

I. Заходи, які проводяться Виконавчою дирекцією Екологічної програми проекту «Базис», 

спрямовані на стимулювання підтримки чистоти і порядку в населених пунктах. 

Сюди відносяться: 

- стимулювання і фінансування роботи комунальної системи збирання територій; 

- стимулювання і фінансування поліпшення присадибних, дворових територій і газонів, 

скверів і парків шляхом передачі з розплідників насаджень, шляхом створення систем 

поливу і будівництва оберігають огорож, 

- стимулювання створення спеціальних екологічних загонів з числа учнів для регулярних 

прибирань територій; 

- на договірній основі з місцевою владою, створити проекти озеленення і прикраси населених 

пунктів із залученням до виконання цієї програми спонсорської допомоги підприємств, 

розташованих на території місцевої ради; 

- заснування премій, призів, винагород за краще оформлення будинку, вулиці, двору, площі і 

т.д. 

- створення інформаційних видань, що пропагують і прищеплювати естетичний смак до 

життя серед квітів, зелені, оформлених доріжок, зон відпочинку; 

- створення, спільно з місцевими органами влади, міліцією, санітарно - епідеміологічною 

службою, екологічною службою, спеціальної екологічної комісії, яка б змогла на законних 

підставах вимагати виконання прийнятих норм і змогла оштрафувати порушників цих норм 

на великі суми. 

 

II. Заходи цієї групи відносяться до створення, за участю інвестицій з боку проекту «Базис», 

спеціальних екологічних компаній, які б змогли: 

- за кошти замовника, навести порядок на певній території, оформити її відповідно до норм, 

виробленими спільно з місцевою владою; 

- розробити план екологічного оздоровлення підприємств, територій, природних екосистем; 

- за кошти, надані Виконавчою дирекцією Екологічної програми проекту «Базис», спільно з 

державними органами: санітарно - епідеміологічною службою, екологічною службою, 

створити системи моніторингу 

екологічною ситуацією навколо кожного підприємства, розташованого на території кластера 

і, на підставі даних моніторингу, розробляти і керувати впровадженням заходів, що усувають 

екологічні порушення; 

- за кошти, надані Виконавчою дирекцією Екологічної програми проекту «Базис», спільно з 

державними органами: санітарно - епідеміологічною службою, екологічною службою, 

створити системи моніторингу 
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екологічною ситуацією природних систем: парків, лісів, річок і озер, повітря. 

Цей вид діяльності має стимулюватися на стадії затвердження інвестиційних проектів як 

соціальних програм, так і проектів виробничо - технологічних. Відсутність таких заходів є 

причиною відмови у фінансуванні. 

 

III. Створення проектів поліпшення природного оточення середовища проживання. Сюди 

входять такі заходи, як: 

- насадження лісових масивів; 

- закладка парків; 

- облаштування зон відпочинку в лісі, поблизу озер і річок, облаштування пляжів; 

- створення малих зоопарків; 

- створення заповідників і заказників і розведення диких тварин; 

- створення зон активного відпочинку: стадіонів, ігрових майданчиків в парках і лісових 

масивах; 

- створення зон відпочинку для пенсіонерів, для дітей різного віку, для молоді в екологічно 

чистих і облаштованих куточках природи з відповідним транспортним забезпеченням; 

- установа Виконавчою дирекцією Екологічної програми проекту «Базис» великих іменних 

премій за досягнення в області екологічного природного благоустрою територій (не нижче 

10 000 EURO) 

- створити телевізійний екологічний канал, який би займався популяризацією дбайливого і 

творчого ставлення до природи; 

- створити спеціальну громадську екологічну комісію, до функцій якої б входили збір і 

обробка громадської думки про поліпшення якості навколишнього середовища. 

 

Передбачається, що створення всіх цих програм і екологічних інвестиційних проектів, 

протягом перших п'яти років буде відбуватися за рахунок інвестицій проекту «Базис». 

Загальна сума інвестицій становить 500 000 000,00 EURO. При цьому, основні витрати 

пропонується направити на ті території, які забудовуються новим житлом, або створюються 

нові підприємства проекту «Базис». 

 

РЕЗЮМЕ 

«Організаційно - фінансова програма проекту« БАЗИС » 

 

Ухвалення рішення про створення нових виробництв і довгострокових капіталовкладень 

пов'язане з певними труднощами. Ці труднощі виникають з - за того, що економіка світу, 

крім локальних криз, переживає глобальні кризи. Вони носять затяжний характер, вносять 

елемент невизначеності і не дають можливості спрогнозувати будь - які події. 

Перша криза - це криза нафтових енергоносіїв. Його вплив настільки сильно, що здається, 

немає галузі і виробництва, що не були б схильні до нього. 

Друга криза - це кліматичні зміни. Вони вже сьогодні викликають побоювання кардинальних 

змін в сільському господарстві і загрожують голодом половина населення у світі. 

Третя криза - це екологічне забруднення природи людиною. Особливо отруєння прісної води 

і зменшення її в господарському обороті. 

Ці кризи являють собою незворотні явища і при організації будь-якого промислового 

виробництва, ми повинні враховувати їх вплив. 

Пропонований проект «Базис» в першу чергу спрямований на подолання трьох 

вищезазначених криз. А так же на створення особливої інвестиційної зони - кластера, де 

кошти вкладаються як в створення промислово - технологічної зони, так і в створення 

особливих соціальних умов, які сприяють вихованню високоякісної робочої сили. Основна 

ставка при визначенні напрями вкладення коштів в соціальну сферу зроблена на виховання 

дітей і молоді до 23 років включно. 
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Промислово - технологічна частина проекту проектується так, що б створити умови 

подолання енергетичної кризи за допомогою виробництва енергії з поновлюваних природних 

ресурсів. Подолання кризи кліматичного можливою завдяки тому, що кластер, який займає 

територію в поперечнику близько 60 км., Розташовується на території найменше за 

прогнозами схильною до кліматичних змін. Це північні області України. Подолання кризи 

екологічного можливою завдяки тому, що всі виробництва і населених пунктів не 

викидатимуть ні сміття, ні вуглекислого газу, ні метану від гнильного бродіння. А міста не 

будуть скидати стічні води в річки без фінішної біологічної очистки. 

 

Для створення такого промислово - технологічного комплексу планується розвивати кілька 

напрямків, які в цілому підпорядковуються наступним принципам: 

1. З метою створення енергонезалежності території кластера, створити умови максимального 

використання земельних ресурсів як для високоефективного отримання продуктів 

харчування, в тому числі, і на експорт за межі території кластера. Так і для отримання 

біомаси з подальшим виробництвом з цієї біомаси всіх необхідних енергетичних носіїв: 

моторного палива і метану, в кількостях достатніх не тільки для забезпечення внутрішніх 

потреб в них промислових підприємств, соціально - побутового призначення, а й достатніх 

для створення виробництв з більш глибокою переробкою цих ресурсів. 

2. З метою створення робочих місць, створити умови для максимального використання 

ресурсів даної території кластера. 

3. З метою формування високої мотивації до праці, створити на території кластера власну 

матеріальну базу будівельного комплексу і організувати на території кластера масштабне 

будівництво високоякісного житла із залученням інвестицій від населення, що проживає на 

території кластера. 

4. З метою підвищення економічної ефективності території кластера, створити виробництва 

на території кластера, які дають максимальну додаткову вартість. Один з таких шляхів - 

створення складальних виробництв і виробництв легкої промисловості, що дозволяють 

експортувати за межі кластера продукцію з високою доданою вартістю. 

 

Аналіз географії та народонаселення територій, де передбачається розміщення кластерів 

проекту «Базис», показує, що на території кластера проживає в середньому 100 000человек. З 

них працездатного населення - 40 000человек, дітей до 23 років включно - 20 000человек, 40 

000человек - пенсіонери і не беруть участі з якихось причин в громадській праці. Для 

здійснення обробляється в сівозміні 250 000га орної землі. Ця земля і природні умови 

придатні для вирощування всього спектра сільгоспкультур необхідних як для забезпечення 

населення продуктами харчування, так і для вирощування технічних культур для 

виробництва з них газу, моторного палива, хімічної продукції. Крім цього, на землях, де 

передбачається розміщувати кластери проекту «Базис», є в достатній кількості річок, озер, 

які можуть дати в необхідній кількості воду для сільського господарства і для промислових 

підприємств. 

Ґрунтуючись на викладених вище принципах побудови промислово - технологічних 

ланцюгів переробки і закладаючи в проекти тільки технології, які вже випробувані раніше і 

які довели свою ефективність, сформульований підхід до створення економічного блоку 

кластера. Капіталовкладення і розвиток виробництва передбачається здійснювати за 

напрямками: 

I. Виробництво сільськогосподарської продукції на 250 000га орної землі 

II. Виробництво енергетичних і хімічних продуктів з рослинної сировини, виробленого в 

межах кластера 

III. Розвиток переробної промисловості виходячи з тієї сировинної бази, яка сформувалася на 

території кластера 
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IV. Розвиток буд індустрії для здійснення забудови нових населених пунктів, які будуть 

здійснюватися в рамках соціальної програми проекту «Базис». 

V. Розвиток легкої промисловості і складальних виробництв з заміщенням. 

VI. Створення основи для розвитку підприємств металургії, механічних заводів, заводів 

електротехнічного призначення, заводів з виробництва засобів автоматики та телеметрії, 

заводів з виробництва засобів зв'язку, а також створення умов для розвитку 

високотехнологічних виробництв на основі кращих світових наукових досягнень. 

Фінансування створення цих виробництв здійснюється тільки за рахунок прибутку, що 

залишається в розпорядженні керівництва отриманої від основної виробничої програми після 

фінансування соціальної програми проекту «Базис». 

 

ДОДАТОК №1/2 

ПРОГРАМИ «ПАРИЖ15» 

 

ПРОЕКТ 

«ТЕХНОПАРК РЕГІОН» 

 

Мета проекту: створення виробничого кластеру на території функціонування проекту 

«БАЗИС» (на площі орної землі понад 240 тисяч гектарів), який переробляє 

сільськогосподарську продукцію та продукцію, отриману з біомаси, в рамках проекту 

«БАЗИС» з метою повного використання сировинного потенціалу.  

При цьому, планується: 

- глибока переробка зернових в кількості понад 700 тисяч тонн з отриманням високоякісних 

продуктів харчування. 

- переробка крохмалю, отриманого з кукурудзи та зерна, в технічний етиловий спирт в 

кількості понад 200 тисяч тонн на рік. 

- синтез зі спирту високоякісного  поліетилену в кількості 120 тисяч тонн на рік та переробка 

його в вироби з високою доданою вартістю. 

- повна переробка вуглекислого газу в кількості понад 250 тисяч тонн на рік, отриманого з 

енергетичних установок та з виробництв спирту, в мурашину кислоту та вуглеамонійні 

добрива. 

- повне самозабезпечення енергоресурсами з біомаси, отриманої в проекті «БАЗИС», з 

повною утилізацією вуглекислого газу. 

- комплексне використання сировини для виробництва харчової олії, вітамінів, дріжджів, 

комбікормів для тваринництва, лікарських засобів рослинного походження. 

- виробництво комплексних органо – мінеральних добрив для потреб проекту «БАЗИС» та 

експорту  з залученням як сировини біоактивних відходів спиртового виробництва, торфу, 

вуглеамонійних добрив та мінеральної складової. 

До складу комплексу входять заводи, які працюють в єдиному потоці сировини та 

використання відходів одного виробництва для її переробки з високою доданою вартістю на 

іншому виробництві без відходів та викидів газів та стічних вод. 

1. елеватор з заводом насіння, ємкістю 700 тисяч тонн. 

2. млин, потужністю 100 тонн на рік. 

3. кохмало - патоковий завод, потужність понад 400тисяч тонн на рік. 

4. спиртозавод, понад 200 тисяч тонн на рік. 

5. завод хімії С2, потужністю 1 200 тисяч тонн на рік (поліетилен, незамерзаючі та 

охолоджуючі рідини, миючі засоби та розчинники, метил форміат та мурашина кислота, 

оцтова та лимонна кислота) 

6. завод комплексних добрив потужністю 400 тисяч тонн на рік. 

7. завод комбікормів, потужністю 200 тисяч тонн на рік. 
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8. екстракційний завод на зрідженому вуглекислому газі, потужністю по харчовим оліям 40 

тисяч тонн на рік, по екстрактам рослин для медичних цілей по кінцевих продуктах 10 тисяч 

тонн, по торф’яним маслам для косметики 10 тисяч тонн на рік. 

8. цех тепло і енерго генерації. 

9. транспортно – логістичний цех. 

10. тарний цех. 

11. цех інженерного забезпечення. 

12. цех водо підготовки та водо очистки. 

 

Тільки такий підхід комплексної переробки сільськогосподарської сировини – 

зернових та технічної біомаси – дозволяє комплексно та без відходів, без викидів 

вуглекислого газу та без втрат біосировини в метанове бродіння переробити в високоякісні 

високоліквідні продукти з високою доданою вартістю. 

На території України є потенціал забезпечення сировиною (з деякими регіональними 

варіаціями) 100 переробних комплексів «ТЕХНОПАРК РЕГІОН» відповідно до кількості 

впроваджених проектів «БАЗИС». Вартість капітальних затрат та оборотних коштів для 

створення і функціонування одного комплексу складає 3Ві€. 

Ланцюг виробництв: проект «БАЗИС» - проект «ТЕХНОПАРК РЕГІОН», 

впроваджений тільки на території України,  працює як бар’єр викидів метану в кількості 20 

мільйонів тонн на рік ( в вуглецевому еквіваленті 1 440 мільйон тонн вуглекислого газу) та 

поглинає з атмосфери планети щорічно та зв’язує в продуктах понад 40 мільйонів тонн 

вуглекислого газу. 

Окрім того, в умовах зміни клімату важливо мати високоефективну систему 

виробництва продуктів харчування, пристосовану до змін клімату. Запропонована система 

сільського господарства має внутрішній потенціал щодо компенсації витрат на залучення 

найкращих технологій та передової техніки, компенсації втрат від природних катаклізмів, 

швидкої перебудови систем господарювання в залежності від змін клімату. Це пов’язано з 

тим, що система виробництва, за рахунок високої доданої вартості продукції, має потенціал 

для швидкого впровадження нових технологій та нових систем господарювання. 

 

ДОДАТОК №1/3 

ПРОГРАМИ «ПАРИЖ15» 

 

ПРОЕКТ 

«ЧИСТІ РІКИ УКРАЇНИ» 

 

 Одним з найбільших ресурсів України є її річки, які є головним джерелом питної 

води, води для сільського господарства та технологічної води для промисловості та 

енергетики. Роль річок в житті країни важко переоцінити. Але за останні сто років річки 

України зазнали значного негативного впливу зі сторони господарської діяльності людини. 

Бездумна і недалекоглядна політика держави призвела до повної втрати контролю за 

здоров’ям рік. Такі признаки захворювання рік, як: втрата наповненості рік водою, втрата 

швидкості течії, заболочення та обмілення, зростання площ зараження синьо – зеленими 

водоростями, повна втрата рибних ресурсів, а та риба, що залишились – заражена 

гельмінтами- є наслідок техногенних виробничих та соціальних циклів, впроваджених ще 

при умові мало індустріального укладу, коли сільгосп виробництво в країні було 

переважаючою діяльності, а міста не стільки населені, як зараз. 

 Головними факторами втрати чистоти та водності річок стали: 

1. скиди в річки всіх мало очищених комунальних вод на всій території України. 

2. скиди міських дощових стоків та змивів без очистки. 
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3. безконтрольні скиди технологічних вод промислових та сільськогосподарських 

підприємств. 

4. застосування в сільськогосподарському виробництві мінеральних та органічних добрив 

без належного контролю за їх подальшою міграцією, яка здійснюється переважно в річки. 

5. вирубка лісів та осушення боліт. 

6. будівництво гідроелектростанцій, в тому числі й штучних морів на річці Дніпро. 

7. повною відсутністю законодавства в сфері охорони водного басейну України. 

 

 Втрата втрати чистоти та водності річок стала причиною швидкого замулення та 

заболочення рік. Що в свою чергу привело до зростання процесів гниття та виділення 

колосальної кількості метану з донних органічних відкладень та отруєнню води. 

 Зміни клімату, які вже відбуваються, вимагають негайного, без відкладного втручання 

громадськості щодо оздоровлення рік, створення умов для їх наповненості та підвищення 

швидкості течії. Що є необхідною умовою виживання населення в новому кліматі, умовою 

існування сільського господарства та забезпеченості продуктами харчування, умовою 

функціонування промисловості та енергетики країни.  

 

Українські річки — це здебільшого довгі водні артерії, що течуть переважно з півночі 

на південь до Чорного й Азовського морів. Річки північно-західної України течуть з півдня 

на північний захід і північ до Вісли і Прип'яті. До басейну Чорного й Азовського морів 

належить понад 90% української території, що її розділяють річки: Дунай з Тисою і Прутом, 

Дністер, Південний Буг, Дніпро з Прип'яттю і Десною, Дон з Дінцем. До стоку Балтійського 

моря належать річки басейну Вісли: Вепш, Сян і Західний Буг. 

Головний вододіл між Чорним і Балтійським морями та між басейнами головних 

річок проходить переважно низовинами, за винятком Карпат, і дає змогу пов'язати річки 

різних басейнів системою каналів та сполучити обидва моря. 

Кількість річок по всій українській етнічній території оцінюють числом у 30 000, в 

тому числі в Україні — 23 тис. з загальною довжиною близько 170 тис. км, з них близько 3 

000 завдовжки 10 км і більше, 116 понад 100 км.  

 

 Цей амбітний проект має на меті корінним чином змінити стан річок України та 

досягнути їх оздоровлення, повноводності, зарибленості на всій території України. 

  

 Згідно проекту «ЧИСТІ РІКИ УКРАЇНИ» мають бути здійснюватися наступні заходи: 

1. будуть паспортизовані всі ріки України та вказано: довжина берега та його близькість до 

сільгоспугідь та житлових зон, швидкість течії що кілометр, оцінено рівень замуленості та 

заболоченості та вказані всі концентровані стоки в річку з комунальних, енергетичних, 

промислових та сільгосп підприємств. 

2. буде розроблена, випробувана та створене підприємство по випуску локальних 

автоматизованих автономних очисних пристроїв різної потужності для очистки стоків в ріки. 

3. згідно паспортизації, встановити на малих річках пристрої очистки води до стану чистоти 

в природі. 

4. буде розроблена, випробувана та створене підприємство по випуску комплексу техніки 

для очистки дна та прибережної зони річок від: органічних залишків, мулу, сапропелю, 

донної рослинності (очерет, ряска, осока, та ін.), сторонніх предметів (побутового, 

промислового, будівельного сміття). Органічну масу, при хімічному та радіаційному 

контролі, буде направлено на завод штучного ґрунту, мінеральні відходи будуть застосовані 

в природоохоронній зоні річок для будівництва споруд відведення вод, що несіть в ріку 

змивні ґрунти, сторонні предмети – відправлені на заводи по переробці відходів. 

5. вздовж кожної ріки в природоохоронній її зоні буде висаджено енергетичну вербу та 

обсаджено полосою промислового швидко ростучого лісу, наприклад, павлонією. Верба 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%27%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BF%D1%88
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8F%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0)
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значно підніме рівень води в ріці, а лісосмуги промислового лісу уловлять значну частину 

дощових стоків з добривами з полів. Енергетична верба буде використана для технологічних 

та хімічних потреб промисловості, лісо деревина – для виробництва продукції. 

6. створено умови для розведення риби в кожній річці з повним промисловим утриманням, 

виловом та переробкою. 

7. в басейно утворюючих рік буде очищено дно до стану судноплавства з повним 

будівництвом пасажирських та вантажних станцій та проведена їх інтеграція з сухопутними 

транспортними артеріями. 

8. річку Дніпро: буде повністю реконструйовано штучні моря з повним обмеженням 

існування мілководної частини пойми, очищено дно річки, очищений та углиблений 

фарватер, біологічними методами буде повністю знищені синьо – зелені водорості, буде 

відновлено рибне господарство ріки, буде створено прибережний контроль скидів 

забруднених вод та рідких відходів, реконструйована вся система очистки комунальних, 

дощових та змивних вод, приведена в відповідність система промислових стоків та 

впроваджено переважно оборотне водовикористання, повністю реконструйована набережна 

частина міст в частині формування очистки стоків з території міст, буде реконструйовано 

пасажирські та вантажні термінали та проведена їх інтеграція з сухопутними транспортними 

артеріями. 

9. на берегах всіх рік буде обладнано зони відпочинку як пляжно – рекреаційні зони, так і 

зони оздоровлення з будівництвом санаторіїв та курортів, з дотриманням всіх санітарних та 

безпекових норм з повністю організованою інфраструктурою очистки прибережної частини 

рік та недопущення забруднення вод. 

10. будуть створені водозабори води з рік які обладнані спеціальними спорудами з до 

забірною водоочисткою з метою недопущення проникнення будь яких забруднень в харчову 

ланку. 

11. буде створено систему управління проектом, як сукупністю ліцензованих та 

стандартизованих проектів в інтересах територіальних громад та українського народу. 

12. буде створено, з метою забезпечення дружніх народів, систему експорту води в безводні 

регіони землі.  

13. буде створено річковий на основі електричного приводу екологічно чистий пасажирський 

та вантажний флот.  

14. буде переглянута вся політика водної енергетики, як такої, що наносить шкоду природі, 

водним ресурсам, рибному господарству, судноплавству та інше, та запропонована 

альтернативна енергетична стратегія для обслуговування комплексу РІКИ УКРАЇНИ. 

15. буде створено ряд учбових закладів для підготовки кадрів які б експлуатували ріки 

України як одним з найбільших активів країни. 

16. спільно з державою буде створена програма та дорожня карта спільної діяльності. 

 

Орієнтовна вартість проекту «ЧИСТІ РІКИ УКРАЇНИ» складає: 

6 заводів техніки для очистки х 0.2Ві€ =  1.2Ві€ 

затрати на очистку рік:     70Ві€ 

затрати на очистку стоків:                70Ві€ 

висадка насаджень вздовж рік:    30Ві€ 

переробка продукції:    20Ві€ 

експорт питтєвої води:    0.8 Ві€ 

 

ВСЬОГО:      192 Ві€ 

 

Наслідки впровадження проекту «ЧИСТІ РІКИ УКРАЇНИ» будуть такі: 
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1. Отримаємо унікальний природо і життя підтримуючий комплекс, який дасть можливість 

забезпечити високоякісною водою населення, сільське господарство, промисловість та дасть 

потужний рослинний промисловий ресурс у вигляді деревини та енергетичної верби. 

2. Буде припинено викиди метану в кількості понад 2 млн. тонн на рік ( що в еквіваленті 

складає 144 млн. тонн вуглекислого газу). 

3. Буде поглинуто в рік лісовими насадженнями вздовж рік понад 1 500млн. тонн 

вуглекислого газу. Що дасть позитивний вклад в баланс вуглекислого газу на планеті.  

4. Буде створена нова транспортно пасажирська галузь з виключно дешевими тарифами 

перевезення пасажирів та транспортування вантажів по території країни. Кошти для неї не 

передбачені вищевказаним бюджетом. 

5. Буде створено понад один мільйон робочих місць. 

6. Інші народи, де є природний дефіцит води, будуть мати можливість отримати 

високоякісну воду та продукти харчування. 

7. Україна перестане забруднювати Чорне, Азовське та Балтійське моря і виконає свої 

зобов’язання добросусідства. 

 

ДОДАТОК №1/4 

ПРОГРАМИ «ПАРИЖ15» 
 

ПРОЕКТ 

«КОМПЛЕКС Т УКРАЇНА» 

 

 В цьому ПРОЕКТІ застосована технологія (Комплекс Т) переробки твердих побутових 

відходів (комунальних відходів), яка дозволяє, прийнявши несортовані відходи, відсортувати 

їх на фракції і кожну фракцію, застосувавши відповідні технології, переробити на 

високоліквідні товари.  

 Після сортування утворюються фракції: 

  - органічна складова (папір, пластмаси, деревина, гума, тканини, та інше), 

  - скло, 

  - метал чорний, 

  - метал кольоровий, 

  - мінеральна фракція, 

  - хвости сортування (неструктурована органо – мінеральна маса) 

 Після переробки утворюються продукти: 

  - дизельне паливо, або метан, або водень, 

  - зріджений вуглекислий газ, 

  - зріджений азот, 

  - стиснений аргон, 

  - лиття чорних металів, 

  - лиття кольорових металів, 

  - піноскло, 

  - дистильована вода, 

  - будівельні матеріали (можливо отримувати цемент), 

  - кам’яне литво, 

  - рідке скло, 

  - теплична продукція. 

 

Продукція відвантажується споживачам. 

Завод по переробці побутових відходів не викидає в атмосферу ні один з видів парникових 

газів. Зріджений вуглекислий газ йде на потреби хімічної та нафтової промисловості, де 

зв’язується та перестає існувати як газ. 
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 Один переробний комплекс обслуговує 450 – 500 тисяч населення переробляє 160 – 

240 тисяч тонн відходів та включає в себе: 

  - набір контейнерів 1.1м3 та контейнерів для негабаритних відходів, 

  - транспорт для перевозки відходів до сортувальних станцій, 

  - транспорт для перевозки відсортованих фракцій до заводу, 

  - сортувальну(і) станцію(ї), 

  - завод по переробці фракцій в продукти.  

 

 Один такий комплекс потребує коштів 240 млн.EURO та окупається (після 2х років 

будівництва) через чотири роки. 

 Кожен такий комплекс дає 1100 робочих місць, з них 600 – працівників з 

спеціалізованою вищою освітою. 

 

ТАБЛИЦЯ №1 

ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМИ «КОМПЛЕКС Т УКРАЇНА» 

(Наведенідані Державного комітету статистики України на 1 жовтня 2013 року). 

 
Область 

Населен

ня 

 

Об’єм 

ТПВ 

0.35 

тн/особ

у 

тис. 

тонн 

Кількість 

заводів 

160тис.тн/р

ік 

шт. 

Кількість 

контейнер

ів 

1.1куб.м. 

18куб.м. 

тис. шт. 

Кількість 

спец.  

автомобіл

ів 

шт. 

Кількіст

ь 

робочих 

місць 

 
 Україна 

45 455 

065▼ 
15 909 103 

454.6 

45.5 

9 270 103 000 

1.  Київ 2 849 694▲ 997.3 

10 
45.8 

4.6 
900 10 000 

2. 
 Київська 

область 
1 725 531▲ 604.0 

3. 
 Донецька 

область 
4 352 708▼ 1 523.4 10 

43.5 

4.4 

900 10 000 

4  Дніпропетровсь

ка область 
3 295 964▼ 1 153.6 7 

32.0 

3.2 

 

630 7 000 

5 
 Харківська 

область 
2 738 334▲ 958.4 6 

27.4 

2.8 

540 6 000 

6 
 Львівська 

область 
2 538 727▼ 888.6 6 

25.4 

2.6 

540 6 000 

7 
 Одеська 

область 
2 394 094▲ 838.0 6 

23.9 

2.4 

540 6 000 

8  Севастополь 385 068▲ 134.8 
6 

23.5 

2.4 
540 6 000 

9  АР Крим 1 966 891▲ 688.4 

10 
 Луганська 

область 
2 244 157▼ 785.5 5 

22.5 

2.3 

450 5 000 

11 
 Запорізька 

область 
1 778 684▼ 622.5 4 

17.8 

1.8 

360 4 000 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kiev.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kiev_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Donetsk_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Dnipropetrovsk_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kharkiv_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Lviv_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Odesa_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sevastopol-flag.gif
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Crimea.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Luhansk-Oblast-flag.gif
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Zaporizhzhya_Oblast.png
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Область 

Населен

ня 

 

Об’єм 

ТПВ 

0.35 

тн/особ

у 

тис. 

тонн 

Кількість 

заводів 

160тис.тн/р

ік 

шт. 

Кількість 

контейнер

ів 

1.1куб.м. 

18куб.м. 

тис. шт. 

Кількість 

спец.  

автомобіл

ів 

шт. 

Кількіст

ь 

робочих 

місць 

12 
 Вінницька 

область 
1 621 742▼ 567.6 4 

16.2 

1.6 

360 4 000 

13 
 Полтавська 

область 
1 460 831▼ 511.3 3 

14.6 

1.5 

270 3 000 

14 

 Івано-

Франківська 

область 
1 382 131▲ 483.7 3 

13.8 

1.4 
270 3 000 

15  Хмельницька 

область 
1 309 687▼ 458.4 3 

13.1 

1.3 
270 3 000 

16  Житомирська 

область 
1 265 733▼ 443.0 3 

12.7 

1.3 
270 3 000 

17 
 Черкаська 

область 
1 263 493▼ 442.2 3 

12.6 

1.3 
270 3 000 

18  Закарпатська 

область 
1 256 293▲ 439.7 3 

12.6 

1.3 
270 3 000 

19  Миколаївська 

область 
1 170 118▼ 409.5 3 

11.7 

1.2 
270 3 000 

20 
 Рівненська 

область 
1 158 637▲ 405.5 3 

11.6 

1.2 
270 3 000 

21 
 Сумська 

область 
1 136 159▼ 397.7 3 

11.3 

1.1 
270 3 000 

22  Тернопільська 

область 
1 074 923▼ 376.2 2 

10.7 

1.1 
180 2 000 

23 
 Херсонська 

область 
1 074 756▼ 376.2 2 

10.7 

1.1 
180 2 000 

24 
 Чернігівська 

область 
1 070 902▼ 374.8 2 

10.7 

1.1 

 

180 2 000 

 

 

25 

 Волинська 

область 
1 041 605▲ 364.6 2 

10.4 

1.0 
180 2 000 

26  Кіровоградська 

область 
990 177▼ 346.6 2 

9.9 

1.0 
180 2 000 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Vinnytsia_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Poltava_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ivano-Frankivsk_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Khmelnytskyi_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Zhytomyr_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Cherkasy_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Transcarpathian_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Mykolaiv_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Rivne_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Sumy_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ternopil_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kherson_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Chernihiv_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Volyn_flag.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kirovohrad_Oblast.svg
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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47                                                                                 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА 
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kiev.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kiev_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Donetsk_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Dnipropetrovsk_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kharkiv_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Lviv_Oblast.png
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Odesa_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sevastopol-flag.gif
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Crimea.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Luhansk-Oblast-flag.gif
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Zaporizhzhya_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Vinnytsia_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Poltava_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ivano-Frankivsk_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Khmelnytskyi_Oblast.png
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Область 

   
        

16  Житомирська 

область 
3 

7
2
.0

 

1
5
.0

 

2
4
.0

 

5
6
.7

 

1
0
2
.0

 

2
7
0
.0

 

3
6
.0

 

1
8
.0

 

7
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8
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17 
 Черкаська 

область 
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1
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.0
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18  Закарпатська 

область 
3 

7
2
.0

 

1
5
.0

 

2
4
.0

 

5
6
.7

 

1
0
2
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19  Миколаївська 

область 
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 Рівненська 
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 Сумська 

область 
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7
0
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5
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22  Тернопільська 

область 
2 

4
8
.0

 

1
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1
6
.0

 

3
7
.8

 

6
8
.0

 

1
8
0
.0

 

2
4
.0

 

1
2
.0

 

4
8
.0

 

3
9
.0

 

23 
 Херсонська 

область 
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4
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1
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6
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7
.8

 

6
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.0

 

1
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0
.0
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.0

 

1
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.0
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.0

 

24 
 Чернігівська 

область 
2 

4
8
.0

 

1
0
.0

 

1
6
.0

 

3
7
.8

 

6
8
.0

 

1
8
0

.0
 

2
4
.0

 

1
2
.0

 

4
8
.0

 

3
9
.0

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Zhytomyr_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Cherkasy_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Transcarpathian_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Mykolaiv_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Rivne_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Sumy_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ternopil_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kherson_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Chernihiv_Oblast.svg
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Область 

   
        

25 
 Волинська 

область 
2 

4
8
.0

 

1
0
.0

 

1
6
.0

 

3
7
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6
8
.0

 

1
8
0
.0
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.0

 

1
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.0

 

4
8
.0

 

3
9
.0

 

26  Кіровоградська 

область 
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27 
 Чернівецька 

область 
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4
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Volyn_flag.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kirovohrad_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Chernivtsi_Oblast.png
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ТАБЛИЦЯ №4 

ГРАФІК  

ВПРОВАДЖЕННЯ  ЗАВОДІВ «КОМПЛЕКС Т» ПО ПЕРЕРОБЦІ 

ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НА ТЕРИТОРІЇ  УКРАЇНИ 

ТА ЛІКВІДАЦІЯ ЗВАЛИЩ ТА ПОЛІГОНІВ  
 

 
РОКИ 2013+ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

  
З

А
В

О
Д

И
 

          

 
Область 

   
        

 
 Україна 103 

 
16 22 27 20 8 5 3 2  

1.  Київ 

10 

4         

 
2        

2. 
 Київська 

область 

 
 2       

 
  2      

3. 
 Донецька 

область 
10 

 
 4       

 
  2      

 
   2     

 
    2    

4  Дніпропетровська 

область 
7 

 
 2       

 
  2      

 
   2     

 
    1    

5 
 Харківська 

область 
6 

 
4        

 
 2       

6  Львівська 6 
 

2        

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kiev.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kiev_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Donetsk_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Dnipropetrovsk_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kharkiv_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Lviv_Oblast.png
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Область 

   
        

область 
 

 2       

 
  2      

7 
 Одеська 

область 
6 

3         

 
2        

 
 1       

8  Севастополь 
6 

3         

 
 2       

9  АР Крим 
 

  1      

10 
 Луганська 

область 
5 

2         

 
2        

 
 1       

11 
 Запорізька 

область 
4 

 
2        

 
  2      

12 
 Вінницька 

область 
4 

 
 2       

 
  2      

13 
 Полтавська 

область 
3 

1         

 
1        

 
 1       

14 

 Івано-

Франківська 

область 
3 

1         

 
1        

 
 1       

15  Хмельницька 3 1         

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Odesa_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sevastopol-flag.gif
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Crimea.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Luhansk-Oblast-flag.gif
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Zaporizhzhya_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Vinnytsia_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Poltava_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ivano-Frankivsk_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Khmelnytskyi_Oblast.png
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Область 

   
        

область 
 

1        

 
 1       

16 
 Житомирська 

область 
3 

 
1        

 
 1       

 
  1      

17 
 Черкаська 

область 
3 

 
1        

 
 1       

 
  1      

18 
 Закарпатська 

область 
3 

1         

 
1        

 
 1       

19 
 Миколаївська 

область 
3 

 
1        

 
 1       

 
  1      

20 
 Рівненська 

область 
3 

 
1        

 
 1       

 
  1      

21 
 Сумська 

область 
3 

 
 1       

 
  1      

 
   1     

22 
 Тернопільська 

область 
2 

 
  1      

 
   1     

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Zhytomyr_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Cherkasy_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Transcarpathian_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Mykolaiv_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Rivne_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Sumy_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ternopil_Oblast.svg
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Область 

   
        

23 
 Херсонська 

область 
2 

 
  1      

 
   1     

24 
 Чернігівська 

область 
2 

 
   1     

 
    1    

25 
 Волинська 

область 
2 

 
    1    

 
     1   

26  Кіровоградська 

область 
2 

 
     1   

 
      1  

27 
 Чернівецька 

область 
2 

 
     1   

 
      1  

 

СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ «КОМПЛЕКС Т УКРАЇНА» 

Впровадження ПРОЕКТУ «КОМПЛЕКС Т УКРАЇНА» створить умови для 

кардинального вирішення регіональних та глобальних екологічних проблем на 

території України: 

1. Значно зменшиться вплив твердих побутових відходів на екологію довкілля та призведе до 

покращення здоров’я населення України. 

2. Функціонування ПРОЕКТУ призведе до встановлення такого благоустрою територій сіл, 

селищ, міст України, який близький до європейських  стандартів. 

3. Виробнича діяльність підприємств ПРОЕКТУ створить умови для ліквідації всіх звалищ 

на території України та відновить землі, зайняті ними та поверне їх в господарський оборот. 

4. Створення системи переробки зупинить щорічне поповнення органічної маси, що при 

гнитті виділяє метан в кількості: 20млн.тн х 0.7тн С/тн х 1.3тн СН4/1тн С = 18.2 млн.тн СН4, 

що еквівалентно 1 310 млн. тонн СО2. 

5. Залучення до переробки вже складованих на полігонах твердих побутових відходів  значно 

знизить об’єм вже гниючих органічних мас та значно зменшить викиди метану в атмосферу. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kherson_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Chernihiv_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Volyn_flag.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kirovohrad_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Chernivtsi_Oblast.png
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6. Система переробки твердих побутових відходів – як сировини, - створить додаткові 

виробничі потужності по виробництву високоліквідної продукції на території України, яку з 

високою ефективністю можна використати в економіці України. 

7. Економічна діяльність підприємств ПРОЕКТУ дозволяє Державі отримати додаткові 

надходження до бюджету та зменшить витрати держави на ліквідацію екологічних загроз від 

звалищ та полігонів. 

8. Завдяки діяльності підприємств  ПРОЕКТУ створяться нові  додаткові робочі місця в 

кількості, що сягає 1% всіх зайнятих в Україні, без врахування сфери обслуговування та 

контролю. 

9. Діяльність підприємств ПРОЕКТУ буде стимулювати впровадження нових технологій 

переробки як твердих побутових відходів, так і інших відходів, які виникають на території 

України. 

 

ТАБЛИЦА №5 

КАРТА ПРОЕКТУ «КОМПЛЕКС Т УКРАЇНА» 
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ДОДАТОК №1/5 

ПРОГРАМИ «ПАРИЖ15» 

 

ПРОЕКТ 

«КОМПЛЕКС WУКРАЇНА» 

 

 Проблемою планетарного масштабу на сьогодні є постійне скорочення запасів чистої 

питної води, що відбувається за рахунок зростання об’ємів її споживання. ООН сигналізує 

про катастрофічну ситуацію із забезпеченням питною водою населення Землі. За даними 

організації, проблема доступу до водних ресурсів стала настільки болючою, що вимагає 

радикального переосмислення підходів до її вирішення. 

 

«У результаті дослідження ми виявили причини, які призводять до погіршення ситуації на 

ринку централізованого питного водопостачання вУкраїні. Основні з них: 

- недостатня кількість водопроводів, 

- незадовільна ситуація із забезпеченням послуги цілодобового водопостачання питної води, 

- невідповідна якість питної води нормативним вимогам, 

- великі втрати води внаслідок ветхих та аварійних водопровідних систем…. 

- недостатнє фінансування та невміле управління об’єктами централізованого 

водопостачання, 

 зношеність основних фондів, 

 використання недосконалих технологій водо підготовки та ін. 

 призводять до погіршення ситуації на ринку централізованого постачання і до збільшення 

обсягів реалізації питної води на нецентралізованому ринку питного водопостачання. 

Уважаємо, що для покращання ситуації з постачанням питної води потрібно здійснити 

наступні кроки:  

Національній комісії розробити інвестиційні програми, які направлені на забезпечення 

модернізації підприємств водопостачання, запровадження енергоефективних технологій, 

упровадження сучасних методів підготовки та очистки питної води;  

Державній санітарно-епідеміологічній службі проводити належний контроль якості питної 

води на підприємствах по її виробництву та реалізації;  

Місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування інформувати 

населення про стан та якість питного водопостачання, проводити роз’яснювальні роботи 

щодо охорони та раціонального використання питної води». 

Сугак Т.М., аспірант, Національна 

академія управління, СТРУКТУРА 

ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ 

ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ 

 

Погіршення водопостачання носить системний та незворотний характер. Різко 

зменшуються запаси підземних вод. Міліють річки і в них вода стає непридатною для пиття. 

Солона вода наступає.  Наступають пустелі. Земля без води стає неплодючою.  

 ПРОГРАМА «ПАРИЖ15» ставить перед собою завдання зупинити цей процес 

направивши всі сили та високі технології на відродження повноводних чистих рік, 

поповнення підземних вод, управління погодою та опадами, регулювання дощових стоків та 

раціоналізуючи розподіл води. 

 Вся сукупність технологій, пов’язана з водним наповненням, має умовну назву 

ПРОЕКТ «КОМПЛЕКС WУКРАЇНА».  Цей проект має ідеологічний центр, який формує 

стратегію відновлення та поповнення водних ресурсів України,  який ініціює проекти та 

розробляє дорожні карти, опікується їх виконанням, розробляє стратегії взаємодії з 
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економічними, екологічними та природними системами. Також в цьому проекті приймають 

участь компанії, підприємства,  фірми, які мають свої акредитовані проекти, чи виконують 

проекти сформовані ідеологічним центром.  

  

До складу проектів входять такі, які вирішують наступні завдання: 

 

1. Проекти, що створюють системи, які забезпечують водою жителів України в належній 

кількості та якості. 

2. Проекти, що створюють  потужності  постачання води для забезпечення сільського 

господарства. 

3. Проекти, що створюють  потужності  постачання води для забезпечення, в тому числі й 

оборотні, промислових підприємств. 

4. Проекти, що створюють  потужності  постачання води для забезпечення підземних  

резервів та  резервів води в зв’язаному стані. 

5. Проекти опріснення морської води згідно  низько енергетичних технологій, які дають воду 

для  суші України. 

6. Проекти, які направлені на отримання води як з атмосферного повітря, так і з всіх видів 

промислових та сільськогосподарських газових викидів.  

 

ПРОГРАМОЮ «ПАРИЖ15» передбачено включення до виробничої сфери ПРОЕКТУ 

«КОМПЛЕКС W УКРАЇНА» всіх виробничих потужностей пов’язаних з виробництвом 

всього спектру складових, які необхідні для впровадження вищеназваних проектів. Основні з 

них: 

1. Виробництво високоефективного насосного обладнання. 

2. Виробництво труб високого та низького тиску з нових матеріалів, які не впливають на 

якість води. 

3. Виробництво запірної арматури всього ряду діаметрів. 

4. Виробництво високоефективних опріснювачів. 

5. Розробка та виробництво  автономних щодо споживання електроенергії станцій перекачки 

води ряду потужностей. 

6. Розробка та виробництво інноваційних опріснювачів та пристроїв структуризації води. 

7.  Розробка та виробництво автономних щодо споживання електроенергії станцій оборотної 

види. 

8. Будівництво підземних резервуарів для створення запасів питної води. 

9. Будівництво станцій конденсаторів води автономних щодо споживання електроенергії. 

10. Виробництво автономних автоматичних станцій безперервного контролю якості води. 

ПРОГРАМОЮ «ПАРИЖ15» в рамках ПРОЕКТУ «КОМПЛЕКС W УКРАЇНА» 

передбачено створення системи контролю споживання та обліку об’ємів води. Дані цього 

обліку дадуть можливість приймати рішення про балансування водних ресурсів по всій 

території України шляхом перекачки її по підземним магістралям великого діаметру (10 – 

20метрів). Ці водопровідні магістралі планується будувати роботами – підземними 

будівельниками в безперервному режимі. А перекачка води по ним буде здійснюватися з 

допомогою автономних щодо споживання електроенергії станцій перекачки.  Ці магістралі 

зможуть слугувати й гігантськими накопичувачами води для критичних безводних періодів. 

ПРОГРАМОЮ «ПАРИЖ15» в рамках ПРОЕКТУ «КОМПЛЕКС W УКРАЇНА» 

передбачено створення мережі постачання для населення України високоякісної питної води 

на основі труб, які виготовлені  з харчової нержавіючої сталі та відповідної насосної і 

запірної арматури.  Така система водопостачання значно підвищить здоров’я всього 

населення України. 

ПРОГРАМОЮ «ПАРИЖ15» в рамках ПРОЕКТУ «КОМПЛЕКС W УКРАЇНА» 

передбачено створення технологій зміни структури води, при споживанні якої людина буде 
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оздоровлюватись та омолоджуватись.  Ці технологій стануть конкурентними з хімічною 

фармацевтичною промисловістю. 

 

ДОДАТОК №1/6 

ПРОГРАМИ «ПАРИЖ15» 

 

ПРОЕКТ 

«ОРГАНООРГАНО» 

 

Безконтрольність господарювання на родючих землях України та жадоба цих 

господарників до наживи привела до створення такої системи використання ґрунтів, за якої 

щорічно втрачаються велика частина біогумусу без відновлення та покращення.  Родюча 

земля не належить до категорій товару. Вона є активом народу та повинна оберігатись та 

примножуватись в своїй силі, як родюча продуктивна народжуюча субстанція. 

ПРОГРАМОЮ «ПАРИЖ15»  в рамках ПРОЕКТУ «ОРГАНО ОРГАНО» передбачено 

створення високопродуктивних високоякісних ґрунтів зі всієї органічної маси, що зараз 

продукують землі України: відходи сільськогосподарського виробництва, листя, трави, гілля. 

Цей потенціал – створені штучні ґрунти, - може стати як цінним для відновлення та 

покращення  ґрунтів України, так і предметом експорту в рамках гуманітарно – 

промислового співробітництва з країнами, що потерпають від втрати  своїх плодючих 

ґрунтів. Така стаття експорту та допомога країнам, що потребують такої,  дозволяє 

створювати на території інших країн родючі поля. 

 

ПРОЕКТ «ОРГАНО ОРГАНО» передбачає: 

1. створення на всій території країни системи збору органічних мас та постачання останніх 

на спеціалізовані переробні заводи, які виробляють штучні збалансовані спеціалізовані 

грунти. Така продукція вирішує одночасно декілька критичних проблем: з однієї сторони, - 

відтворює вже загублені злочинним господарюванням грунти та створює додаткові 

продуктивні площі, особливо в системах закритого сільгоспвиробництва, з іншої, - 

перетворює біомасу, яка раніше через процеси гниття давала надзвичайно потужний потік 

парникового газу – метану, в корисний стабільний продуктивний ґрунт. 

2. створення приймальних пунктів з консервацією органічної маси та її зберіганням для 

подальшої круглорічної переробки. 

3. створення виробничих потужностей для виробництва штучного ґрунту на територіях, які 

розташовані поблизу крупних теплових та атомних електростанцій, де є велика кількість 

відпрацьованого низько потенційного тепла цілорічно.   

4. створення науково – дослідних та техніко – технологічних центрів в яких здійснюється 

розробка та випробування рецептур штучних ґрунтів. 

5. створення центрів впровадження та застосування штучних ґрунтів на всій території 

України. 

6. створення гуманітарно – промислових об’єднань з народами країн, що втрачають свої 

родючі землі з метою будівництва нових закритих сільгосп виробництв на штучних ґрунтах. 

 

Кожен завод штучного ґрунту має в своєму складі: 

1. приймальні пункти з консервацією органічної маси та її зберіганням для подальшої 

круглорічної переробки. 

2. склади баластних матеріалів: глини, торфу, піску, вапна, гуматів, мінеральних добрив, 

домішок мікро елементів, стабілізаторів, та інше. 

3. пристрої екструдерної гомогенізації та змішувачі органіки. 

4. цех електрообробки та обеззаражування органічної маси. 

5. цех біологічної переробки біомаси. 
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6. цех мікробіологічної переробки біомаси. 

7. цех приготування сумішевих ґрунтів. 

8. цех відновлення відпрацьованих штучних ґрунтів. 

9. цех упаковки та крупнотонажних відвантажень штучного ґрунту. 

 

Заводи по виробництву  готового продукту - штучного ґрунту -  планується створювати як 

комплекси що виробляють понад 500 000 тонн на рік готової продукції. 

Загальний потенціал виробництва штучних штучного ґрунтів складає понад 400 мільйонів 

тонн на рік. Що дозволяє створити понад 200 000га плодючих штучних ґрунтів щорічно. 

Особливу роль в організації такого циклу відіграє транспортна складова. Згідно ПРОГРАМИ 

«ПАРИЖ15» планується всі перевозки здійснювати з залученням електротранспорту, який 

працює  на без паливній основі. 

Зі створенням системи збору, транспортування, зберігання та переробки біомаси в штучні 

ґрунти, згідно ПРОЕКТУ «ОРГАНО ОРГАНО» , буде створено 1мільйон високооплачуваних 

робочих місць. 

Земельні угіддя вже існуючих  ґрунтів підлягають суворому обліку, наглядом за їх 

відновленням та покращенням, законодавчої підтримки щодо повної відповідальності 

«вільних» господарів за зменшення родючості ґрунтів, які були в обробітку. 

 

ДОДАТОК №2/1 

ПРОГРАМИ «ПАРИЖ15» 

 

ПРОЕКТ 

«ПРОМЕТЕЙ» 

 

ПРОЕКТ «ПРОМЕТЕЙ» має на меті розробити, налагодити виробництво та  

впровадити в економіку України нові типи електрогенераторів, які генерують 

електроенергію без використання палива  та не створюють екологічного тиску на довкілля, 

не використовують вуглецевого палива.  

Планується, що ці електрогенератори буде встановлено в різних вузлах вже діючої 

електро мережі, що будуть побудовані нові  електро мережі з розподіленою генерацією. 

Також планується, що буде замінено двигуни внутрішнього згорання та турбіни на 

високоефективні без паливні електрогенератори в всіх секторах техніки: автомобілі, 

автотранспорт, залізничний та морський транспорт, авіація, будівельна техніка та в 

сільськогосподарські машини і механізми,  приводи насосного обладнання. 

Без паливні електрогенератори замінять традиційні джерела тепла та електроенергії в 

промисловості, в комунальній сфері та в сфері функціонування соціальних закладів. При 

цьому, як сказано вище, не буде створюватись негативний вплив на довкілля, та не буде 

викидів парникових газів в атмосферу. 

 

Безумовно, що структура економіки країни зміниться.  

 

В першу чергу, економіка відмовиться від всіх видів викопного палива: вугілля, 

нафти, газу, - та всіх видів виробництв обладнання та комплектуючих, пов’язаних з ними та 

їх використанням. Натомість, всі виробничі потужності, всі виробничі сили будуть 

переорієнтовані на виробництво електрогенераторів, електроприводів та виробництво 

апаратури споживання та регулювання електричних потужностей. 

По друге, з’являться нові види транспорту,  нові технології переробки будь – якої 

мінеральної складової, зміниться техніка сільського господарства, прийдуть нові екологічно 

чисті технології в металургії та хімії, які не дають викидів парникових газів. Ці процеси, з 

однієї сторони,  рятують планету від змін клімату, з іншої сторони, - створюють нову 
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економіку, велику кількість робочих місць, дають велику додану вартість.  Що дає надію на 

великі позитивні зміни в суспільстві, в структурі виробництва, зміни рівня техніки, зміни в 

структурі продуктивних виробничих сил, що, в цілому приведуть до значних змін в сфері 

культури, науки, освіти та виховання. 

По третє, нова енергетика змінить інші процеси відновлення природи:  

- очистка та опріснення води;  

- робототехніка в лісонасадженнях та прибираннях органіки в лісі,  

- повний контроль кожного квадратного метра суходолу зі сторони нової техніки по 

контролю за біомасою, - особливо щодо недопущення процесів її гниття та виділення 

метану,  

- нові підходи до освоєння корисних копалин, - включаючи повне використання 

викопних добутих руд та порід,  

- робототехніка та автоматизація будівництва доріг, 

- підземні тунельні магістралі, 

- управління водним балансом територій через опріснення, транспортування води та 

створення штучних опадів. 

 

Пілотний проект на території України має стати прообразом змін в інших країнах 

через трансфер технологій під контролем ООН з метою недопущення монополізму та 

концентрації цих технологій в руках процентного капіталу.  

 

Шляхів освоєння цього проекту є декілька. Винаходи, які вже здійснені, та 

виготовлені без паливні  генератори на території України чекають свого часу на 

впровадження та широке застосування. Безумовно, буде опір щодо їх застосування зі 

сторони  тієї частини бізнесу, якій дали можливість працювати в зоні вуглецевої енергетики. 

Але виходу немає – всі ресурси людства треба використати для переходу на новий 

технологічний без вуглецевий уклад. Інакше людство само знищиться. Різко сповільниться 

розвиток. Наступить деградація та темні часи. На сьогодні світ має вже промислові зразки 

таких без паливних електрогенераторів.  

Як приклад, одні з них,-  це електрогенератори, які виробляє компанія 

NocaCleanEnergy. 

 

NocaCleanEnergy - канадська компанія, лідер в області розробки і впровадження 

екологічно чистої, економічно ефективної та життєздатної альтернативної енергетичної 

технології для віддалено розташованих об'єктів і, одночасно, створення безпечних для 

навколишнього середовища і людини енергогенеруючих потужностей на довгі роки. 

 

ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

 

Електрогенерація з нульовим рівнем викидів: відсутність радіації, відсутність викидів 

сірки і вуглецю, відсутність термічного забруднення. Високопродуктивні і масштабовані 

енергетичні рішення завдяки передовим інновацій в науці і техніці. 

 

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

Планове технічне обслуговування забезпечує високопродуктивну безперервну 

генерацію електроенергії. Після придбання пристрою укладається договір про технічне 

обслуговування відповідно до специфічних потреб Вашої організації. 

 

ПІДТРИМКА КЛІЄНТІВ 
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Наші клієнти потребують максимальної продуктивності і мінімальному часу простою. 

Саме тому NocaCleanEnergy забезпечує необхідну підтримку для досягнення цієї мети. 

ПОШУК, УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ І ВІДДАЛЕНИЙ СУПРОВІД 

Прості технічні проблеми можуть бути усунені за допомогою  керівництва 

NocaCleanEnergy щодо усунення несправностей. Крім того, наші технічні фахівці можуть 

надати допомогу в телефонному режимі при вирішенні труднощів в разі їх виникнення. 

 

ПОЛЬОВА ПІДТРИМКА І НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ 

 

У деяких випадках, особливо у віддалених районах, може стати необхідним 

проконсультуватися з місцевим фахівцем. Ми пропонуємо розширену програму навчання і 

освітні семінари для місцевої команди, так що вона зможе забезпечити технічне 

обслуговування та ремонт в разі необхідності відповідно до наших технологічних вимог. 

 

ЦИФРОВИЙ МАГНІТНИЙ ІНДУКЦІЙНИЙ ГЕНЕРАТОР 

 

Компанія NocaCleanEnergy розробила технологію, яка кардинально змінить ринок 

виробництва електроенергії. Цифровий Магнітний Індукційний Генератор (ЦМІГ) надає 

доступ до недорогого, постійно доступному і екологічно чистому методу генерації 

електричної енергії в форматі, який може бути застосований в малих і великих масштабах, 

фіксованих і мобільних сценаріях використання. ЦМІГ в даний момент доступний в 

декількох моделях, починаючи від 5МВт і легко адаптується до великих масштабів. 

Гнучкість і функціональність є двома ключовими елементами технології ЦМІГ, які 

роблять її ідеальною для більшості сценаріїв виробництва електроенергії. ЦМІГ може 

доповнювати існуючі енергетичні мережі в якості методу підвищення енергетичної 

ефективності в міських районах, або використовуватися для побудови міні мереж в сільських 

районах, які не мають доступу до інших джерел енергії. ЦМІГ може також функціонувати в 

якості автономного джерела енергії для гірничодобувних компаній, медичних установ, 

науково-дослідних центрів, будівельних компаній, а також інших підприємств 

 

МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: 

 

Енергосистеми (мережі і мікро мережі): ЦМІГ - ідеальна технологія для доповнення 

існуючих енергетичних мереж в якості методу поліпшення енергетичної ефективності, 

збільшення енергетичної потужності і забезпечення безперервного, надійного та екологічно 

чистого енергозабезпечення для міських районів. Також ЦМІГ дозволяє створювати мікро 

мережі у віддалених місцевостях з недостатнім доступом до надійних, екологічно чистих і 

ефективних джерел енергії. NocaCleanEnergy будує стратегічне партнерство з 

енергопостачальними компаніями, які можуть інтегрувати ЦМІГ в свій енергетичний баланс 

або повністю будують генерацію на технології ЦМІГ. 

Комерційні та індустріальні підприємства (без мережі): ЦМІГ також є 

високоефективним і практичним рішенням для децентралізованого енергозабезпечення. 

Завдяки низькій вартості, гнучкості і мобільності технології NocaCleanEnergy гірничодобувні 

компанії, дослідницькі центри, медичні установи, будівельні компанії, а також інші 

комерційні і індустріальні підприємства є нашими клієнтами. 

 

ПЕРЕВАГИ ЦМІГ 

 

Більш економічний за вартістю за кіловат-годину, ніж будь-які інші (традиційні та 

альтернативні) джерела енергії.  

Масштабованість для яких завгодно потреб в потужності. 
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Універсальність. Може працювати як всередині, так і поза приміщеннями, при 

високих і низьких температурах, при різних рівнях вологості. 

Надає неперевершену портативність в порівнянні з традиційною дизельною та 

газовою електрогенерацію. 

Децентралізованість, яка не вимагає підключення до існуючої інфраструктури. 

Повна відсутність шкідливих випромінювань і викидів в навколишнє середовище. 

Низький рівень вібрації і шуму. 

Цифровий Магнітний Індукційний Генератор не використовує палива і не втрачає 

енергію у вигляді тепла. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ 

 

В мережевому режимі: ЦМІГ - ідеальна технологія для доповнення існуючої 

енергетичної мережі в якості методу підвищення енергетичної ефективності, збільшення 

потужності, а також для забезпечення надійної, екологічно чистої електрогенерації з 

безперервною роботою в міських умовах. Пристрої ЦМІГ можуть бути з'єднані послідовно 

для роботи як єдина енергетична станція потужністю до 1000 МВт і більше. 

МІКРО-мережеві: ЦМІГ також зручні для побудови мікро-мереж або гібридних 

мікро-мереж. Генератори компанії NocaCleanEnergy можуть давати тепло та електроенергію 

для забезпечення комунальних потреб.  

Окреме (без мережі): ЦМІГ також є високоефективним і практичним рішенням при 

використанні в якості автономного джерела енергії. Завдяки низькій вартості, гнучкості і 

мобільності технології - це ідеальне рішення для гірничодобувних компаній, науково-

дослідних центрів, медичних установ, будівельних фірм, а також інших комерційних та 

промислових підприємств, які працюють у віддалених районах. 

огляд технології 

ЦМІГ доступний в 5МВт версії і може бути масштабований до яких завгодно 

потужностей. ЦМІГ містить кілька роторів; ротор скомпонований із серії дисків з магнітами, 

прикріплених по периметру кожного диска. 

Батарея невеликої ємності ініціює обертання роторів. Під час обертання роторів 

кожен магніт на диску проходить через серію котушок індуктивності, які зафіксовані на 

висоті обертання магнітів. Кожен блок котушок з'єднаний з електронною схемою, яка збирає 

згенеровану електроенергію і частину її направляє на підтримку обертання валу. Надлишок 

енергії може бути використаний в якості корисної потужності. 

 

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ 

 

Загальноприйнятим методом для порівняння електрогенеруючих технологій є 

Середня Зважена Вартість Електроенергії (СВСЕ). СВСЕ - це сумарна вартість будівництва 

та експлуатації електрогенеруючих потужностей на протязі всього часу їх роботи, поділена 

на кількість згенерованої електроенергії. На Рис. 1 зображена СВСЕ різних технологій 

електрогенерації. Як можна бачити на малюнку, СВСЕ для ЦМІГ значно менше, ніж для 

будь-якої іншої технології електрогенерації. Це досягається завдяки двом ключовим 

факторам. По-перше, на відміну від традиційних форм електрогенерації (які працюють на 

дизельному паливі або природному газі), ЦМІГ не використовує будь-яке паливо. По-друге, 

продуктивність ЦМІГ є стабільною (97% при 100% навантаженні), на відміну від сонячної 

або вітроенергетики, із залежністю від погодних умов. Ці фактори в поєднанні з 

конкурентоспроможною вартістю капітальних витрат на придбання, установку і 

обслуговування дозволяють досягти технології ЦМІГ найменшою СВСЕ в індустрії. 
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РОЗМІРИ І МАТЕРІАЛИ 

 

Максимальна висота - 2,32 м 

Діаметр - 2,02 м. Алюмінієвий каркас, світло-сірий колір (NCS 2703-G84Y) 

Відповідність вимогам: CUL Listed, FCC Part 15 Class A, ISO 14001, ISO 9001, UL 

1778, UL. 

Тривале використання - CE сертифікація 

енергетична продуктивність 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Вихідна потужність: 5 МВт -25МВт / 4.9МВА  - 24.5МВА 

Максимальна потужність: 5 МВт -25МВт 

Номінальна вихідна напруга: 480В (10кВ), 3 фази 

Спотворення напруги: менше 5% при повному навантаженні 

Вихідна частота (синхронізується з мережею): 50-60 Hz +/- 0.5 / 1/2/4/6/8%  

 Форма напруги: синус 

Підключення: 4-х провідникове (3 фази + заземлення),  

Bypass, зовнішній статичний запобіжний Bypass 

 

 
 

Цей приклад показує, що ПРОЕКТ «ПРОМЕТЕЙ» вже сьогодні може розпочати ходу 

на території України. Окрім цього, розроблені ще декілька версій таких без паливних 

електрогенераторів. 

 

Альтернативний без паливний генератор може постачатись в проекти ПРОГРАМИ 

«ПАРИЖ15» за рахунок впровадження нових розробок, які мають українські винахідники: 

компактний автономний генератор електроенергії NSE 1500 (потужністю до 50МВт в 1м3). 

Цей генератор має суттєві відмінності від вищеозначеного генератора компанії 

NocaCleanEnergy. Вони виготовляються з використанням революційної технології ЕПНС 

(екранування причино-наслідкових зв'язків, тобто отримання енергії безпосередньо з 

фізичного вакууму) розробленої авторами винаходу, на якому створюються генератори  NSE 

1500. Їх запуск не вимагає підключення до будь-яких мереж і не споживає ніякого палива.  Їх 

DMI

G 
Середня зваженавартість генераціїелектроенергії,  
USD за 1МВт/год 
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також, як і генератори компанії NocaCleanEnergy, можна використовувати як замість 

традиційних генераторів на електростанціях, так і автономно, безпосередньо в місці 

споживання енергії, знижуючи або повністю виключаючи потреби в лініях електропередачі. 

Дана технологія дозволяє розгорнути великомасштабне виробництво генераторів 

потужністю від 1 кВт до 50 МВт на базі доступних на ринку сучасних електронних 

компонентів протягом 1-3 років. При цьому собівартість NSE 1500 і виробленої ним 

електроенергії на даний момент в кілька разів менше, ніж у найбільш поширених на ринку 

джерел енергії, таких як електростанції на викопному паливі, АЕС, сонячні,  вітрові і 

геотермальні електростанції. 

 

За сукупністю характеристик (висока потужність, низька собівартість, автономність, 

компактність, відсутність шкідливих викидів і випромінювань) NSE 1500 являє собою 

прорив для світової енергетики і в найближчій перспективі здатний замінити більшість 

існуючих на ринку типів генерації електроенергії. Застосування NSE 1500 дозволить також 

внести вирішальний вклад у зниження викидів в навколишнє середовище, більша частина 

яких виробляється світової енергетикою. 

Також планується адаптація основний технології для різних видів транспорту 

(електромобілі, водний транспорт, залізничний транспорт). 

З урахуванням підвищених вимог до безпеки і до інтеграції всіх систем даний 

напрямок буде реалізовано в середньостроковій перспективі. 

Ключовим фактором успіху реалізації проекту є можливість швидко наростити обсяги 

постачання і забезпечити політичну підтримку проекту в умовах протистояння з існуючими 

компаніями-лідерами енергетичної галузі. Виходячи з цих міркувань, спочатку проект буде 

реалізовуватися в Україні, та в країнах де існує найбільший запит на диверсифікацію джерел 

енергії і зниження шкідливих викидів.  

На даний момент існують кілька лабораторних прототипів генератора потужністю 20 

КВт - 1 МВт, які продемонстрували працездатність технології на базі існуючих на ринку 

твердотільних електронних компонентів. Опрацьовані різні варіанти технологічного захисту 

від копіювання технології. Технологія патентується. 

 

ДОДАТОК №2/2 

ПРОГРАМИ «ПАРИЖ15» 

  

ПРОЕКТ 

«ПРОМЕТЕЙ АВТО» 

Розвиток електро автомобілів на основі електро акумуляторів не приводить до 

покращення екології та  до кардинального зменшення викидів парникових газів. Вся 

проблема в джерелах електроенергії. Остання отримана з вуглецевого циклу – спалювання 

викопних вуглеводнів, та циклу ядерної енергії. На 1 кВт*годину електроенергії утворюється 

(при коефіцієнті корисної дії теплоелектростанцій 33%) 1кг СО2. Якщо в середньому 

електроавтомобіль споживає 50 кВт*год електроенергії на добу та експлуатується 300 діб на 

рік, то він фактично створює 15 000кг СО2 на рік. Що не мало.  

Ядерна енергетика дає можливість знизити тарифи за електроенергію, порівняно з 

тими, які б були тільки при тепловому вуглецевому циклі отримання електроенергії. Але 

атомна електроенергія недооцінена. За неї доплатять майбутні покоління. Всі відпрацьовані 

ядерні матеріали та відходи не утилізуються, - щоб значно підвищило ціну на атомну 

електроенергію,- а накопичуються для їх подальшої переробки майбутніми поколіннями. 

Тому дешевизна атомної електроенергії – міф. 

 ПРОГРАМА «ПАРИЖ15» пропонує вихід з цього становища. ПРОГРАМОЮ 

передбачено створення автомобільної галузі на основі без паливних електрогенераторів, як 

це викладено в ПРОЕКТІ «ПРОМЕТЕЙ». 



 

65                                                                                 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА 

 

ПРОЕКТ «ПРОМЕТЕЙ АВТО» має на меті створення електроавтомобілів всіх типів: 

легкових, вантажних, спеціальних, комунальних, поліцейських, військових всіх типів, 

пасажирських електроавтобусів всіх типів та інших на основі нових підходів.  

По перше: пропонується до впровадження в автомобільну галузь, як рушійної сили, 

без паливних електрогенераторів з необмеженим по часу ресурсом генерації електроенергії 

та належної потужності. 

По друге: пропонується створити нову систему ходової частини автомобіля на основі 

електричного управління кожним його мотор - колесом, в тому числі й при будь – яких 

умовах керування ходом автомобіля. 

По третє: створити нову систему безпеки зіткнення автомобіля. 

В четвертих: створити електронну систему дистанційного керування всіма 

підсистемами автомобіля з повним математичним забезпеченням моделювання з 

випередженням на 0.2 – 2 секунди. 

В п’ятих: створити електронні системи обліку спожитої електроенергії від 

автономного без паливного бортового електрогенератора та створити системи стояночного 

споживання бортової електроенергії від електромобіля. 

В шостих: створити систему безлюдного управління електромобілями, особливо: 

автомобілям комунального транспорту, дорожньої техніки, тягачів регулярних 

вантажоперевезень та інше.  

 

На першому етапі втілення мети ПРОЕКТУ «ПРОМЕТЕЙ АВТО» передбачається 

створення лабораторій, які розроблять моделі електро автомобілів до промислових зразків по 

всіх вище вказаних позиціях.  

 На другому – створення виробничих потужностей щодо виробництва таких електро 

автомобілів в кооперації з автомобільною промисловістю світу.  

 На третьому етапі – впровадження цієї автомобільної техніки в господарський оборот. 

При цьому особливу увагу планується приділити налагоджуванню міжнародних логістичних 

перевезень для повного нівелювання кліматичної катастрофи. 

  

 Згідно ПРОЕКТУ «ПРОМЕТЕЙ АВТО» планується встановлювати на автомобілі без 

паливні електро генератори потужність від 50кВт до 1000кВт. Мотор – колеса (прототипи 

вже виробляються) - до 160кВт на колесо. Вже розроблені нові матеріали для кузовів та 

силових елементів на основі без вуглецевих сталей та надміцних легких магнієвих сплавів. 

  

 Безумовно, що необхідно розробити новий дизайн електро автомобілів та передбачити 

нові до сих пір нереалізовані функції їх конструкцій. 

 

ДОДАТОК №2/3 

ПРОГРАМИ «ПАРИЖ15» 

 

ПРОЕКТ 

«КІҐА» 

 

Перехід до нових невуглецевих без паливних джерел електроенергії викликає до 

життя інші технології для створення нових транспортних засобів.  

Автомобільний транспорт, навіть в тій його частині, що він буде працювати на 

екологічно чистій електроенергії, приносить масу проблем:  

- будівництво доріг – як підтримка технології колеса, - створює шрами на планеті та руйнує її 

природну цілісність, вже не враховуючи затрат на будівництво і підтримку в належному 

стані  доріг;  
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- поселення людей схоже на поселення авто – людино поселень, - заповнене 

автотранспортом, - приводить до руйнації енергії людини;   

- скупчення автотранспорту не дає можливості автоматизувати процеси переміщень та 

змушує утримувати армію водіїв, що приводить до неоптимального використання 

продуктивного населення.   

Прогрес в користуванні індивідуальним транспортом для кожної людини наступить 

тільки тоді, коли людина освоїть небо.  

При цьому, створить такі літальні апарати, які зможуть:  

- приземлятись та взлітати з будь – якого місця,  

- контрольовано в автопілотному режимі під управлінням глобального комп’ютерного 

диспетчера перелітати з місця на місце,  

- довго виснути та аварійно безпечно приземлятись? 

- бути достатньо потужними, щоб піднімати та перевозити вантажі. 

 

Це можливо тільки з появою без паливних електрогенераторів з високою питомою 

електровіддачею завдяки яким можна створити нові апарати для повітряного транспорту.  

 ПРОЕКТ «КІҐА» має на меті розробити та впровадити індивідуальний, комунальний 

та вантажний повітряний транспорт. Окрім транспортних проблем, він створить умови для 

збереження природного середовища. Зменшить кількість доріг, стоянок, викидів, приблизить 

людину до природи, вивільнить час та створить комфортне середовище проживання. 

  

В рамках   ПРОЕКТУ «КІҐА» розроблені нові технології створення підйомної сили та 

тяги використовуючи, як джерело енергії, без паливний електрогенератор з питомою 

потужністю  10кВт на 1 дм3 та високоефективні високооборотні електродвигуни з питомою 

вагою 10кВт на 1 кг ваги. 

В рамках  ПРОЕКТУ «КІҐА» вирішуються декілька ключових проблем щодо 

створення  повітряного транспорту для приватних осіб, для комунального транспорту та для 

малотоннажних вантажоперевезень: 

1. Розроблений та готовий до виробництва бортовий без паливний електрогенератор 

достатньої потужності, щоб забезпечити відповідні тягові характеристики. 

2. Розроблений та випробовується пристрій  з електроприводом, що створює вертикальну та 

горизонтальну тягу, та не має контактів рухомих частин з зовнішніми предметами, стінками, 

дротами, деревами та щоглами. 

3. Розробляються прилади керування на принципах промислових каналів Wi – Fi та повної 

ідентифікації та стабілізації положення повітряного транспорту в просторі (висота, кути 

положення та географічне положення) на основі сигналів GPS.  

4. Розробляються для застосування надміцні та легкі конструкційні матеріали для силових  

елементів повітряного транспорту і кузовних деталей. 

5. Створюється система кліматичного контролю та складу атмосфери в кабіні повітряного 

транспортного засобу при будь – яких зовнішніх умовах (-90Со - +50Со,, тиск від 1атм. до 

0.1атм.). 

6. Розроблено технічне завдання щодо створення глобального диспетчера на основі 

штучного інтелекту, з системою запобіжного контролю та системами дублювання, - для 

створення умов  безпечних повітряних перевезень на всій території України, в подальшому – 

і в інших країнах світу. 

7. Розробляється концепція роботи та функціонування повітряного транспорту як соціальної 

системи.  Створюється засади управління та  керування всім повітряним простором. 

Розробляються версії регламентів руху повітряного транспорту. 

 

Що ж дасть суспільству запропоноване масове освоєння повітряного транспорту? 

ПРОЕКТ «КІҐА»  - не заперечуючи важливості колісного транспорту, не виключаючи його з 
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традиційного пасажирського та вантажного обороту, не умаляючи системи підтримки доріг – 

як колісної технології, не заміщуючи пасажирських та вантажних терміналів  – ставить собі 

за мету поступово перейти на електричний повітряний транспорт як альтернативу 

наземному. Повітряний транспорт на без паливних джерелах енергії з керованою тягою, 

вертикальним злетом, контрольованим положенням в просторі та з глобальною 

диспетчеризацією дозволить, наряду з екологічними наслідками введення такого транспорту: 

1. Вивільнити життєвий простір на землі та створити зони вільні від наземного транспорту. 

2.  Вивільнити багато часу людини, який зараз витрачається на переміщення. 

3. Створити умови для вільного перетікання робочої сили та концентрувати виробництва та 

ділові центри відповідно до потоків продуктів, сировини, товарів. 

4. Створити умови для рівномірного розподілу благ, продуктів, послуг не залежно від 

кліматичних зон та географічного положення. 

5. Повністю звільнити людство від нерівності народів. 

 

Безумовно, що створення нової індустрії буде потребувати нових виробничих 

потужностей, нових матеріалів та комплектуючих, буде створювати нові робочі місця та 

буде потребувати колосальних інвестицій в цю галузь діяльності. 

 

Повітряний транспорт дасть поштовх в запровадженні нових систем надання послуг: 

торгівлі, медичних послуг, доставки необхідних товарів, переміщення робочої сили. 

Зміниться карта розселення. Відпаде необхідність в урбанізації. Зміниться технологія 

відпочинку та відновлення. 

 

Зміниться архітектура житла. По перше, в будинках з’являться посадочні вузли 

стиковки з індивідуальним транспортом та транспортом послуг. По друге, з’являться вузли 

стиковки та місця стоянок індивідуальних повітряних транспортних засобів на поверхах 

офісів. По третє, зміниться взаємне розміщення житлових масивів, офісів, виробничих зон та 

зон відпочинку. По четверте, з’явиться обслуговуючий повітряний транспорт: комунального 

обслуговування, медичного обслуговування, доставки товарів, комунальний та шкільний 

транспорт. Що буде потребувати нових підходів в архітектурі та містобудуванні.  

 

ДОДАТОК №2/4 

ПРОГРАМИ «ПАРИЖ15» 

 

ПРОЕКТ 

«ГІҐА» 

 

Створення екологічно чистого авіаційного транспорту та відсутність шкідливих 

викидів продуктів згорання в верхніх мало відновлюваних шарах атмосфери, - підвищить 

захисну стійкість атмосфери поверхні землі від ультрафіолету та зменшить негативний вплив 

зміни складу атмосфери на клімат. 

 Таким екологічним авіаційним транспортом, як планується  ПРОЕКТОМ «ГІҐА», 

можуть стати літаки, які використовують  електро турбіни. 

Створення авіації, яка має на борту джерелом енергії без паливні електрогенератори, 

викликає до життя розробки нових інноваційних крупнотонажних літаків.  

 Сучасна авіація, в суті своїй, в концепції - збільшена версія літака, на якому в небо 

злетіли брати Райт. Ця технологічна версія, пройшовши понад столітню еволюцію, -  вже 

вичерпала себе:  

- по перше: конструкція крила, як основи створення підйомної сили, прийшла до межі 

міцності. Збільшення вантажопідйомності вже не можливе без застосування матеріалів 

більшої міцності. Але вони ще не розроблені.  
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- по друге, застосовані аеродинамічні рішення планерів та двигунів для існуючих моделей 

літаків вже вичерпали себе та потребують нових підходів. 

 ПРОЕКТ «ГІҐА» має на меті розробку та побудову лінійки нового типу літаків, які 

створений з застосуванням: 

- нових джерел бортової енергії на основі без паливних електрогенераторів,  

- нових напірних електротурбін для створення регульованого вектора сили тяги, 

- нової конструкції планера, яка має ряд переваг, порівняно з сьогоднішніми, як то: 

регульоване високонавантажене пряме крило; без шпангоутна силова несуча конструкція; 

широкий фюзеляж, який при обтіканні створює додаткову підйомну силу; високоефективна 

система перед крил, що регулюють кут тангажу; система гасіння слідової турбулентності, 

кронштейни кріплення тягових електро турбін. 

- автопілотів з високим рівнем автономності та підпорядкування інтелектуальному 

глобальному комп’ютерному диспетчеру.  

 

 Планується, що в рамках нової концепції будуть побудовані невеликі  літаки для 

індивідуального користування та літаки середнього класу для пасажирських перевезень з 

числом місць від 40 до 1000 пасажирів. 

 

Особлива увага в ПРОЕКТІ надається конструюванню та виробництву  велико 

вантажних літаків з корисним навантаженням більше 1000тонн. При цьому система 

навантаження – розвантаження носить характер завантаження складського приміщення з 

кріпленням вантажу з мінімальним часом всієї операції. 

 

Планується, що такі літаки матимуть необмежений радіус дії та повне супроводження 

зі сторони інтелектуального комп’ютерного диспетчера. Собівартість перевезення вантажів 

та пасажирів при таких перельотах буде значно нижчою, ніж при нинішніх авіаперевезеннях 

і, мабуть, порівняні з вартістю автомобільних перевезень . 

Розглядається маршрутні навколопланетні без посадки рейси з доставкою на борт та 

спуску на землю вантажів та пасажирів малогабаритними човниками. Що створює 

інтегральну загально планетну авіаційну мережу потоків товарів та пасажирів. Ця мережа 

буде сприяти рівномірному забезпеченню товарами та послугами всіх людей планети та 

забезпечить рівномірний розвиток всіх народів планети. 

 

ДОДАТОК №2/5 

ПРОГРАМИ «ПАРИЖ15» 

ПРОЕКТ 

«ЗЕЛЕНИЙ АТОМ» 

 

В період переходу всіх життєвих циклів країни з вуглецевмісних технологій до без 

вуглецевих технологій виникає проблема забезпечення електроенергією всіх ланок 

споживання. Один зі способів забезпечення  електроенергією всіх ланок життя це створити 

безпечний ядерний цикл електроенергетики з повною утилізацією відпрацьованого ядерного 

палива.  При цьому необхідно створити нові види ядерного  палива з високим вмістом 

радіоактивного плутонію без використання циклу збагачення урану.   

Проблема ліквідації небезпек від відпрацьованого ядерного палива та радіоактивних 

відходів на території Україні та й в усьому світі є однією з  найважливіших для влади та 

науки. 

Громадська організація «ГРУПА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ» та  

Громадська організація «АГЕНСТВО СПЕЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ» мають намір створити всі 

умови для створення та впровадження комплексу технологій, які здатні створити промислову 
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переробку відпрацьованого ядерного палива та радіоактивних відходів як на території 

Україні, так й в усьому світі.  

Головне наше гуманітарне гасло:  

«Ні границі, ні політичні вподобання, ні національні інтереси не впливають на нашу волю і 

бажання очистити всю Землю, -як святиню, як колиску людства - від відпрацьованого 

ядерного палива та радіоактивних відходів».  

  

Громадською організацією «ГРУПА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ» та 

Громадською організацією «АГЕНСТВО СПЕЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ», з метою: 

- концентрації всіх прав щодо використання та впровадження технології переробки 

відпрацьованого ядерного палива та радіоактивних відходів; 

- створення центру управління всіх стадій ПРОЕКТУ «ЗЕЛЕНИЙ АТОМ»; 

- організації науково – дослідних та дослідно  - конструкторських робіт, пов’язаних з 

ПРОЕКТОМ «ЗЕЛЕНИЙ АТОМ»; 

- організації фінансування робіт на стадії розробки, випробування та впровадження 

технологій по переробці відпрацьованого ядерного палива та радіоактивних відходів; 

- організації будівництва та роботи кожного переробного заводу на неприбутковій основі; 

- розповсюдження технології по всьому світу, де є необхідність ліквідації та переробки 

відпрацьованого ядерного палива та радіоактивних відходів на основі безприбутковості та 

відкритості; 

- створення фондів для пошуків створення та розвитку більш досконалих та безпечних 

технологій; 

- заснування учбових закладів з потужними науковими лабораторіями, завданням яких є 

підготовка кадрів для проведення науково – дослідних робіт та управління технологічними 

циклами технологій ліквідації та переробки відпрацьованого ядерного палива та 

радіоактивних відходів. 

 

Від приватних осіб громадським організаціям передані  KNOW – HOW. Приватні 

особи проводили дослідження, які підтверджують можливість здійснення запропонованого 

безвідходного способу розділення радіоактивних матеріалів на окремі компоненти. Ними, 

також, запропонована технологічна схема здійснення способу. На цей спосіб 26.02.1999 був 

отриманий патент України №22380.  

Планується, що українська влада призначить державного ліцензованого виконавця для 

випробування технології та для створення українсько циклу утилізації ядерного палива.  

 

В світі існує ряд технологій по переробці відпрацьованого ядерного палива атомних станцій, 

в тому числі і радіоактивних мас об’єкту «УКРИТТЯ», наприклад: 

- спосіб переробки радіоактивної паливновмісної маси (Японія, 4 – 73760 від 09.12.85р 

и опубліковано 24.11.92р. М.Кл.с21.с19/46). 

- спосіб переробки радіоактивної паливновмісної маси (технологія IОХ НАН Украини).  

Суть цих способів (та й інших з варіаціями) в наступному: 

З допомогою дистанційних автоматів роздроблюються високо радіоактивні матеріали до 

дрібних фракцій (1 – 10мм), а потім розчиняються в азотній кислоті. Отриману суміш 

нерозчиненого залишку і розчину фільтрують, видаляються в тару з постійним контролем 

критичності. Розчин з ураном та радіонуклідами, обробляються гідрометалургійними 

методами, добувають уран та інші радіонукліди, розділяють їх методами сорбції та 

екстракції, рідкі радіоактивні відходи відправляються на подальшу переробку. Обробка 

азотною кислотою не забезпечує надійне відділення урану та плутонію з радіоактивного 

матеріалу. Причиною цього є те, що розчинності в ній радіоактивних компонент значно 

відрізняються, а деякі матеріали пасивуються, що, значно знижує їх виділення. 

http://uapatents.com/1999/02/26
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До значних недоліків цього способу відноситься також низька технологічність за рахунок 

виникнення надзвичайно великої кількості рідких радіоактивних відходів, утилізація яких 

вимагає як додаткових затрат, так і впровадження досить складних систем безпеки. Наряду з 

рідкими відходами, при застосуванні цього способу, утворюються великі об’єми ядовитих 

газів – оксидів азоту NOxякі утворюються при розчиненні радіоактивних матеріалів в азотній 

кислоті. 

 

 Запропонований спосіб дозволяє створити нову технологію, нові розчинники для 

радіоактивних матеріалів та компонент палива та ежекторно – конденсаційну систему 

розділення, очистки та вилучення покомпонентно радіоактивних матеріалів, 

слаборадіоактивних матеріалів та нерадіоактивних компонент. 

 Згідно запропонованому способу високоактивні радіаційні матеріали подрібнюються 

до фракції 1мм (чим дрібніше, тим швидше протікає реакція), і безперервним потоком 

направляються в реактор. В реакторі матеріали розчиняються в водо – органо – бромному 

розчиннику, і, в залежності від хімічної природи, частина з них у вигляді водного розчину 

бромідів, інша – виділиться в органічний розчин вищих бромідів урану та плутонію. 

 Вилучення з екстрактів здійснюється методом вакуумної возгонки, при якій спочатку 

випарюються органічні броміди, а потім. згідно температурній шкалі сублімації бромідів, 

сублімуються броміди металів. Таким чином забезпечується роздільне вилучення урану. 

плутонію, цирконію та інших продуктів розпаду. Для підвищення ступені подальшої очистки 

цим же методом можна перегнати кожну фракцію повторно і багатократно.  

 Спосіб не дає відходів. Бром та органіка повертаються в повторний цикл виробництва. 

Вилучені матеріали мають високу ступінь очистки та з високою готовністю можуть бути 

використати або в різних ядерних циклах та технологіях, або безпечно захоронені, або 

повторно використані в підготовці ядерного палива.  

  

Згідно ПРОЕКТУ «ЗЕЛЕНИЙ АТОМ» планується, що  при підтримці держави та 

МАГАТЕ, для впровадження цієї технології залучити як партнерів кращі наукові, 

технологічні, проектні сили України. які здатні сукупно досягнути найкращого позитивного 

результату- створити повномасштабне виробництво в найкоротші терміни. 

 Планується залучити та реалізувати ряд технологій як розроблених нами, так і 

залучених у інших з метою подальшого вдосконалення переробки радіоактивних відходів 

або в радіоактивні та нерадіоактивні матеріали повторного використання, або в матеріали 

для надійного безпечного для людини та природи захоронення. 

 

Як планується, на першому етапі в рамках ПРОЕКТУ «ЗЕЛЕНИЙ АТОМ», буде 

створено завод по переробці відпрацьованого ядерного палива та радіоактивних відходів, 

який мінімально в безперервному режимі буде переробляти 0.5 кг твердих радіоактивних 

матеріалів на секунду. Що в перерахунку на рік складає (при 80% завантаження) близько 

12 000тонн. Така потужність дозволяє, крім відпрацьованого ядерного палива, переробляти 

радіоактивні маси об’єкту «УКРИТТЯ» та поступово переробити всі небезпечні радіоактивні 

відходи знятих з експлуатації атомних станцій на території України. Наступні кроки 

впровадження технології плануються, за участю міжнародних організацій ООН, на 

запрошення урядів на території держав з найбільш насиченими запасами відходів ядерного 

палива та радіоактивними масами знятих з експлуатації атомних станцій. 

Такий завод може працювати в безупинному режимі при штатній заміні зношуваних 

деталей десятки років. Його матеріали з наведеною радіоактивністю можуть перероблятись в 

циклі відпрацьованого ядерного палива та відпрацьоване обладнання може перероблятись на 

ньому ж, або на заводі наступного покоління. 

 

Таким чином буде виконана наша гуманістична місія в галузі ядерної енергетики. 
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ДОДАТОК №2/6 

ПРОГРАМИ «ПАРИЖ15» 

 

ПРОЕКТ 

«Н - МЕТАЛУРГІЯ» 

 

Чорна металургія є одним з найпотужніших джерел забруднень атмосфери: окислів 

вуглецю, окислів сірки, окислів деяких металів, викиди органічних сполук, викиди пилу 

оксидів металів. Основною причиною таких викидів є особливості технології, яка людством 

створювалась тисячі років. І це привело до паралічу інноваційних трансформацій. 

 Технологія металургійного процесу побудована так, що не давати таких викидів вона 

не може,бо в кожному з цих процесів, як головним технологічним компонентом, присутній 

вуглець (кокс) -  а саме: 

 - агломераційний процес дає викиди вуглекислого газу та окислів сірки. пилу; 

 - доменний процес – викиди вуглекислого газу та окислів сірки, пилу; 

 - конверторний процес – викиди вуглекислого газу та окислів сірки, пилу; 

 - процеси рафінування та очищення – пил, окисли металів. 

Окрім того, для прокату да обробки металу необхідне високо потенційне тепло та 

електроенергія, що також дає вклад в продукування викидів вуглекислого газу. І цей процес 

не піддається покращенню тому, що йому притаманні тільки такі процеси, які дають 

вуглекислий газ. 

 Всі операції в металургії здійснюються дискретно, порційно. В кожній з цих операцій 

приймають участь металурги, як основні дієві фактори самої технології. Присутність в 

технології людського фактору впливає на якість та різко погіршує всі екологічні показники 

процесу. Рівень технології в металургії нагадує рівень технології на ранній стадії розвитку в 

хімії. Коли, при зрозумілих процесах, всі реакції велись в окремих ємностях та окремо 

проводились обробки отриманих продуктів, в ручному режимі доводились до споживчої 

якості та в ручну фасувались. Ситуація різко змінилась, коли хіміки перейшли на 

безперервну реакторну безлюдну технологію. Завдяки цьому різко зменшився вплив 

хімічних процесів на довкілля та кардинально підвищилась продуктивність процесів і якість 

продукції. 

 Тому можна кардинально змінити технологію отримання заліза та його сплавів 

змінивши всього два фактори: 

-побудувати так процес відновлення, щоб не використовувати вуглець (кокс); 

- створити безперервну безлюдну реакторну технологію отримання готових виробів з заліза 

та його сплавів. 

 ПРОЕКТОМ «Н-МЕТАЛУРГІЯ» передбачається впровадження металургійної 

технології, коли буде впроваджено безперервний процес при якому викидами від 

відновлення заліза буде вода, продукцією буде без вуглецеве залізо або леговані сталі у 

вигляді готових виробів, прокату, заготовок. Ніяких викидів вуглекислого газу, ніяких 

неконтрольованих викидів, ніяких відходів в природні цикли – вся продукція товарна. 

 Ця технологія включає в себе наступні особливості та стадії: 

1. Вхідною сировиною для цього виробництва слугує залізний концентрат, який 

доставляється на виробництво або спецтранспортом, або безпосередньо транспортною 

трубою зі збагачувальної фабрики.  Не потрібно виготовляти окатиші, не потрібно вести 

агломераційний процес, не потрібно коксу для агломерації. 

2. Сировина завантажується в прийомні бункери заводу. І більше люди не мають контакту  ні 

з окисленим залізом, ні з проміжними продуктами, ні з розплавами металу до отримання 

виробів, заготовок, прокату.  

3. До першої стадії переробки концентрат підігрівається до певної температури. 
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4. В спеціальному реакторі нагрітий залізний концентрат відновлюється в зустрічному 

потоці нагрітого водню. Відновлюється до порошку заліза. Вода, сполуки сірки, інші летючі 

гази видаляються та розділяються. Водень повертається в процес.  

5. Нагрітий залізний порошок потрапляє в високотемпературний реактор де розплавляється, 

проходить шлакову обробку, дегазацію, додаються лігатури, додаткова очистка від шлакових 

частинок та газів.  Готовий сплав без контакту з повітрям передається на подальшу 

переробку. Відпрацьовані шлаки, гази, тепло утилізуються. Тепло направляється в голову 

процесу, водень – в голову процесу, шлаки переробляються в будматеріали. 

6. Розплавлений метал потрапляє в вузол безперервного розливу металу з оригінальним 

ультразвуковим кристалізатором. Формується безперервно готовий лінійний прокат будь 

якого поперечного розрізу: квадрат, круг, листовий прокат, швелер, тавр, кутник. 

Автоматично здійснюється мірна порізка та упаковка. Тільки тоді людина торкається цього 

готового прокату. 

 

 Розмір такого заводу, що приймає 1.6кг залізного концентрату на секунду та випускає 

близько 30 тисяч тонн готового прокату  на рік має розмір: 8 метрів - висота і діаметр 1.5 

метра - колона відновлення, 6 метрів – довжина, 2 метри висота, 1.5 метрів ширина – 

високотемпературний реактор та вузол кристалізації,  40 метрів довжина, 1,5 метрів – 

ширина, 1 метр – висота – приймання, порізка та упаковка  готової продукції.  Переробка 

шлаків в будівельні матеріали займає 30 – 40 м2.  Вага такого заводу складає близько 100 

тонн. Допоміжне обладнання: електро генерація, генерація водню, виробництво 

охолоджених газів (аргон, азот), підготовка шихти, підготовка лігатур, філь’єри 

кристалізаторів, ремонтні матеріали може бути розміщене на площі 600 -800 м2. 

 

 Такий завод має відходами виробництва: водяну пару та кисень!!!! 

 

Метал, який отриманий цією технологією, не містить вуглецю. При його виробництві 

немає стадії отримання окатишів, немає доменного процесу та чавуну, немає конвертора, 

немає електродугових печей порційної заправки та зливу металу, немає викидів вуглекислого 

газу, немає викидів сірчистих газів.  

Метал, який отриманий цією технологією, легований іншими металами, має нові 

властивості: підвищену міцність, стійкість до корозії, пластичність. 

Впровадження цієї технології на території України створить високоприбуткову 

промисловість та зробить чорну металургію однією з екологічно чистих галузей.  

 

ДОДАТОК №2/7 

ПРОГРАМИ «ПАРИЖ15» 

 

ПРОЕКТ 

«Н - АЛЮМІНІЙ» 

 

В кольоровій металургії найбільш продуктивним, щодо викидів вуглекислого газу, є 

процес виробництва алюмінію. Треба змінити цю технологію. 

Кардинально змінити всі процеси та забезпечити: 

- збагачення української сировини та отримання глинозему необхідної чистоти зі створенням 

безвідходних процесів використання сировини; 

- відновлення алюмінію без застосування вуглецю (коксу, пеку, графіту);  

- виробництво високотехнологічної сировини для створення сплавів алюмінію замість чушок 

алюмінію для переплаву. 
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ПРОЕКТ «Н - АЛЮМІНІЙ» передбачає впровадження технології, яка вирішує всі 

поставлені вищеозначені задачі. 

Сировина. Зараз Україна має потужності переробки імпортної сировини на 

Миколаївському глиноземному заводі де виробляється глинозем – Al2O3, придатний для 

виробництва алюмінію. Також, для потреб Запорізького алюмінієвого заводу 

використовуються незначні запаси бокситів – 38% Al2O3*9%SiO2*35%Fe2O3 - родовища 

Смілянське (Черкаської обл.) та родовища Високопільське (Дніпропетровської обл.). Є інші 

маловивчені родовища бокситів. Можна використовувати, як сировину,  

алуніти – (K2SO4*Al2SO4)3*2Al(OH)3,  

сієніти – aAl2O3*bSiO2*cFeO*dZrO2kRz2O3,  

нефеліни – Al2O3*2SiO2*Na2O.  

Але найперспективнішою сировиною для українського алюмінію є каолін - 

Al2O3*2SiO2*2H2O, 

В рамках ПРОЕКТУ «Н - АЛЮМІНІЙ» планується, що каолін, якого є в достатній 

кількості на території України, стане сировинною основою для виробництва алюмінію. 

На першому етапі підготовки сировини, з каоліну вилучається глинозем, придатний 

для процесу отримання алюмінію, а відходами цього процесу стане аморфний кремнезем. 

Унікальні хімічні властивості останнього дозволяють створити ряд високоякісних продуктів, 

при продажу яких можна окупити затрати всього процесу збагачення кремнезему, його 

очистки та підготовки для основного процесу. 

На другому етапі підготовки сировини – глинозем переводиться в галоген алюмінію і 

передається на основний процес.  

 

Технологія. Основний процес цієї технології - безвідходний, без застосування вуглецю, 

низькотемпературний (температура не піднімається вище 210Со). Процес здійснюється в три 

стадії.Для енергозабезпечення процесу можна використовувати теплові хвости атомних 

станцій.  

 

Продукція.Основною продукцією цього процесу є гідрид алюмінію –AlH3у вигляді 

порошку.Основними продуктами технології збагачення сировини являються: аморфний 

нонопорошок кремнезему – SiO2. Нонопорошок кремнезему використовується в медицині, 

сільському господарстві: рослинництві та тваринництві, косметології, процесах сорбції, а 

найбільша область його застосування – домішки до бетону взамін цементу та створення 

нових без цементних в’яжучих.Гідрид алюмінію може напряму бути використаний в 

металургії алюмінію та його сплавів, в порошковій металургії. 

 

Окрім того, гідрид алюмінію має унікальні властивості.  

При нагріванні вище 100С0 розкладається на алюміній та водень. Порошок алюмінію йде на 

переплав в масивний метал чи сплав без утворення частинок Al2O3. 

Бурно взаємодіє з водою. 

З діетиловим ефіром утворює високо реакційний комплекс, який використовується для цілей 

синтезу. 

Гідрид алюмінію — надзвичайно сильний відновлювач. Здатний навіть відновити 

вуглекислий газ до метану. 

Один з найкращих акумуляторів водню: в 1кг AlH3 міститься  1010н.у.літра Н2. 

Енергопотенціал AlH3 при гідролізі водою складає 39.3МДж/кг AlH3. 

Ці унікальні можливості розширюють області застосування AlH3  і, крім 

металургійних застосувань, може бути застосований в енергетиці, хімії, автотранспорті. Що 

сприяє розширенню ринків продукції цієї технології та сприяє стабільності виробництва. 

 Завдяки такій технології зменшується собівартість алюмінію металургійної якості, 

повністю відсутні викиди в атмосферу парникових газів, відсутні шкідливі стоки в оточуюче 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
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середовище, набуваються нові високоліквідні властивості товарної продукції з цього 

виробничого циклу. 

 В рамках ПРОЕКТУ «Н - АЛЮМІНІЙ» передбачається: 

- будівництво декількох кар’єрів з видобутку каоліну;  

- будівництво відповідних збагачувальних фабрик по переробці цього каоліну в глинозем та 

кремнезем;  

- створення заводів по виробництву гідриду алюмінію з використанням тепла атомних 

станцій,   

- створення заводу по виробництву сплавів алюмінію, прокату, лиття деталей, виробництва 

деталей для автомобільної промисловості та заготовок, 

- створення хімзаводу синтезу органічних речовин з використанням гідриду алюмінію. 

 

ДОДАТОК №2/7 

ПРОГРАМИ «ПАРИЖ15» 

 

ПРОЕКТ 

«СІМЕНТ» 

Основою технології будівельної промисловості є виробництво в’яжучих. Сьогодні – 

це виробництво цементу.  Останнє супроводжується колосальними викидами вуглекислого 

газу та пилу. Для зміни технології виробництва цементу треба підібрати нові речовини, які 

можуть замінити його, але при виробництві яких не утворюються парникові гази та відходи, 

що шкодять довкіллю. При цьому, бажано, перейти на технології таких нових матеріалів, які 

не схильні до старіння та зменшення міцності під впливом атмосферних факторів. 

ПРОЕКТ«СІМЕНТ» передбачає створення нового класу в’яжучих на основі 

аморфного кремнію з домішками таких хімічних компонент, які каталізують кристалізацію, 

адгезію та зміцнення хімічних зв’язків. 

На сьогодні розроблено декілька напрямків впровадження таких в’яжучих. Найбільш 

перспективним є використання аморфного нонопорошку кремнезему – SiO2, який отриманий 

як побічний продукт збагачення при переробці каолінових глин для отримання глинозему.  

Альтернативою створення такого в’яжучого є виробництво аморфного кремнезему зі 

звичайного піску.  

При цьому не утворюються парникові гази, не витрачається спеціально енергія для 

виробництва цього важливого компонента в’яжучого, не утворюються нові відходи. 

Активні в’яжучі на основі аморфного кремнезему потребують з однієї сторони 

дрібнозернистого та меленого піску, з іншої -  потребує високо основних компонент в 

високодисперсному стані. Ці високо дисперсні компоненти повинні змішуватись в 

високоенергетичних  кавітаційних установках для встановлення хімічних зв’язків та 

прискорення протікання реакцій. Створені в’яжучі близькі до природніх сполук. На них мало 

впливають атмосферні умови, волого та мороз. 
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ARTICLE 1: GENERAL PROVISIONS 

 

Chapter 1: INTRODUCTION 

 

Mankind has a debt to the planet.We should become the defender of life on the planet. 

Create conditions for the conservation of all living things that the Earthspawned. 

At the current stage, the state and civil society of Ukraine have to respond with honor, on the 

one hand, to local threats to the existence of the state and to processes that hinder the welfare 

establishment in the country, on the other hand, on the global threats that the whole world solves. 

The whole world is united around solving problems, which requires a series of interconnected 

vectors of activity. Namely. 

• To reverse the vector of political institutions, from increasing profits for the elite at all costs, 

towards welfare improvement the well-being of the society, taking into account the preservation of 

the environment for the descendants. 

• To conduct a radical reconstruction of the economy to combat the climate change of the 

planet. 

• To stop merciless exploitation of carbon technology for heat, electricity, transportation. 

These vectors of activity should become the key to solving the problem of global climate 

change in Ukraine and on the planet as a whole. 

The Paris 15 program offers solutions to these problems, but of course not ideal and complete, 

and is therefore open to proposals, technologies and solutions. 

 

Chapter 2: CLIMATE CHANGES IN THE WORLD 

 

Climate change is a global environmental issue. The main cause of climate disruption is the 

use of fossil fuels and inefficient energy consumption. The greenhouse gases CO2 (carbon dioxide), 

CH4 (methane) and N2O (nitrous oxide), which are formed as a result of human activity, can cause 

an increase in the greenhouse effect. 

Excessive amount of gases, which are formed as a result of the activities of thermal power 

plants, transport, agriculture, industry, entering the Earth’s atmosphere keeps the sun's heat in the 

lower layers of the atmosphere, preventing it from returning to space. As a result, the heating of the 

planet is rising and the average annual temperature on Earth is increasing. 

Climate change is a reality. Today, the climate on the planet is changing and becoming more 

hot and unpredictable than it has been for two millennia.  

Scientists confidently assert that climate change is due to human influence and humanity 

itself is responsible for pollution and negative changes in the climate balance of the planet. If the 

current tendency remains unchanged, then by the end of the century a global ecological catastrophe 

is waiting for us. 

According to the latest report of the Intergovernmental Group of Experts (IPCC), dated 

February 2, 2007, "it is the increase in greenhouse gas emissions from human activity that is the 

biggest cause of the recorded climate change." 
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Over the past hundred years, people have depended on fossil fuels, such as oil, coal, gas, and 

used them for their energy needs. The burning of oil, coal and gas, the creation of landfills, the 

development of motor transport, and unsustainable agriculture lead to greenhouse gas emissions 

(carbon dioxide, methane, nitrous oxide), which, when released into the Earth’s atmosphere, 

increase the greenhouse effect that leads to global climate change. 

Over the past hundred years, the concentration of carbon dioxide (CO2) has increased by 

40%, which is the highest level in the last 650 thousand years. 

Concentrations in the atmosphere of methane (CH4) increased 2.4 times compared with the 

pre-industrial period. 

Global nitrous oxide (NO2) concentrations increased by 20% compared with the pre-

industrial period (IPCC1). 

According to the latest report of the International Panel on Climate Change IPCC1 

(February 2007): 11 of the last 12 years (1995-2006) were recorded as warm, since the beginning of 

the temperature measurement (1850). 

 

On average, the world ocean level grew by 1.8 mm (1.3-2.3) annually from 1961 to 2003. 

Starting from 2003, the rate of rise in ocean level rose to 3.1 (2.4-3.8) mm annually. Cumulatively, 

the world ocean level increased by 0.17 m. 

Satellite data show that Arctic glaciers are melting at a rate of 2.7% per decade, with melting 

in the summer to 7.4%. 

Meteorological observations were recorded: 

 An increase in the number and intensity of floods caused by large evaporation. 

 An increase in the intensity of tropical cyclones in the north of the Atlantic Ocean. 

 The intensification and long-term urgency of droughts in the regions of the tropics 

and subtropics, it's a distress for the population. 

In fact, climate change is awaiting us, which entails such extreme natural phenomena as 

droughts, floods, severe hurricanes, flooding of coastal areas and settlements, abnormal 

temperatures. Because of the climate change problem, by the end of this century, hundreds of 

millions of people will facing the problem of existence. 

 

Chapter 3: CLIMATE CHANGES IN THE TERRITORY OF UKRAINE 

 

Climate change is a large-scale, long-term shift in the weather of the planet as a whole and 

in separate territories. 

According to NASA, in 2016 the temperature indicators of the Earth’s surface have been hot 

since the beginning of observations in 1880. Globally, the average temperature in 2016 was 0.99оС 

higher than in the middle of the 20th century. If we observe a longer period of time, the average 

temperature of the planet's surface has risen by 1.1оCfrom the end of the 19th century. Scientists 

have no doubt that this change is mainly due to an increase in the concentration of carbon dioxide 

and other anthropogenic emissions in the atmosphere. 

In this situation, the forecast for Ukraine may be as follows: 

In the event of inaction, according to the World Bank, if there are no fundamental changes 

in the economy, production methods and consumption levels, the average annual temperature in 

Ukraine may increase by 3.2-4.5оCby 2100. 

           In this case, Ukraine is expected to have significant negative consequences primarily for 

agriculture due to an increase in droughts, a decrease in precipitation in summer, sharper peak 

temperatures (negative in winter and positive in summer), which will have a negative impact on 

crop. It will require significant investments in activities adaptation to climate change (for example, 

in irrigation technology, work on creating species resistant to temperature extremes, etc.). In 

general, there may be significant changes in seasonal phenomena, for example, early onset of 
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flowering of plants, and then a sharp cooling,which will negatively affect both economic 

cultures,and ecosystem as a whole. 

           Droughts and floods, other extreme weather events, such as hurricanes, will not only become 

more frequent, but their devastating effects will increase. Such phenomena will become permanent, 

causing significant damage to the country's economy and threatening food security. Droughts and 

heat, a decrease in precipitation in summer also contribute to an increase in the frequency of forest 

fires and desertification of the southern andsoutheastern regions of Ukraine. In the context of floods 

and flooding, the most vulnerable are the mountain regions of the Carpathians, settlements in the 

basins of the Dnieper, smaller rivers, etc. We have already experienced floods on the Danube in 

2005, on the Dniester and in Transcarpathia in August 2008. Drought throughout Ukraine in 2007, 

record snowfall in the west and central part of the country in March 2013. 

At the same time, regions in the south of Ukraine may also suffer with a high probability 

due to the rise in the level of the Black and Azov Seas, which are a component of the World Ocean, 

because over the past 100 years, the level of the World Ocean has increased by an average of 178 

mm and continues to rise at a speed of 3.4 mm in year. Scientists warn that the Crimea may become 

an island, because the isthmus will flood. Also under water can be a significant part of the Odessa 

region. Vilkovo may disappear altogether. Part of Kherson and Mikolayevshchina will also be 

under water. Such a situation may also lead to the problem of the provision of water resources, 

including drinking water. 

             According to the findings of the National Academy of Sciences of Ukraine, the Ukrainian 

Academy of Agrarian Sciences and the State Committee for Hydrometeorology of Ukraine, global 

warming in Ukraine will respond with irreversible degradation of the steppes of the Black Sea 

coast, the Azov region and the steppe part of Crimea, as well as a decrease in forest productivity 

throughout Ukraine, in particular due to the spread of infectious plant diseases and pests. In an even 

more pessimistic scenario, the threat of population migration from the countries of the south-eastern 

regions is possible, where there will be a significant deterioration in living conditions as a result of 

rapid changes in climatic conditions and the threat of the spread of infectious diseases unusual for 

Ukraine (malaria, Dengue fever, etc.). And according to the National Institute for Strategic Studies, 

threats to biological diversity due to climate change manifest themselves in the form of a decrease 

in the number of useful species, changes in the composition of forests and fauna, soil degradation 

and changes in the species composition of the soil flora and fauna. 

Subject to a reduction in resource consumption and rapid changes in the economy in the 

direction of developing a service and information economy with a decrease in material intensity and 

the introduction of clean resource-saving technologies, the use of renewable energy sources, 

according to the World Bank, the temperature in Ukraine will increase by 2-3оCby 2100. This level 

of warming may also carry the above risks, only at somewhat lower amplitudes of manifestations 

and less likely. 

             At the same time, there is an alternative development scenario, which allows to keep the 

increase in the average temperature within 1.5оCand to reduce climate change with negative 

consequences.Such a scenario requires a transition to 100% renewable energy, a radical reduction 

of greenhouse gas emissions, the use of organic farming, conservation of forests and ecosystems, 

changes in the transport system, and most importantly - changes in consumerism, continuous 

enrichment and economic growth that now reigns in Ukraine and the world. 

             The Paris Climate Agreement aims to achieve this. But at a time when this deal was a call 

to action for all countries of the world, Ukraine decided to ignore the main idea of this treaty - 

taking on commitments to reduce greenhouse gas emissions. According to the Nationally-defined 

Emission Reduction Contribution submitted to the Secretariat of the United Nations Convention on 

Climate Change, Ukraine plans to increase emissions by 2030. At the moment, the official goal of 

Ukraine is to reduce emissions by 40% relative to the level of greenhouse gas emissions in 1990, 

which actually means an increase inemissions by 40.7% by 2030 relative to the level of emissions 

in 2012, because now approximately 60% less than in 1990. 
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The Paris Agreement is not the only document that defines Ukraine’s international 

commitments on climate change. Thus, in the EU-Ukraine Association Agreement, a significant 

part of the requirements is also laid down in the field of reducing emissions to the atmosphere and 

regulating this sphere in Ukraine. Ukraine is a member of the European Energy Community and 

must fulfill the requirements that this puts forward, in particular the development of renewable 

energy and emission reductions. 

          Refusal of fossil fuels in Ukraine is quite real. Moreover, in order to keep the temperature 

increase within 1.5°C, all countries should switch to 100% renewable energy by 2050. Ukraine has 

a high potential for solar and wind energy, as well as second generation biomass energy, which is 

enough to replace fossil fuels. According to the Greenpeace study, the transition to 100% renewable 

energy in Eastern Europe and Eurasia will create about 1,300,000 additional jobs by 2030 and 

reduce CO2 emissions from energy in 2050 to zero. 

           To do this, it is necessary now to set ambitious goals for the development of renewable 

energy, to adopt programs to improve the safety of the nuclear industry, to refuse to extract and 

burn coal, because time for action remains less and less. The further we postpone these decisions for 

the future, the more likely it is that climate change in Ukraine will take place according to the 

previously described pessimistic scenario. 

 

Chapter 4: CAUSES FOR CREATING THE PROGRAM 

 

In response to the global challenges to mankind on the catastrophic trends of the Earth’s 

climate, on December 12, 2015, at the 21st Conference of the Parties to the UN Framework 

Convention on Climate Change, a new international climate deal was adopted - the Paris 

TreatyUkraine signed on 04/22/2016, and the Verkhovna Rada of Ukraine ratified this treaty by 

Law No. 1469-VIII of 07/14/2016 

Article 2 

1. The deal, enhancing the implementation of the United Nations Framework Convention on 

Climate Change, adopted in New York on May 9, 1992, including its goal to strengthen the global 

response to the threat of climate change in the context of sustainable development and efforts to 

eradicate poverty, including by: 

a) restraining the growth of the global average temperature significantly below 2 ° C at a more pre-

industrial level and making efforts to limit the temperature rise to 1.5 ° C at a more pre-industrial 

level, recognizing that this will significantly reduce the risks and consequences of climate change; 

b) enhancing the ability to adapt to the adverse effects of climate change, as well as promoting 

resilience to climate change and low carbon development in such a way as not to jeopardize food 

production; 

c) directing financial flows towards the development of low carbon production. 

2. This Agreement will be implemented in such a way as to reflect justice and the principle of 

common but differentiated responsibilities, as well as corresponding opportunities in the light of 

national circumstances. 

 

ARTICLE 2: CHANGES IN TECHNOLOGY 

 

Chapter 5: BASIC TECHNOLOGIES AND THEIR TRANSFORMATION UNDER 

CLIMATE 

CHANGE CONDITIONS 
 

Within the framework of this project, specialists: 

1)Selected major technological and natural processes that affect the growth of emissions of 

carbon monoxide and methane, as the main factors and causes of fundamental changes in the 

climate of the planet. 



 

80                                                                                 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА 

 

2)Technological solutions have been proposed that will lead to drastic changes in these factors 

and increase the profitability of these industries and improve the state of natural systems. 

3)A number of technologies have been proposed that are able to adapt natural and 

civilizational systems to the upcoming changes in the planet’s climate. 

4)It is shown how the solution of these problems will change the economic and social aspects 

of activity on the territory of Ukraine. 

5)The consequences of the implementation of the PARIS15 PROGRAM projects for the 

territory of Ukraine, and the contribution to the overall planetary struggle against climate change 

are analyzed. 

The main sources of emissions into the atmosphere of carbon dioxide and methane are the 

currently working technologies, which are presented in Table 1.But the time of their application is 

exhausted. Only complete modernization of these technologies both in Ukraine and in the world 

will lead to radical changes in the composition and volume of emissions into the atmosphere.This 

table does not contain information on specific emissions. These data will be posted separately in 

each technology upgrade project. 

TABLE №1 

№ 
EMISSION

S 

SPHEREOFPRO

DUCTION 

SIGNS AND FEATURES OF TECHNOLOGICAL 

CYCLES CALLING EMISSIONS 
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warmly- 

electro- 

energetics 

To obtain heat and electricity, carbon containing fuel is 

burned: coal, natural gas, oil products, other fossil fuels, which 

results in emissions of CO2 and a number of other toxic gases 

into the atmosphere. 

coal: 40 mln. tons x 0.8tn. C / tn x 3.7 tons of CO2 / t. C = 

118.4 million tons of CO2; natural gas: 30 billion m3 x 0.7tn / 

1000 m3 x 0.75tn C / tn x 3.7tn CO2 / tn C =                                    

58.3mln.tn CO2 

2. 
Automobiletrans

port 

When the internal combustion engine is operating, carbon 

containing fuel is burned: gasoline, diesel, and atmospheric 

oxygen is bound. The exhaust gases contain 20 - 30% carbon 

dioxide gasoline + diesel: 8.1 mln.t. x 0.83tn C / tn. 

liquefied gas: 1.8 mln.tn x 0.8tn С / tn x 3.7tn СО2 / 1tn С =  

                                                                                                

5.3mln.tn СО2 

3. 
RailwayDieselPar

k 

For the operation of an internal combustion engine of a diesel 

locomotive, carbon containing fuel is burned: diesel, and 

atmospheric oxygen is bound. Exhaust gases contain 20 - 30% 

carbon dioxide. Diesel: 0.4 mln.tn x 0.83tn С / tn x 3.7tn СО2 / 

1tn С =  

1.2mln.tn СО2 

4. Aviation 

Aviation kerosene is burned in the turbines of the aircraft and 

leads to the formation of large amounts of carbon dioxide in 

the upper atmosphere.    Aviation kerosene: 0.4 mln.tn x 0.83tn 

С / tn 3.7tn СО2 / 1tn С =                                                                               

1.2mln.tn СО2 

5. Metallurgy 

The reduction of metals by coke and carbon with electrodes 

leads to the appearance of carbon dioxide. H. / metallurgy: 21 

mln.tn x 0.6tn coke / tn 3.7tn СО2 / 1tn С = 46.6 mln.tn СО2 

Aluminum: 0.2 mln.tn x 0.5tn anod. Mas / tn 3.7tn СО2 / 1tn С 

= 0.37 mln.t. CO2 

6. Buildingmaterials 
Calcination of limestone in the production of clinker and lime 

gives carbon dioxide, which is emitted into the atmosphere. 
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Cement: 9.8 million tons x 0.8 tons CO2 / t = 7.8 million tons 

CO2 

Lime: 1 million tons x 0.79 tons CO2 / t CaO =          0.79 mln 

tons CO2 

7. 
Productionofalco

hol 

Alcohol and carbon dioxide are formed during the 

fermentation of sugars. Now: 0.5 million tons of CO2 (0.5 

million tons of alcohol) 2030: 20 million tons of CO2 (20 

million tons of alcohol) 

8. Explosives When used and disposed of, carbon dioxide is produced. 

9. 
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Agricultural 

production 

The remains of plant parts in the fields after harvesting leads to 

their rotting and the release of methane 

Crop production: 40 million tons x 0.8 tons waste. / Tons x 0.5 

tons C / tons waste / x 1.3 tons CH4 / 1 tons C = 20.8 million 

tons CH4    Livestock:                                                                 

0.8 million tons CH4 

10. 
ReservoirsofUkra

ine 

Organic residues in the water and at the bottom of reservoirs 

lead to the release of methane 2 million tons of CH4 

11 

Solid and liquid 

non-recycled 

household waste 

Unprocessed solid and liquid domestic waste when decaying 

produce methane/    Municipal solid waste: 10 mln.tn x 0.7tn С 

/ tn 1.3tn СН4 / 1tn С = 9.1 million tons СН4    Liquid 

domestic waste: 12 mln.tn x 0.7tn С / tn 1.3tn CH4 / 1tn C =                       

11 mln.tn СН4 

12. 
Forestandurbanp

arkland 

Not removed from the leaves and dead woods and parkland 

with rotting produce methane/    Organics: 8mln.tn 0.7tn С / 

тнх 1.3tn СН4 / 1tn С = 20.8 million tons СН4 =                     

7.3 mln tons СН4 

13. Coalindustry 
Coal mining creates and releases methane, which later 

through layers of soil and ventilation enters the atmosphere. 

   

 

* Equivalent CO2 is the global warming potential (GWP) of any greenhouse gas (GHG), the 

amount of which is equal to the amount of CO2 with the same GWP. 

The lifetime of carbon dioxide in the atmosphere is about 100 years. Its GWP is 1, as this gas 

is the base standard. The table below shows the lifetime and GWP of common GHGs. 

Lifetime and GWP of greenhouse gases (IPCC, 2007) 

 

Gas LifeTime (s) 

GWP 

fortheperiod 

20 

years 
100 years 500 years 

Carbondioxide ~ 100 1 1 1 

Methane 12 72 25 7,6 

Nitrousoxide 114 289 298 153 

Freon-14 (tetrafluoromethane) 50 000 5210 7390 11 200 

Freon-23 (Fluoroform) 260 9400 12 000 10 000 

Sulfurhexafluoride 3200 15 100 22 200 32 400 
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The data given in Table 1, in terms of emissions of carbon dioxide and methane indicate that 

methane has a more significant effect on the climate than carbon dioxide. The impact of methane 

emissions today is more than 15 times greater than the impact of carbon dioxide emissions.It 

indicates the priority of the PROGRAMtasks. 

According to the PARIS15 program, the reconstruction of the technologies specified in Table 1for 

carbon-free technologies, based on other production high-yielding cycles, is proposed. 

TABLE2 

№ SPHEREOFPRODUCTION 

SIGNS AND FEATURES OF THE 

NEW TECHNOLOGICAL CYCLE 

THANKS TO WHICH CO2 AND 

CH4 EMISSIONS WILL 

CONSIDERABLY DECREASE 

PROJECTS 

1. 
Warmly- 

elektro- 

Energetics 

Electricity, or cold fusion, or heat 

from the oxidation of hydrogen is 

used to generate heat for municipal 

and industrial needs. 

Electricity generation is carried out: 

1. At nuclear power plants of cold 

nuclear fusion. 

2. At traditional nuclear power plants 

with an improved nuclear cycle of 

enhanced nuclear safety and the use of 

heat. 

3. On without fuel electric generators. 

4. From sources of alternative power 

generation (solar, wind, hydroelectric 

power plants) 

5. Onfuelhydrogencells 

 

 

 

 

 

 

 

"GREEN ATOM" 

 

 

 

 

 

"PROMETHEUS" 

 

 

2. Automobiletransport 

Complete replacement for electric 

vehicles: 

1. On hybrid power sources: super 

capacitor - battery 

2. On without fuel electric generator 

3. On hydrogen generation cycles 

"PROMETHEUS" 

 

3. RailwayDieselPark 

Complete replacement for electric 

traction with power: 

1. electric wire; 

2. rechargeable 

3. electric generators with alternative 

sources 

"PROMETHEUS" 

 

 

4. Aviation 

Electric aviation with a power plant 

on board and new technologies to 

create thrust and lift 

"KIGA" 

"GIGA" 
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5. Metallurgy 

1. Reduction of iron from ore 

concentrate with hydrogen and the 

creation of a closed unmanned 

continuous production cycle of high-

quality carbon-free iron alloys. 

2. New low-temperature without 

electrolysis technology of aluminum 

production without using carbon and 

carnallite 

N-

METALLURGY" 

 

 

"N-ALUMINUM" 

6. Buildingmaterials 

1. Reduction of iron from ore 

concentrate with hydrogen and the 

creation of a closed unmanned 

continuous production cycle of high-

quality carbon-free iron alloys. 

2. New low-temperature without 

electrolysis technology of aluminum 

production without using carbon and 

carnallite 

"SIMENT" 

 

 

7. Productionofalcohol 

Carbon dioxide, which is formed 

during fermentation, should be 

directed to the production of urea, 

ammonium carbon and chemical 

synthesis of industrially significant 

reagents for the complete processing 

of alcohol into highly liquid products 

using Chemistry C2 technologies. 

"TECHNOPARK 

REGION" 

8. Explosives 

1. Replace blasting in quarries with 

electro-ultrasonic and pulsed 

hydroabrasive rock destruction 

2. Disposeofallammunition. 

 

 

«РЕРS» 

 

 

9. 
Agricultural 

production 

Full utilization of plant residues for 

energy production using chemicals 

that completely bind carbon 

"BASIS" 

10. ReservoirsofUkraine 

1. Introduction of complete cleaning 

of the bottom of small rivers, 

tributaries, the river-forming rivers 

from organic pollution 

2. Introduce full control over the 

effluents into the rivers and ensure 

their biological and salt purification to 

spring purity using electricity from 

alternative sources. 

3. To plant coastal forest plantations 

to intercept contaminants from surface 

runoff and create a technology for 

their disposal. 

4. Introduce gradually soluble rain-

washable fertilizers. 

"CLEAN RIVERS 

OF UKRAINE" 
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11. 
Solid and liquid non-recycled 

household waste 

1. Create a system for the collection, 

transportation and complete waste-

free processing of solid household 

waste into liquid safe goods. 

2. Create a sewage treatment system 

for municipal and waste rainwater. 

"COMPLEX T" 

 

 

"COMPLEX W" 

12. Forestandurbanparkland 

To create a socially oriented system 

for cleaning forests and parks from 

deadwood, undergrowth and leaves, 

with appropriate processing into 

humates and artificial soil 

"ORGANO - 

ORGANO" 

13. Coal industry Completely close the coal mines.  

 

 

PARIS15 program offers a complex of technological rehabilitation of basic industries of 

Ukraine for implementation at existing factories, enterprises and industrial cycles, at the expense of 

private investors. 

Only systematic work on the replacement of technological cycles and the introduction of new 

technological cycles and production systems will lead to real climate change. 

It's not about corporation profits (below), but about creating a new environment in which 

people will be safe, provide security and stability to nature, and will not harm it by adhering to 

certain rules that can never be violated. 

Estimated cost of technological changes in the country, which are set out in table 3. 

 

TABLE3 

№ 
SPHEREOFPRO

DUCTION 

NEW TECHNOLOGICAL 

CYCLES 
PROJECTS COST 

1. 
Warmly- 

elektro- 

Energetics 

Electricity, or cold fusion, or heat 

from the oxidation of hydrogen is 

used to generate heat for 

municipal and industrial needs. 

Electricity generation is carried 

out: 

1. At nuclear power plants of cold 

nuclear fusion. 

2. At traditional nuclear power 

plants with an improved nuclear 

cycle of enhanced nuclear safety 

and the use of heat. 

3. On without fuel electric 

generators. 

4. From sources of alternative 

power generation (solar, wind, 

hydroelectric power plants) 

5. On fuel hydrogen H2 cells 

 

 

 

 

 

 

"GREEN 

ATOM" 

 

 

 

 

«PROMETHEU

S NOCA» 

 

 

« 

PROMETHEUS  

NSE» 

 

 

 

 

 

 

10Ві€ 

 

 

 

 

 

 

 

Power stations 

10GWt 

25Ві€ 

2. 
Automobiletrans

port 

Complete replacement for electric 

vehicles: 

1. On hybrid power sources: 

super capacitor - battery 

2. On without fuel electric 

 

 

«PROMETHEU

SAUTO» 

 

 

10 million electric 

cars 

1000GW 
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generator 

3. On hydrogen generation cycles 

elecrogeneres 

20Ві € 4 factory 

3. 
RailwayDieselPar

k 

Complete replacement for electric 

traction with power: 

1. electric wire; 

2. rechargeable 

3. electric generators with 

alternative sources 

  

4. Aviation 

Electric aviation with a power 

plant on board and new 

technologies to create thrust and 

lift 

"KIGA" 

individual 

elektroavia 

transport 

"GIGA" 

passenger - cargo 

elektroaviatransp

ort 

20Вi € 4 factory 

glider 

20 Bi € 4 factory 

electric generators 

 

 

20Вi € glider 

20Bi € electric 

generators 

5. Metallurgy 

1. Reduction of iron from ore 

concentrate with hydrogen and the 

creation of a closed unmanned 

continuous production cycle of 

high-quality carbon-free iron 

alloys. 

2. New low-temperature without 

electrolysis technology of 

aluminum production without 

using carbon and carnallite 

 

"N-

METALLURGY

" 

 

 

 

 

 

«N-

ALUMINUM» 

 

 

 

25 Bi € 20 million 

tonnes hire 

3Ві € electrogeneration 

 

 

1Bi € 1 million ton 

AlH3 

0.5Bi € 

electrogeneration 

0.5 Bi € 1 million 

tonnes 

of Al alloy rolled 

products 

6. 
Buildingmaterial

s 

Introduction of new cement-free 

and lime-free binders using low-

grade heat of silicon-based 

nuclear power plants 

«CEMENT» 

2 million tons of binder 

silicon based 

0.5 Bi € 

7. 
Productionofalco

hol 

Carbon dioxide, which is formed 

during fermentation, should be 

directed to the production of urea, 

ammonium carbon and chemical 

synthesis of industrial significant 

reagents for the complete 

processing of alcohol into highly 

liquid goods thanks to Chemistry 

technologies. 

«TECHNOPAR

K REGION» 

100 technology 

parks 

on processing 

agricultural products 

into products 

x 3Bi € = 300Bi € 

8. Explosives 

1. Replace blasting in quarries 

with electro-ultrasonic and pulsed 

hydro-abrasive destruction of 

rocks 

2. Disposeofallammunition. 

«РЕРS» 
 

0.5Ві€ 

9. 
Agricultural 

production 

Full utilization of plant residues 

for energy production using 
«BASIS» 

100 agricultural 

farms 
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chemicals that completely bind 

carbon 

on 240 thousand 

hectares (24 SOTA) 

x 6Bi € = 600Bi € 

10

. 
ReservoirsofUkra

ine 

1. Complete cleaning of the 

bottom of small rivers, tributaries, 

basins forming rivers from 

organic pollution 

2. Full control over the effluent 

into the rivers and ensure their 

biological and salt cleaning to 

spring purity using electric / * 

energy from alternative sources. 

3. To plant coastal forest 

plantations to intercept 

contaminants from surface runoff. 

4. To introduce gradually soluble 

rain-indelible fertilizers 

«CLEAN 

RIVERS OF 

UKRAINE» 

6 plants for cleaning 

equipment x 0.2Вi € 

= 1.2Вi € 

river cleaning costs 

70Bi € costs 

 

wastewater treatment 

70Вi € 

 

 

planting along rivers 

30Bi € processing 

products 

 

20Вi € export of 

drinking water 

11

. 

Solid and liquid 

non-recycled 

household waste 

1. Create a system for the 

collection, transportation and 

complete waste-free processing of 

solid household waste into liquid 

safe goods on the territory of 

Ukraine 

2. Create a sewage treatment 

system for municipal and sewage 

rainwater throughout Ukraine 

 

«COMPLEX T» 

 

 

 

«COMPLEX W» 

 

 

110 complexes with 

processing plants 

x 0.24Вi € = 26.4Вi 

€ 

 

 

 

line of treatment 

plants 

30Bi € 

12

. 
Forestandurbanp

arkland 

To create a socially oriented 

system for cleaning forests and 

parkland from dead wood, 

undergrowth and foliage, with 

appropriate processing into 

humates and artificial soil 

«ORGANO-

ORGANO» 

Ukrainian system of 

production of piece 

grutnov 

10 million ha x 2 tn / 

year x 0.4 =8 million 

tons oforganics / 

year 

3Ві € 

13

. 
Coalindustry The completely closed coal mines. 

 secure closure and 

repurposing 3Вi € 

 TOTAL   1 392 Ві € 

 

Costs for the reconstruction of technological cycles and the creation of new systems that 

significantly reduce atmospheric pollution, improve the environment and make human life 

comfortable. But these same processes raise the level of the country's economy, createa large 

number of jobs for highly skilled workers, change transport and commodity flows, change the 

nature of the country. Such a transformation requires adaptation to the new conditions of organizing 

the management of science and education in the country, the health care and social welfare systems, 

new approaches for building electricity grids, utility systems, industrial and agricultural product 

distribution systems, and asset protection. And these transformational processes are the subject of 

this PROGRAM and will be presented in its individual subdivisions. 
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Priorities. 

Considering the above data in the tables, it is obvious that global priorities for the 

reconstruction of technologies should be arranged so that projects that allow to suspend the 

emission of methane are financed first. And this should start immediately. In parallel, it is necessary 

to begin work on the implementation of technologies that will reduce carbon dioxide emissions. 

1. At the initial stage, it is necessary to proceed in parallel with the implementation, as a 

priority, of the projects of the PARIS15 PROGRAM. A description of these projects is provided in 

Appendix 1 to this program: 

Appendix №1 / 1. PROJECT "BASIS" 

Appendix №1 / 2. PROJECT "TECHNOPARK REGION" 

Appendix №1 / 3. PROJECT "CLEAN RIVERS OF UKRAINE" 

Appendix №1 / 4. PROJECT "COMPLEX T" 

Appendix №1 / 5. PROJECT "COMPLEX W" 

Appendix №1 / 6. PROJECT "ORGANO-ORGANO" 

2. To create conditions for the reconstruction of technological cycles that will dramatically 

reduce carbon dioxide emissions and create a new technological potential for the development of 

society. A description of these projects is provided in Appendix 2 to this program: 

Appendix №2 / 1. PROJECT "PROMETHEUS" 

Appendix №2 / 2. PROJECT "PROMETHEUS AUTO" 

Appendix №2 / 3. PROJECT "KIGA" 

Appendix №2 / 4. PROJECT "GIGA" 

Appendix №2 / 5. PROJECT "GREEN ATOM" 

Appendix №2 / 6. PROJECT "N-METALLURGY" 

Appendix №2 / 7. PROJECT "N-ALUMINUM" 

Appendix №2 / 8. PROJECT "SIMENT" 

 

Implementation of the above projects will certainly affect other technologies and systems. It 

is necessary to carry out a fundamental revision of all technologies and carry out their 

reconstruction for the good of nature and man. 

 

Chapter 6: TECHNOLOGY TRANSFER 

 

Technology transfer to the world market and changing the paradigm of economic activities 

of the countries - parties to the Paris Treaty. 

The creation of a new complex on the territory of Ukraine, whose operation will 

significantly reduce greenhouse gas emissions and create and implement a paradigm of the 

economy, will create a program for the transfer and implementation of these technologies to the 

countries of the Paris Treaty. 

For such a transfer, it is necessary to create a technology exchange fund under the collective 

leadership of the international community. 

 

Chapter 7:REORGANIZATION OF POLITICAL AND ECONOMIC INSTITUTES 

 

At the current stage, the state and civil society of Ukraine have to respond with honor, on the 

one hand, to local threats to the existence of the state and to processes that hinder the welfare 

establishment in the country, on the other hand, on the global threats that the whole world decides. 

The whole world is united around solving problems, which requires a series of interconnected 

vectors of activity. Namely. 

• To shiftthe vector of political institutions, from increasing profits for the elite at any cost, 

to improving the well-being of the society, taking into account the preservation of the environment 

for the descendants. 
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• Conduct a radical reconstruction of the economy to combat the climate change of the 

planet. 

Such a transformation requires adaptation to the new conditions for organizing the 

management of science and education of the country, the system of health and social security, new 

approaches for the formation of electricity grids, utility systems, distribution systems for industrial 

and agricultural products, asset protection systems. 

The implementation of the above projects definitely requires the improvement of political 

institutions. 

Firstly: to improve the social system and how to manage the society. 

Secondly, to change the moral and ethical hierarchy of values in society. 

Thirdly, develop a PROGRAM OF DEVELOPMENT of political institutes. 

Fourth: find a new system of economic incentives and funding sources to support new 

technologies and social development. 

The fulfillment of the tasks must be carried out in close cooperation with the Cabinet of 

Ministers and public administration. It is necessary to agree with the Cabinet of Ministers on 

projects related to state programs and public administration, to inform the CMU on the progress of 

the implementation of projects. 

To sign the Agreement of the private - public partnership of the "PARIZH15" and the CMU 

on participation in the PROGRAM. 

 

Chapter 8: FINANCING PROJECTS OF THE PARIS15 PROGRAM 

 

The financing of the PARIS15 PROGRAM projects is carried out mainly through private 

investment based on the formation of a long-term policy of obtaining high added value in 

implementing and implementing PROGRAM projects by attracting, developing and introducing 

new technologies and new organizational and financial concepts for solving environmental 

problems. Participation in the financing of projects of the PROGRAM of donor grants and the 

support of this PROGRAM from the part of Ukraine and donor states will give their positive 

contribution and speed up the containment of negative trends in climate change. 

Unconditional financial support should be provided at the institutional level: tomorrow, if the above 

tasks are not resolved to eliminate the negative effects of human activity on the planet’s climate, the 

financial funds themselves will lose their value and cease to be assets that can still work to improve 

the situation. Self-preservation should be the cornerstone of funding this program. 

 

Chapter 9: ROAD MAP OF PARIS15 

 

TABLE4 

 

№ ACTIVITY RESPONSIBLE TERMS RESULTS 

1. 

Create a public 

association "PARIS15" 

NGO "SPECIAL 

SECURITY 

AGENCY" 

Until 

04/01/2019 

 

2. 
Accept the Program 

"PARIS15" 

PA "PARIS15" Until 

05.04.2019 

 

3. 

Inform the Cabinet of 

Ministers of Ukraine and 

other government 

bodies. 

on the development and 

implementation of the 

PROGRAM 

PA "PARIS15" 

30 days from 

the date of 

publication 

 

 

Signing a Memorandum of 

Understanding 
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4. 

Sign a Private-Public 

Partnership Agreement 

between PAIZH15 and 

the Cabinet of Ministers 

of Ukraine regarding 

participation in the 

PROGRAM and signing 

of the PAB JSB PARIS 

Treaty 

PA "PARIS15" 

60 days from 

the date of 

publication 

Signing of the Agreement 

on Private - Public 

Partnership of the 

“PARIS15” and the CMU  

5. 

Sign the Treaty of 

Accession of PA 

“PARIS15” to the 

Prague Treaty 

PA "PARIS15" 
90 days from 

the date of 

publication 

Signing of the Treaty of 

Accession of PA 

“PARIS15” to the PARIS 

Treaty ratified by Ukraine 

6. 

Create and organize the 

work of the coordinating 

center of the 

PROGRAM and its 

regional offices 

PARTICIPANTS 

 PA "PARIS15" 30 days from 

the date of 

publication 

Coordination Center of the 

PARIS15 PROGRAM 

7. 

Open funding for 

PROGRAM projects 

Financial  

institutions 

60 days from 

the date of 

publication 

Signing of agreements on 

financing PROGRAM 

projects 

8. 

Create and 

adjustPROGRAM 

information platform 

based on blockchain 

technology 

PA "SSA" 

60 days from 

the date of 

publication 

Creation of an information 

platform of the 

PROGRAM and 

contractual base of 

participants 

9. 

Program participants - 

specialized 

organizations to develop 

and submit to the 

coordination center for 

the coordination of the 

concept, business - plans 

for the projects, their 

parts and their stages 

PARTICIPANTS 

60 days from 

the date of 

publication 

Creation of an expanded 

PROGRAM with the 

provision of a full 

calculation, estimates with 

the timing of the 

implementation of projects 

of the PROGRAM 

10. 

cordinate with the 

Cabinet of Ministers of 

Ukraine projects relating 

to government programs 

and public 

administration. 

PA "PARIS15" 

90 days from 

the date of 

publication 

The signing of acts of 

delineation of 

responsibility for the 

reconstruction of certain 

systems. 

11. 

Inform the CMU on the 

progress of projects 

PA "PARIS15" 

 

Sign annually (roll over) a 

public-private partnership 

contract, reports on the 

implementation of projects 

of the PARIS15 

PROGRAM 

12. 

Formation of a report on 

the implementation of 

projects of the PARIS15 

PROGRAM 

PA "PARIS15" 

 

Create reports 
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Along with the fight against carbon dioxide and methane emissions, it is necessary to create 

the conditions for tackling the global effects of climate change that have already occurred and will 

further deepen and put pressure on the living conditions of all people on earth. There are three 

global problems that need to be resolved urgently to prevent massive "hungry" migration, prevent 

the extinction and extinction of peoples, prevent starvation and dehydration, and, as a consequence, 

prevent the slowdown of human development. 

First of all, we need to take care of the water balance both on the planet and on the territory 

of Ukraine, both through weather management and through highly efficient water resources 

management. 

The second, extremely important task facing all humanity is the provision of all the 

inhabitants of the land with the appropriate balanced products of food which does not destroy 

nature, biocenoses, does not exhaust the soil, provided with sufficient amount of water both rain and 

irrigation inflow, including from desalinizers of ocean water. And also, the creation of new 

technologies for food production, especially the creation of biofoods for food. 

The third task that humanity, peoples and states must put before themselves is preservation 

of plant, animal and aquatic biological diversity by creating banks of grain, seed, genetic, spore, fish 

and marine diversity, preservation of viruses, bacteria, microorganisms that die with changes the 

climate. In particular, this work must be carried out on a large scale in Ukraine, creating appropriate 

conservation systems. 

 

ARTICLE 3: ADAPTING TO CLIMATE CHANGES 

 

Chapter 10:FULL AND COMPLEX CONTROL OVER THE MEASURES AGAINST 

GLOBAL CLIMATE CHANGES 

 

V. Vernadsky in the article "Several words about the noosphere" writes: "Humanity, taken 

as a whole, becomes a powerful geological force. And before us, in front of his thoughts and his 

work, the question arises about the restructuring of the biosphere in the interests of freely thinking 

humanity as a whole. This new state of the biosphere, to which we, not noticing this, are 

approaching, and there is a "noosphere." 

The Paris program 15 united the state and civil society of Ukraine in order to counteract the 

local threats that hinder the welfare development in the country, and the global threats that the 

entire world decides.The whole world is united around solving problems, which requires a series of 

interconnected vectors of activity. 

 To ensure the activities of all involved structures, it is necessary to create a Structured 

Information System, which receives all data from all sources of information and instantly processes 

them.It creates a single information box for all participants in the Paris program15, which is, by and 

large, all the inhabitants of the planet. 

What will further contribute to the successful return of the planet and territory of Ukraine to 

a stable climate. 

First of all, we need to create a Structural Information System based on the technology of 

structural calculus and blockchain, and set up its work. The task will be monitoring, control and 

prompt response to the implementation of all branches of the PARIS15 program. 

Water balance is monitored on the planet, weather and temperature management, monitoring 

of harmful emissions to the atmosphere and rivers, quality of agricultural produce, that is, the entire 

ecology of the planet. 

The work of the Structural Information System should begin with the coordination of the 

implementation of the PARIS15 program. 
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Chapter 11: MANAGEMENT OF WEATHER, QUANTITY AND TIME OF SEDIMENTS 

 

 Along with combating emissions of carbon dioxide and methane, it is necessary to create 

conditions to combat the global consequences of climate change that have already occurred and will 

continue to deepen, and create pressure on the living conditions of all people on earth. It is 

necessary to identify three global problems that need to be urgently addressed in order to resist 

“starving” migrations, to prevent the exhaustion and extinction of peoples, to prevent the onset of 

hunger and dehydration and, as a result, to counteract the slowdown of human development. 

First of all, we need to take care of the water balance both on the entire planet and on the 

territory of Ukraine, both by managing the weather and by highly efficient water management. 

The second, very important task facing all of humanity is to provide all inhabitants of the 

earth with appropriate balanced food products, the production of which does not destroy nature, the 

biocenosis, does not deplete the soil, is provided with sufficient water both rainwater and irrigation 

water with desalinators of ocean water. And also, the creation of new technologies for the 

production of food, especially the creation of biofactories of food: from cultivation to the 

production of finished food products, "to the consumer." 

The third task that humankind, nations, states should set for themselves is to preserve plant, 

animal, aquatic biological diversity, by creating banks of grain, seed, genetic, spore, fish and marine 

diversity, preservation, beneficial biosphere, viruses, bacteria, microorganisms that are dying out 

with climate change. In particular, this work should be carried out on a large scale on the territory of 

Ukraine, creating appropriate storage systems. 

One of the central tasks of climate protection and the creation of an adequate territorial water 

balance in amounts sufficient for agricultural irrigation in Ukraine using the potential of Ukrainian 

black soil and fertile soils to ensure the food security of mankind is the creation of technologies that 

could regulate the amount and time precipitation to maintain proper groundwater levels and river 

levels. 

Promising areas of development and implementation of such technologies are radio 

engineering methods for causing rain based on in-depth knowledge of the physical and 

electrodynamic properties of the atmosphere under conditions of warming and saturation of the 

atmosphere with moisture. 

So radio engineering technologies could create a network with a fully controlled system for 

causing rain on the territory of Ukraine, and later, through the technology transfer system, on the 

entire territory of the planet Earth. Of course, such methods require the use of stringent conditions 

for the control, regulation and implementation of international rules. What can be done only under 

the leadership of the United Nations. 

This program envisages that a scientific and technological institution will be created for the 

development, creation, implementation of technologies of artificial rain and the foundation of a 

system of controlled precipitation. Such a system will create a reliable farming system and ensure 

the proper level of rivers. 

Clouds and shading from the direct sun can change the temperature regimes of the territories 

and achieve equilibrium throughout the planet. 

One of the areas of successful weather management through the regulation of surface 

temperature is to reduce the amount of solar radiation that hits the surface of the earth. For Ukraine, 

it is important, and there are appropriate technical and technological capabilities for creating space 

screens in geostationary orbits. These screens can be of extraordinary size and can be placed at 

appropriate points so as to reduce the rise in temperature in certain territories of Ukraine by 

reducing the radiation flux. Production of such screens can be easily implemented using 3D printing 

works, for example, alloyed aluminum, directly in space in geostationary orbit, and their reversal 

towards the surface of the planet can easily be carried out by highly efficient ion engines on 

command from the ground. 
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Chapter 12: GLOBAL AQUEOUS BALANCE OF UKRAINE FOR IRRIGATED 

AGRICULTURE, TAKING INTO ACCOUNT THE PERSPECTIVE OF THE 

IMPLEMENTATION OF NEW ENERGY 

Clouds and shading from the direct sun can change the temperature regimes of the 

territories and achieve equilibrium throughout the planet. 

One of the areas of successful weather management through the regulation of surface 

temperature is to reduce the amount of solar radiation that hits the surface of the earth. For 

Ukraine, it is important, and there are appropriate technical and technological capabilities for 

creating space screens in geostationary orbits. These screens can be of extraordinary size and can 

be placed at appropriate points so as to reduce the rise in temperature in certain territories of 

Ukraine by reducing the radiation flux. Production of such screens can be easily implemented 

using 3D printing works, for example, alloyed aluminum, directly in space in geostationary orbit, 

and their reversal towards the surface of the planet can easily be carried out by highly efficient ion 

engines on command from the ground. 

Now food security has become an acute global challenge to agricultural production. At the 

same time, affordable, sufficient and sustainable provision of humanity with food and energy that 

can be consumed is directly related to the availability of sufficient supplies of fresh water. Which 

tend to quantitative and qualitative depletion. In particular, if at the beginning of the last century, 

humanity consumed 400 cubic meters. km of water per year, now about 4000 cu. km, or about 

10% of the global river flow. The largest consumer suitable for the use of water resources is 

irrigated agriculture. Thus, the annual global water intake of the world from rivers, lakes and 

underground sources is estimated at 3,800 cubic meters. km, this is the so-called in expert circles, 

"blue water". From this water intake 2664 cu. km (71%) is seized for the needs of irrigated 

agriculture, whose share reaches 19% of 1,500 million hectares of arable land of the planet, while 

the entire industry of the world consumes only 20%, and 9% of the above-mentioned fresh water 

resource is used for communal needs. In the period from 1950 to 2000, the world population grew 

threefold, the irrigated land area doubled, while the irrigation systems' water intake increased 

sixfold. At the same time, to meet the daily dietary needs of a person, 3000-3200 liters of water 

convertible from liquid to energy is needed - about 1 liter per calorie. From 1961 to 2011, this 

figure increased by 1000 liters, and it is estimated that by 2050 the daily consumption of fresh 

water by one person may increase due to anincrease in the share of meat products by another 500 

liters (Table 1). 

                                                                                                                                 Table 1 

Years 

Consumption of 

everything 

Kcal / person /day 

Plant origin, 

Kcal / person / day 

Animal origin, 

Kcal / person / 

day 

In terms of water, 

liter / person / day 

1961 2194 1856 338 
1856 х 0,5 + 338 х 4 = 

2280 

2011 2869 2362 507 
2362 х 0,5 + 507 х 4 = 

3209 

2050 

(a) 
3050 2410 640 

2410 х 0,5 + 640 х 4 = 

3760 

2050 

(b) 
3050 2318 732 

2318 х 0,5 + 732 х 4 = 

4087 

 

At the same time, the world population is expected to grow from the current 7.3 to 

8100000000 in 2030 and at least 9 billion in 2050 [15], with the total water demand growing by 

another 55%, mainly due to increased demand from production, energy and domestic use. At that 

time, it is estimated that 52% of the population, 49% of grain production and45% of the gross 

domestic product of the countries of the world will be in danger due to water shortages. 

Progressive climate change leads to an exacerbation of the predicted stress state, and the 
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simultaneous growth of climate change and the world population will increase the number of 

people who will experience water shortages from 0.4-1.7 billion in the 2020s to 1.0-2.7 billion in 

the 2050s. 

In the context of growing demand and competition for available water resources, the 

volume of which is constantly being depleted, the issues of fresh water saving are of particular 

relevance. To limit the use of irrigation water and increase its productivity, innovative practices of 

irrigated agriculture include technical, agronomic, managerial and institutional measures, which 

we will discuss below. 

At the same time, indirect approaches to resource saving are also important, such as 

handling “virtual water” and reducing losses in the food chain. After all, the import of grain is 

essentially the import of “virtual water” necessary for its cultivation. Now the global water saving 

of importing countries as a result of international trade in agricultural products is estimated at 

almost 350 cubic meters. km per year. In recent marketing years, Ukraine, together with grain, 

exports about 40 billion cubic meters. m "virtual water", which is equivalent to 55% of the annual 

asset of water resources of the state. In the world another 40 cu. km of the resource, which could 

satisfy the need for water of 500 million people, is lost in the food chain. As is known, global food 

losses during production, transportation, storage, sale and consumption reach 30%, and in 

developed countries due to a significant amount of waste from the table - up to 40%, which is 

equivalent to 2,600,000,000,000 US dollars. It is worth noting that a significant step towards 

understanding by the international community of the relevance and content of the water 

productivity indicator was the division of the water basin into “blue” or “blue water” that 

replenishes river flow and “green water” that evaporates or seeps. So, if we take into account only 

“blue water”, then the understanding of the benefits obtained from precipitation and the possibility 

of increasing the productivity of the total water supply (gross) is lost. 

That is why most calculations of the efficiency of irrigation systems begin with determining 

the amount of effective rainfall. At the same time, the active introduction of innovative 

agricultural practices in the cultivation of irrigated lands is a decisive means for better 

redistribution of “green water” and changing the ratio of depletion of “blue” and “green water” at 

the field, farm or irrigation system level. 

As is known, the main forming component of the water balance of Ukraine is the river flow, 

which forms the surface sources of irrigation. It is determined by the average annual amount of 

precipitation (609 mm or 366 cubic km, the amount in different climatic zones is from 310 to 

1350 mm), is spent mainly on evaporation (526 mm, or 86%) and in much smaller amount - on the 

formation of local runoff (83 mm, or 14%). In this case, the share of surface runoff accounts for 

64 mm, and underground - 19 mm, they form 60-80% of the river flow and 10-20% of the asset of 

groundwater. It is worth noting that irrigated farming is characterized by the largest non-

returnable water consumption, the value of which reaches 75% of the total amount of water taken 

for irrigation from various sources. According to the State Agency for Water Resources of 

Ukraine, every year more than a third of the total asset of water resources, to be exact, 19.24 cu. 

km, is used to meet the country's industrial, municipal and agricultural needs (1.2 cubic km). Over 

the past two decades, the structure of consumption has shifted significantly towards industry, 

“drinking” 70% of the total produced water, while the share of agriculture dropped from 30% in 

the 1980s to 6% in 2012, mainly due to a significant reduce the area of irrigated land. 

In Ukraine, increasing the productivity of irrigation water in irrigated agriculture is relevant 

not so much because of the reasons for its physical shortage, but because of the ever-increasing 

cost of water services and electricity. That is, there is an economic shortage when water is present 

and mainly suitable for productive use, but cannot be consumed by farmers in the required 

quantity due to the decline of the irrigation infrastructure and the low solvency of water users. 

Social and environmental factors also play a role. At the same time, as studies have shown, on an 

area of about 480 thousand hectares, which has been practically irrigated in Ukraine in recent 

years, there is a shortage of water, caused mainly by management problems. To a greater degree it 
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is caused by institutional problems of the organization of the state's irrigated agriculture system. 

PARIS15 PROGRAM, along with the energy consumption for water purification flowing 

into rivers, provides additional energy transfer capacities for irrigation and an increase in irrigated 

area in order to increase the yield of fertile soils and increase yields to provide the world's 

population with high-quality food. 

Since the main universal indicator operating at any level of water resources management is 

water productivity, defined as the ratio of product mass to unit of evapotranspiration (this is the 

total evaporation from the soil surface, transpiration and descent - moisture extraction by the roots 

of plants). At the same time, the production of products per unit of water supplied (diverted) is an 

important indicator characterizing the quality of resource management. In both situations, we have 

a mathematical expression, where the numerator of a fraction is the quantity of the resulting 

product, and the denominator is the amount of moisture spent on its cultivation. To maximize the 

result, it is worth it - whether to increase the numerator, or decrease the denominator, and it is 

more efficient to do it simultaneously. Thus, increasing water productivity requires the 

coordinated implementation of various biophysical and institutional-economic strategies at the 

plant, field, farm, irrigation, water basin and state levels (Table 2). It is better if these strategies 

are executed simultaneously and bring a synergistic effect. 

 

Table2 

Typesofstr

ategies 
Possibleactions 

WaterManagementLevels 

herb field farm 

irrigati

onsyst

em 

pond state 

Agronomic

al 

- - Selection of water-efficient varieties and 

hybrids; 

- - Zerotillage; 

- - Earlysowingdates; 

- - Sowingdrought-resistantcrops; 

- - Introduction of crop rotation and the expansion 

of areas under steam; 

- - Mulching; 

- - Inter-rowcrops; 

- - The choice of crops with a high yield index 

per unit of water; 

- - Improving fertility and soil protection. 

+  

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

  + 

Technical - 

technologic

al 

- - Alignmentofirrigationareas; 

- - Downingofarableland; 

- - Alternateirrigation; 

- - Efficient spraying for uniform water flow; 

- - The use of accurate sprinklers; 

- - Subsoil "drip" irrigation. 

 + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

   

Managerial 

- - Improvingirrigationscheduling; 

- - Changingirrigationmethods; 

- - Thorough management of water supply and 

irrigation water accounting; 

- - Providing irrigation during critical periods of 

vegetation; 

- - The use of land "satellites"; 

  

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 
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- - Water-retaining methods of soil treatment and 

field preparation; 

- - High-qualityinfrastructureoperation; 

- - Reuse of drainage and wastewater; 

- - diversification of crops for big profits; 

- - Integration of horticulture, livestock 

aquaculture; 

- - Access to the best markets. 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

Institutiona

l 

- - Creating an organization that brings together 

users and suppliers; 

- - Reducing irrigation subsidies and / or 

imposing tariffs that encourage water savings; 

- - Create a regulatory framework to ensure an 

efficient and fair irrigation water market; 

- - Creation of rural infrastructure for the 

dissemination of efficient technologies at the 

local level; 

- - Organization of training and advanced training 

programs; 

- - Changes in the structure of nutrition of the 

population (diet, diet) 

  + 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

The PROGRAM provides for the creation of conditions for managing the productivity of 

irrigation water losses. Along with increasing the efficiency of individual elements of the irrigation 

infrastructure and diversifying the structure of crops in favor of water-efficient crops, irrigation 

systems for rainfed land (satellite lands) will be created that are particularly deficient in the wet 

phase of plant development. 

The PROGRAM provides that in order to stimulate the economic productivity of water, 

varieties will be created with a higher yield index (the ratio of the weight of marketable grain and 

the total biomass of the crop) and which would ensure a steady increase in the yield of the main 

products per unit of transpiration. 

It is likely that the breeding strategy will continue, which over the past 50 years has increased 

the potential for increasing water productivity more than any other agronomic practices. The wheat 

and maize crop index increased from 0.35 in the 1960s to 0.5 in the 1980s, as breeders focused on 

these crops during the Green Revolution. For example, the range of water productivity levels for 

wheat is from 0.2 to 1.2 kg / cu. m, corn - 0.3-2, tomatoes 5-20, onions 3-10 kg / cu. m, 

respectively. 

The PROGRAM provides for the implementation of agro strategies that will significantly 

improve soil fertility and, therefore, water efficiency through new unconventional technologies: 

methods for shifting the spectrum of solar radiation, periodically changing lighting, the influence of 

radio frequency radiation, etc. 

Significant reserves of resource productivity hidden in the use of poor-quality irrigation water. 

Thus, in the suburban areas of most developing countries, partially treated or unpurified wastewater 

is widely used for irrigating vegetables, feed crops, and raw rice. According to the International 

Water Management Institute (IWMI), about 20 million hectares (7.1% of the total irrigated area) in 

the world are moistened with wastewater. Indeed, in accordance with the United Nations 

Development Program in the urban and suburban areas of the world, more than 800,000,000 

farmers are engaged in growing crops. In Israel, with 500 million cubic meters. m of wastewater 
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produced 90% is purified to the average and the highest level. Purified water is mixed with fresh 

water and used for drip irrigation. 

Livestock production accounts for about 20% of agricultural evapotranspiration. According to 

experts, this share will grow (Table 1) with an increase in consumption of animal products. 

Depending on the management practice, the type of food supply, the use of crop residues and the 

animal's ability, it is useful to digest food. The indicator of ET per 1 kg of livestock products also 

has a wide range of variations: from 3000 to 15000 liters. The program envisages that methods will 

be developed to increase water productivity by adjusting each of these factors and actively using 

feeds of animal origin. 

As a result of the introduction of management of agricultural water resources with the aim of 

ensuring their multiple use will significantly increase the economic productivity of water. Irrigation, 

besides its main destination, also provides water for coastal vegetation, gardens, maintains 

biological diversity, is a source of groundwater that meets the water needs of the rural population 

and local industry. 

Increasing water productivity in agriculture contributes significantly to solving many of the 

country's water sector problems. 

The PROGRAM provides that one of the main aspects of obtaining water in sufficient 

quantities for irrigated agricultural production will be the introduction of new low-energy 

desalination technologies and the organization of the supply of this water from the seashore into the 

mainland to use it in the irrigation industry. Such water transport lines will be powered by 

alternative sources of electricity. Only such a way, along with an increase in the water debit from 

the rivers and artificial rain, will ensure the safety of agriculture and give impetus for a cardinal 

increase in yields. 

 

Chapter 13: A CLOSED CYCLE OF VEGETABLE AND ANIMAL PRODUCTION AS A 

TIME REQUIREMENT 

 

The growth of the energy supply of agricultural enterprises allows you to create full-cycle 

food enterprises - bio factories of food: from cultivation to finished products - "consumer". 

Closed greenhouses on land, underground and underwater, with adequate energy, can become 

food companies with a complete processing cycle, to provide the population with products of 

consumption all year round both the population of Ukraine and the population of the planet. Fresh, 

frozen and canned vegetables, mushrooms, greens, seasonings, vegetable-rich vegetable products 

can be one of the elements of food security both in Ukraine and in other countries. 

Closed livestock complexes: pig farms, rabbitry, poultry complexes, cattle breeding 

complexes and dairy products - the prospect of the near future with a drastic reduction in the impact 

of such complexes on the environment. The performance of such complexes and the specific impact 

of the built-up area in food products has high specific indicators. 

Closed fisheries have the ability to provide a significant diet of the population and create 

products for both domestic and foreign consumption markets. 

Closed complexes for growing mushrooms also have the right to exist, and to give significant 

product increases with minimal impact on the environment. 

One of the most important parameters of such closed bio factories of products is that during 

production it is possible to control gas emissions. To create conditions for the full use of carbon 

dioxide and methane obtained from livestock farms in the crop cycle. And the oxygen from the 

vegetable - vegetable cycle - is used to feed the animal complexes. In addition, you can create 

completely closed cycles of water use. The total need for water can be reduced tenfold. 

Organic waste from closed farms is the basis for the production of complex organic fertilizers. 

These fertilizers provide an opportunity in the vegetable cycle - vegetable production to obtain 

high-quality food. 
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Within the framework of the PROGRAM, it is planned to create a separate scientific and 

technological institute for the design and development of technologies for closed food complexes 

that produce products in the condition of “readiness for the counter”. The competence of this 

institution is to develop new technologies for highly efficient housekeeping in closed conditions and 

technology transfer to the world community. 

 

Chapter 14: CREATING A UKRAINIAN BANK OF THE BIOSPHERE GENE POND IN 

CONDITIONS OF EXTENTION OF SPECIES IN THE RESULT OF 

CLIMATIC CHANGES 

 

The rapid irreversible extinction of species and the complete reconstruction of the biosphere 

under the influence of climate change lead to irreparable loss of diversity of life. 

The planet, which gave us life, people, has provided us with energy, material resources, food, 

does not withstand human waste and changes under the influence of this waste. These changes are 

aimed at reducing the influence of people on planetary systems, by reducing the living space for its 

life through the creation of unfit for life zones: changing the water regime to useless in the changed 

agricultural areas; a rise in temperature to a level that renders all large areas unfit for human life; the 

life of the ocean changes dramatically - it stopped absorbing carbon dioxide - the biomass of 

plankton sharply decreases, fish and dead zones are formed. 

Man owes the planet, owes mother to Earth. She must become the protector of life on the 

planet. Create conditions for the preservation of all life, gave birth to the Earth. For this, it is 

necessary to create territorial banks for preserving the life of the biosphere. And there to keep the 

territorial acquisitions of all living things, degraded under climate change. 

The PROGRAM provides for the creation of such banks. What will further contribute to the 

successful return of the planet and the territory of Ukraine to the channel of a stable climate with the 

biodiversity that was before. 

 

ARTICLE 4: SOCIAL IMPLICATIONS 

 

Chapter 15: SOCIAL CHANGES IN THE CONDITIONS OF CATASTROPHIC CLIMATE 

CHANGES 

 

In the near future, the population of each country in the world is waiting for a wave of 

events due to climate change. These changes will affect the demographic structure of each country, 

will lead to significant changes in industrial activity and in agriculture. But the greatest changes will 

occur in the social sphere. 

If we, as Humanity, can predict and prevent a global socio-humanitarian catastrophe, 

prevent migration problems caused by rising temperatures, flooding, hunger and thirst for armed 

conflicts, we consciously, under the guidance of the UN, are obliged to plan such processes, 

highlight funds at the level of the international community and included in planning at the national 

level. 

Of course, this planning should be bilateral in nature: the people whose territories will be in 

the risk zone of desertification and flooding as recipients must save their assets and offer them to 

those people who can accept them as donors. Peoples - donors to plan and prepare the migration 

process, to make it manageable and understandable. A legislative basis should be created for such a 

resettlement and a hostel, certain territories should be allocated, the included assets of the people - 

the recipient in the balance sheets of the economic mechanism of the people - the donor. The result 

of the hostel should have a positive result for both peoples. It must be planned so that from such a 

cohabitation of the life of each family of the people - the donor has a positive balance. Of course, 

such a process cannot be completed without the participation of special UN bodies and without 

creating special legislation of the country - the donor and the country - the recipient. 
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The territory of Ukraine is also undergoing climatic transformation: flooding of a part of the 

territory, changes in the temperature regime of the territories, changes in the precipitation map, 

changes in the parameters of wind regimes, changes in risky farming areas are predicted. In the near 

future, these parameters should become zones of attention of the state, the public and business. 

Deep planning and forecasting - state security tomorrow. The absence of such planning opens the 

way to war and the seizure of territories caused by climate change. This is a matter of national 

security. And this issue should be solved by the state now with the participation of the UN, 

international organizations, public organizations, all progressive forces of society. Along with 

changes in technological structures, along with the processes of adaptation of life in new climatic 

conditions, we are waiting for the transformation of the social aspects of life. We must understand 

and take into account these aspects. 

First, social transformations, under the threat of global climate change, will occur in 

territories that will become unsuitable for life, will not be able to provide an imperious order and 

may become zones of a special regime: under the control of the UN and humanitarian organizations 

temporary administrations will be created whose task is to comply laws in these zones and prevent 

their criminalization. These territories need donor assistance from states that have food, water, 

power generation, and adhere to a special trade regime. 

Secondly, social change will be in countries with a climate in which productive farming is 

possible. Donor countries that host such populations should, under the leadership of the UN, already 

plan such a process and create conditions for conflict-free resettlement, build an employment 

infrastructure, today announce the conditions under which order and legality will be maintained, be 

prepared and plan a deformation of production, transport and social infrastructure. 

Thirdly, the most difficult factor of social changes in these processes is the factors and 

conditions for preserving national identity, preserving the cultural heritage of peoples, preserving 

the assets of peoples. At the same time, it is necessary to prevent the processes of degradation and 

decline, but, on the contrary, to create conditions for development and productive life. And this 

requires a separate approach and separate programs. 

In order to reduce the severity of the problem of climate impacts on the social sphere of 

Ukraine, the PARIS15 PROGRAM proposes to carry out a number of measures to restructure 

existing systems. This restructuring will allow with minimal losses to enter the zone of cardinal 

changes in population. Adaptation and restructuring measures should concern such systems: 

- transport and logistic; 

- the system of international agreements on humanitarian and industrial cooperation; 

- a system for creating compact settlements of climate migrants and ensuring their 

livelihoods in accordance with international plans approved by the UN; 

- desalination system for supplying waterless areas on the basis of new principles using 

alternative energy; 

- the system of protection and preservation of the cultural heritage of the people - 

immigrants. 

 

Chapter 16: TRANSPORT, LOGISTICS, FORWARDING SERVICES AS A FACTOR OF 

ACCELERATED DEVELOPMENT OF PRODUCT MARKETS 

 

In order to form an integral world market for products, the PARIS15 PROGRAM and taking 

into account social processes and the transformation of territories, will occur under the influence of 

climate change. It is planned to create trading platforms in order to promptly form daily, monthly, 

annual, and five-year production plans and form a market for guarantees for such activities, taking 

into account territorial changes. 

One of the areas of focus of the PARIS15 PROGRAM is the creation of a transport and 

logistics system that would allow the free movement of food products outside Ukraine. Delivery of 
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grocery products is critically necessary for people suffering from major climate change. Such a 

system should be composed of: 

- electric vehicles with a high power reserve and sufficient load capacity and a network of 

freight forwarding centers and warehouses; 

- river and sea electric vessels with a network of port berths, warehouses and transshipment 

terminals; 

- Electric transport with a large carrying capacity and a network of airports with cargo 

terminals; 

- high-speed mobile railway transport on an autonomous electric and a network of terminals 

for reloading and redirecting goods flows. 

In addition, industrial enterprises of Ukraine should build standard containers in proper 

quantity, refrigerated containers with autonomous power supply, containers for liquid and bulk 

products of bulk transport, aircraft containers with autonomous refrigeration equipment, equipment 

for loading and unloading products, including electric cars and mobile cargo platforms. 

To ensure the information component to create dispatching of goods with the ability to enter 

and exit users based on the technology of the block - Chase. Create a network of wholesale 

warehouses outside the territory of Ukraine to accelerate the processing of goods. 

 

Chapter 17: SOCIAL RESPONSIBILITY TO THE WORLD COMMUNITY FOR THE 

IMPLEMENTATION OF NATURAL POTENTIAL IN MANUFACTURING 

FOOD AND SECURING DRINKING WATER IN EXCHANGE FOR 

INDUSTRIAL INTEGRATION 

 

PROGRAM "PARIS15" provides for the conclusion of long-term contracts with international 

organizations and organizations that are responsible to their peoples, including the peoples who 

moved to the territory of Ukraine, to provide them with high-quality food and drinking water in 

exchange for industrial integration. What does it mean - the creation of such long-term conditions 

for mutual cooperation, in which countries receive food and water from Ukraine, would be able to 

supply Ukrainian producers with raw materials, parts for machines and equipment, scientific and 

technical, and food products that are not produced in Ukraine. 

 

Chapter 18: ATTITUDE TO CLIMATIC MIGRANTS 

 

 In order to prevent armed conflicts and uncontrolled processes that may occur during 

subsequent climate change, PARIS15 now proposes to create, under the UN auspices, an 

INTERNATIONAL CLIMATIC THREAT ASSESSMENT CENTER and, based on it, develop 

plans for critical climate migration predicting time, place, number and conditions of resettlement in 

the territory of other states under the conditions of the receiving people. These conditions include 

the implementation of popular assets in the host economy. 

At the national level, at the state level of Ukraine, procedures should be developed to achieve 

social consensus regarding the acceptance of climate migrants. Laws should be developed regarding 

such resettlement and a plan should be developed for the implementation of such resettlement, 

taking into account the reception - transfer of assets from the resettling people. 

The PARIS15 PROGRAM aims to create a national center for planning controlled climate 

migration, with the organization of a full monitoring jointly with the UN of the processes leading to 

this. 

At the level of national planning, create national authorities to determine land for the placement of 

compact settlements of migrants, creating jobs for them, giving them the rights and freedoms that 

indigenous people have with restrictions on creating political parties and their own armed 

formations. 
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Such settlements should be built on the conditions of the receiving people, and give the 

people - the migrant the potential for development. 

 

Chapter 19: WATER DECOMPOSITION SYSTEM, FOR SUBMISSION TO WATERLESS 

AREAS OF THE EARTH, AS A HUMANITARIAN MISSION 

 

PARIS15 PROGRAM aims to create large-scale desalters of sea water based on new 

technologies in order to feed it both into the territory of Ukraine and to provide this technology for 

supplying water to areas of climate catastrophe as humanitarian assistance to peoples who suffer. 

This water supply from desalination plants should serve as a decision-making damper for 

indigenous people about immigration. 

In addition, it is planned to transfer to these peoples the experience in creating closed food 

bioferms using electricity from non-carbon sources. Products for feeding animals should be 

delivered by transport from regions where field open farming is possible. So you can contain the 

crisis caused by climate change, with the provision of the population with food. That will allow the 

most efficient use of these water resources for food security of desert areas. 

The water balance of such dehydrated regions can be formed both on the basis of 

humanitarian concepts, and on the basis of the concept of socially responsible business. 

 

Chapter20: THE PROTECTION AND PRESERVATION OF THE CULTURAL DOMAIN 

OF PEOPLE AND PEOPLE OF PEOPLE 

 

The creation by the International Center for the Assessment of a Climate Threat to a Plan for 

the Resettlement of Peoples will give impetus to the conclusion of treaties for the preservation of 

the cultural heritage of peoples who are forced to leave their lands. In this process, the people 

should preserve their authenticity, and not dissolve among otherpeoples and preserve their customs, 

traditions, language, etc., the UN should have a plan for such preservation and coordinate it with the 

receiving people. The host of the People must offer a treaty of friendship and hostel. A migrant 

people, with a certain limitation of political processes at the state level, accepts these 

conditionPARIS15 PROGRAM as part of the “COMPLEX W UKRAINE” project provides for the 

creation of a system for monitoring the consumption and metering of water.  

The data of this account will make it possible to make decisions on balancing water resources 

throughout the territory of Ukraine by pumping it along large-diameter underground lines (10–20 

meters). These water mains are planned to be built by works - by underground builders in a 

continuous mode. And the pumping of water through them will be carried out by means of pumping 

stations that are autonomous in terms of electricity consumption. These highways can also serve as 

giant water reservoirs for critical waterless periods. 

 

PROGRAM “PARIS15” in the framework of the project “COMPLEX W UKRAINE” 

provides for the creation of a supply network for the population of Ukraine of high-quality drinking 

water on the basis of pipes made of stainless steel and the corresponding pump and stop valves. 

Such a water supply system will significantly improve the health of the entire population of 

Ukraine. 

PROGRAM “PARIS15” in the framework of the project “COMPLEX W UKRAINE” 

provides for the creation of technologies for changing the structure of water, with the consumption 

of which, a person will be healed and rejuvenated. These technologies will become competitive 

with the chemical pharmaceutical industries. 

 

Chapter21: LONG-TERM FORECAST AND NATIONAL PLANNING 
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 A national long-term program for sustainable development in the face of climate change 

should be developed and adjusted in accordance with objective data obtained through numerous 

weather monitoring stations. 

PROGRAM “PARIS15” provides for the creation and operation of a national office of the 

INTERNATIONAL CENTER FOR CLIMATIC THREAT ASSESSMENT. This center should 

provide state authorities, public organizations, business delusions - short, medium and long-term 

reliable predictions of climate change and weather factors that significantly affect agriculture, the 

temperature regime of the territories, the amount, place and time of precipitation, wind loads and 

other 

The PARIS15 program provides that the national office of the INTERNATIONAL 

CLIMATIC THREAT ASSESSMENT CENTER will create one of the world's centers for 

modeling climate change, develop intelligent adaptive modeling of economic and social processes 

under the impact of climate change, and implement long-term social change forecast standards. At 

the same time, a program of monitoring and forecasting according to new standards will be created 

and implemented on the basis of the “block - chase” computer platform for the next 30 years. 

Databases on the implementation of the PARIS15 PROGRAM projects will be created and 

the foundations and methods for making informed decisions on the activities of all systems of the 

state, business and society in the context of climate change will be formed. 

 

 

Chapter 22: FORECAST OF UKRAINE'S CONTRIBUTION TO MEASURES TO 

PREVENT CLIMATE CHANGES 

 

 The developers of this PROGRAM, creating this pilot project in Ukraine, hope that the 

ideas, inventions, innovations and developments embodied in this project will show the 

effectiveness of restraining changes in climatic parameters and provide the world community with 

the experience of such a technological change without greenhouse gas emissions. 

Of course, the enormous costs that society must bear for such a restructuring will have a 

beneficial effect on both the recovery of the planet and the recovery of the global financial system 

and the economy as a whole. 

The introduction of new energy will give impetus to the introduction of thousands of new 

technologies that will change the world for the better. 

Ukraine today does not have the technology, production, latest systems that are based on these 

changes. The highest barriers will be created by owners of carbon energy and agricultural producers 

of the old formation. But they can also be included in the processes of rapid changes, if the state 

provides preferences, benefits, bonuses when switching to new technological cycles. 

Transfers of technologies that will be mastered on the territory of Ukraine give other nations 

an opportunity to switch to carbon-free technological cycles and, at the same time, avoid social 

upheavals. The participation of the UN, as a world community, in these processes will give a new 

impetus to a peaceful transition to another technological level and will lead a planetary climate 

catastrophe. This program gives such a chance. The developers hope that their modest contribution 

to this process will give an example to other countries to move in the same direction now and with 

the mutual support of the public, the state, and friendly nations - to achieve practical success and 

much-needed results at a rapid pace. 

 

Chapter 23: FORECAST OF THE IMPLICATIONS OF IMPLEMENTATION OF THE 

PARIS15 PROGRAM. 

 

In September 2015, in the framework of the 70th session of the UN General Assembly, the 

UN Summit on Sustainable Development and the adoption of the Development Agenda after 2015 

was held in New York, at which new development guidelines were approved. 
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 The final document of the summit “Transformation of our world: an agenda for sustainable 

development until 2030” approved 17 Sustainable Development Goals and 169 targets. Ukraine, 

like other UN member states, has joined the global process of achieving sustainable development. 

To establish the strategic framework of the national development of Ukraine for the period until 

2030, on the basis of the principle “No one will stand aside” was founded as an inclusive process of 

adaptation of the Sustainable Development Goals. 

Such SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS, which are declared by the UN and 

adopted by Ukraine as: 

Goal 2. Overcoming hunger, achieving food security, improving nutrition and promoting 

sustainable agriculture. 

Goal 6. Ensure the availability and sustainable use of water resources and sanitation for all. 

Goal 7. Provide access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. 

Goal 8. Promote sustained, integrated and sustainable economic growth, full and productive 

employment, and decent work for all. 

Goal 9. Build sustainable infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization 

and innovation. 

Goal 11. Ensuring the openness, security, resilience and environmental sustainability of cities 

and towns. 

Goal 13. Take immediate action to combat climate change and its effects. 

Goal 14. Conservation and rational use of the oceans, seas and marine resources for 

sustainable development. 

Goal 15. Protecting and restoring terrestrial ecosystems and promoting their rational use, 

sustainable forest management, combating desertification, curbing and reversing the process 

of land degradation and stopping the process of biodiversity loss. 

 

The goals listed above coincide in many directions with the global goals and objectives of the 

PARIS15 PROGRAM. 

 

This PROGRAM contributes to the achievement of the SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

of Ukraine and solves specific and planet-critical problems. 

In addition, when implementing projects of this program: 

1. A complex without carbon and few methane technologies will be created and implemented 

that do not create factors of negative impact on the planet’s climate. 

2. Purification of air, water, land will lead to a healthy planet and a significant improvement in 

the health of the population. 

3. The natural diversity will increase, and natural ecosystems will change dramatically. 

4. Along with solutions to environmental problems, the country's economic structure will 

change, and the country will move to a new industrial level, employment will increase 

significantly and the standard of living and comfort will change. 

5. Conditions will be created for transferring the experience of technological reconstruction to 

other countries - participants of the Paris Treaty of 2015. 

 

Appendix №1 

 

1/1. PROJECT "BASIS" 

1/2. PROJECT "TECHNOPARK REGION" 

1/3. PROJECT "CLEAN RIVERS OF UKRAINE" 

1/4. PROJECT "COMPLEX T" 

1/5 PROJECT "COMPLEX W" 

1/6 PROJECT "ORGANO-ORGANO" 
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Appendix №2 

 

2/1. PROJECT "PROMETHEUS" 

2/2. PROJECT "PROMETHEUS AUTO" 

2/3. PROJECT "KIGA" 

2/4. PROJECT "GIGA" 

2/5. PROJECT "GREEN ATOM" 

2/6. PROJECT "H-METALLURGY" 

2/7. PROJECT "H-ALUMINUM" 

2/8. PROJECT "SIMENT" 

 

 

APPLICATIONS 

“PARIS15” PROGRAM 
 

PROJECT 

"BASIS" 

The project “Basis” was developed on the basis of an analysis of economic indicators of 

resource efficiency and on the basis of an analysis of social security indicators for the population in 

Ukraine. This analysis showed that with the existing technology of commodity production, 

resources that are located on the territory of Ukraine are used at an extremely low level of 

efficiency, which, in turn, leads to a low level of social security. 

The main objective of the project "Basis" is the creation of areas of highly efficient 

management and the creation of conditions for comfortable living of the population. 

This result can be achieved based on: 

- creation of a specially organized integrated production and technological base, 

- pursuing an appropriate social policy, 

- improve the environment in the area of residence. 

The basis for the creation of the project "Basis" formed the following main provisions: 

1. In some regions of Ukraine, using fertile land as a resource, it is possible to create such 

an industrial - technological complex, which would give food biological resources for 

food production and give biomass, from which it is possible to make motor fuel, 

methane, chemical products (fertilizers, methanol or formic acid, etc.). Such an 

industrial and technological complex will make it possible to create unique conditions 

for the independence of pricing for manufactured products from world oil prices. This 

will give impetus to the development of other industries: processing, food, construction, 

etc. 

2. The birth and operation of such a complex is impossible without attracting and 

educating high-quality labor. Priority in social programs given to children. The focus 

and investment in the social sphere should be given to children of all age groups. This 

will provide a source of highly skilled and labor-motivated workers and managers for 

the development needs of the region. 

3. It is planned that the organization of the program "Basis" will be carried out in stages. 

At first industrial-technological complexes are created in the image and likeness of a 

single cluster. This cluster is developing in a territory with a population of about 

100,000 people, which has 250,000 hectares of arable land for the Basis project 

programs. After uniting such clusters into a wider union, conditions are created for the 

large-scale development of high technologies. 

4. It is assumed that in order to create attractive living conditions in the cluster, a special 

environmental program will be implemented. 
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To finance the creation of a single cluster, calculations show that it is necessary to attract 

investments in the amount of 6 Bi EURO for a period of 10 years or more. Taking into account the 

implementation of industrial - technological, social and environmental programs of the "Basis" 

project, these funds allow for the return of investments and the transition to self-financing after 10 

years of project operation. The main parameters of the project are presented in four sections in the 

form of a summary. 

 

SUMMARY 

production and technological program of the project "BAZIS" 

 

The decision to create new industries and long-term investments is associated with certain 

difficulties. These difficulties arise because the world economy, apart from local crises, is 

experiencing global crises. They are protracted, introduce an element of uncertainty and do not 

provide an opportunity to predict any actions. 

The first crisis is the oil energy crisis. His influence is so strong that it seems there is no 

industry and production that would not be inclined to it. 

The second crisis is climate change. Already today they cause fears of cardinal changes in 

agriculture and half of the world's population are threatened with hunger. 

The third crisis is the environmental pollution of nature by man. Especially the poisoning of 

fresh water and its reduction in economic circulation. 

These crises are irreversible phenomena and when organizing any industrial production, we 

must take into account their influence. 

The proposed project “Basis” is primarily aimed at overcoming the three above-mentioned 

crises. And also on the creation of a special investment zone - a cluster, where funds are invested 

both in the creation of an industrial and technological zone, and in the creation of special social 

conditions conducive to the education of high-quality labor. The main rate in determining the 

direction of investment in the social sphere is made to raise children and young people under 23 

years old inclusively. 

The industrial and technological part of the project is designed to create conditions for 

overcoming the energy crisis through the production of green energy from renewable natural 

resources. 

Overcoming the climate crisis is possible due to the fact that the cluster, which covers an area 

of about 60 km across, is located on the territory that is predicted to be less prone to climate change. 

These are the northern regions of Ukraine. 

Overcoming the ecological crisis is possible due to the fact that all the production and 

residents of rural settlements located in this territory will not throw out any garbage, carbon dioxide 

or methane from putrefactive fermentation. And the production and residents of the cities will not 

discharge wastewater into rivers without finishing biological treatment. 

To create such an industrial and technological complex, it is planned to develop several areas 

that are generally subject to the following principles: 

1. In order to create energy independence of the territory of the cluster, to create 

conditions for the maximum use of land resources for the highly efficient production 

of food, including for export outside the territory of the cluster. So it is for the 

production of biomass with the subsequent production from this biomass of all 

necessary energy carriers: motor fuel and methane, in quantities sufficient not only to 

meet the internal needs of industrial enterprises, social and domestic purposes, but also 

sufficient to create industries with deeper processing. these resources. 

2. In order to create jobs, create conditions for maximum use of the resources of a given 

cluster area. 

3. In order to create high motivation to work, create in the cluster territory its own 

material base of the construction complex and organize large-scale construction  
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4. of high-quality housing in the cluster territory with attraction of investments from the 

population living in the cluster territory. 

5. In order to improve the economic efficiency of the territory of the cluster, to create 

production in the territory of the cluster, which give the maximum added value. One 

of these ways is the creation of assembly plants and light industry, which allow 

exporting products with high added value outside the cluster. 

 

An analysis of the geography and population of the territories where the “Basis” project 

clusters are supposed to be located shows that an average of 100,000 people live in the territory of 

the cluster. Of these, the working-age population - 40,000 people, children under 23 years old 

inclusive - 20,000 people, 40,000 people - retired people who, for whatever reason, do not 

participate in social work. 

 On the territory of the cluster, a crop rotation of 250000 hectares of arable land is cultivated. 

This land and natural conditions are suitable for growing the entire spectrum of crops, which are 

necessary both for providing the population with food and for growing industrial crops for the 

production of gas, motor fuel, and chemical products from them. In addition, on lands where it is 

planned to place clusters of the “Basis” project, there are enough rivers and lakes that can provide 

water for agriculture and industrial enterprises in the required amount. 

 

Based on the above principles of constructing industrial and technological processing chains, 

laying into technology projects that have already been tested, have proven their effectiveness and 

formulated an approach to creating an economic cluster unit. 

 

Capital investments and development are supposed to be carried out in the following 

directions: 

I. Agricultural production for 250,000 g of arable land. 

II. Production of energy and chemical products from plant raw materials produced within 

the cluster 

III. The development of the processing industry, based on the raw material base, which 

was formed on the territory of the cluster. 

IV. Development of the construction industry for the construction of new settlements, 

which will be implemented in the framework of the social program of the project 

"Basis". 

V. The development of light industry and assembly plants with substitution. 

VI. Creating a basis for the development of metallurgy enterprises, mechanical plants, 

electrical plants, factories for the production of automation and telemetry, factories for 

the production of communications, as well as creating conditions for the development 

of high-tech industries based on the best world scientific achievements. 

 

The creation of these productions is financed only at the expense of the profit remaining at the 

disposal of the management received from the main production program after the financing of the 

social program of the Basis project. 

 

SUMMARY 

"The environmental program of the project" BASIS " 

 

In the development of the humanitarian part of the project it is planned to create an 

environmental program of the project “Basis” The main goal of this program is to create conditions 

on the territory of the project cluster, in which all enterprises and organizations, students, youth, 
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retirees, the entire population will be involved in the process of increasing and preserving the 

natural purity of the environment and surrounding natural systems: forests, rivers, air. This will, on 

the one hand, increase motivation to work at cluster enterprises, on the other hand, foster a love for 

nature, respect for it and a desire to increase and improve its habitat among the younger generation. 

 

To achieve these goals, a multi-level system will be created for educating the entire 

population in the spirit of a positive, non-extremist, non-politicized attitude towards nature, towards 

environmental protection measures, towards the environment. Starting from the threshold of your 

house and apartment, from the entrance of the enterprise and the entrance to the store, from the 

adjacent lawn or flower bed - to maintaining natural systems clean and tidy: park, forest, rivers and 

lakes, air. 

The implementation of the Environmental Program of the Project “Basis” will be a specially 

created body: the Executive Directorate of the Environmental Program of the Project “Basis”. The 

main tasks of this body will be: 

1. Development of investment projects in accordance with the main objectives of the 

project "Basis". 

2. Development and implementation of projects of the Environmental Program of the 

Project “Basis”. 

3. Monitoring the consequences and outcomes of the implementation of the 

environmental program of the project “Basis”. 

4. Development of proposals for the adjustment of the environmental program of the 

project "Basis". 

5. Control over the implementation of investment projects of the Environmental program 

of the project "Basis". 

 

All educational activities are divided into three parts: 

I. Activities carried out by the Executive Directorate of the Ecological Program “Basis” project, 

aimed at promoting cleanliness and tidiness in human settlements. 

These include: 

- stimulation and financing of the work of the municipal service for the maintenance of 

territories; 

- stimulation and financing of improvement of homestead, yard territories and lawns, 

squares and parks by transferring plantings from nurseries, creating irrigation systems 

and building protective fences; 

- stimulating the creation of special environmental teams from among students for 

regular clean-ups of territories; 

- on a contractual basis with local authorities, create landscaping projects and decorating 

settlements with the involvement of enterprises located in the territory of the local 

council in the implementation of this program of sponsorship; 

- the basis of awards, prizes, awards for the best design of the house, street, yard, 

square, etc. 

- the creation of informational publications promoting the inculcation of the aesthetic 

taste for life among flowers, greenery, decorated paths, recreation areas; 

- the creation, together with the local authorities, the police, the sanitary and 

epidemiological service, the environmental service, a special environmental 

commission that would legally be able to demand compliance with the accepted norms 

and punish violators of these norms for large sums. 

 

II. The activities of this group relate to the creation, with the participation of investments from the 

project "Basis", of special environmental companies that can: 
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- at the expense of the customer, to put things in order in a certain territory, to issue it in 

accordance with the norms worked out jointly with local authorities; 

- develop a plan for the environmental improvement of enterprises, territories, natural 

ecosystems; 

- for funds provided by the Executive Directorate of the Ecological Project “Basis”, 

together with the state bodies: the sanitary-epidemiological service, the environmental 

service, - to create systems for monitoring the ecological situation around each 

enterprise located in the cluster and, based on monitoring data, develop and manage the 

implementation of measures that eliminate environmental violations; 

- for funds provided by the Executive Directorate of the Ecological Program “Basis” 

project, together with the state bodies: the sanitary-epidemiological service, the 

ecological service, - to create systems for monitoring the ecological situation of natural 

systems: parks, forests, rivers and lakes, air. 

 

This type of activity should be stimulated at the stage of approval of investment projects, both 

social programs and production-technological projects. The absence of such measures is the reason 

for the refusal of funding. 

 

III. Creating projects to improve the natural environment. This includes activities such as: 

- plantations of forests; 

- laying parks; 

- arrangement of recreation areas in the forest, near lakes and rivers, arrangement of 

beaches; 

- creation of small zoos; 

- the creation of reserves and wildlife sanctuaries and breeding of wild animals; 

- creation of active recreation areas: stadiums, playgrounds in parks and woodlands; 

- the creation of recreation areas for pensioners, for children of different ages, for young 

people in ecologically clean and equipped corners of nature, with appropriate transport 

support; 

- the establishment by the Executive Directorate of the Ecological Program of the Project 

“Basis” of large nominal prizes for achievements in the field of ecological natural 

landscaping (not less than 10,000 EURO) 

- create a television ecological channel that would promote the careful and creative 

attitude to nature; 

- create a special public environmental commission, whose functions would include the 

collection and processing of public opinion on improving the quality of the 

environment. 

 

It is assumed that the creation of all these programs and environmental investment projects in 

the first five years will be at the expense of the investment project "Basis". The total investment is 

500 000 000,00 EURO. At the same time, it is proposed to direct the main expenses to those 

territories that are being built with new housing, or new Basis project enterprises are being created. 

 

SUMMARY 

“Organizational - financial program of the project“BASIS ” 

 

The decision to create new industries and long-term investments is associated with certain 

difficulties. These difficulties arise in the fact that the world economy, besides local crises, is 
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experiencing global crises. They are protracted, introduce an element of uncertainty and do not 

provide an opportunity to predict any actions. 

- The first crisis is the crisis of oil energy. His influence is so strong that it seems there 

is no industry and production that would not be inclined to it. 

- The second crisis is climate change. Already today they cause fears of cardinal 

changes in agriculture and threaten half of the world's population with hunger. 

- The third crisis is the environmental pollution of nature by man. Especially the 

poisoning of fresh water and its reduction in economic circulation. 

These crises are irreversible phenomena and when organizing any industrial production, we 

must take into account their influence. 

The proposed project “Basis” is primarily aimed at overcoming the three above-mentioned 

crises. And also on the creation of a special investment zone - a cluster, where funds are invested 

both in the creation of an industrial and technological zone, and in the creation of special social 

conditions conducive to the education of high-quality labor. The main rate in determining the 

direction of investment in the social sphere is made to raise children and young people under 23 

years old inclusively. 

The industrial - technological part of the project is designed to create conditions for 

overcoming the energy crisis through the production of energy from renewable natural resources. 

Overcoming the climate crisis is possible due to the fact that the cluster, which covers an area of 

about 60 km across, is located on a territory that is predicted to be less prone to climate change. 

These are the northern regions of Ukraine. Overcoming the ecological crisis is possible due to the 

fact that all production and residents of rural settlements do not emit any debris, carbon dioxide or 

methane from putrefactive fermentation. A production and the population of the city - do not dump 

wastewater into rivers, without finishing biological treatment. 

To create such an industrial and technological complex, it is planned to develop several areas 

that are generally subject to the following principles: 

 

1. In order to create energy independence of the territory of the cluster, to create conditions for 

the maximum use of land resources for highly efficient production of food, including for 

export outside the territory of the cluster. So for the production of biomass with subsequent 

production from this biomass of all the necessary energy carriers: motor fuel and methane, 

in quantities sufficient not only to meet the domestic needs of industrial enterprises, social 

and domestic purposes, but also sufficient to create industries with deeper processing of 

these resources. 

2. In order to create jobs, create conditions for maximum use of the resources of a given cluster 

area. 

3. In order to create high motivation to work, create in the cluster territory its own material 

base of the construction complex and organize large-scale construction of high-quality 

housing in the cluster territory with attraction of investments from the population living in 

the cluster territory. 

4. In order to improve the economic efficiency of the territory of the cluster, to create 

production in the territory of the cluster, which give the maximum added value. One of these 

ways is the creation of assembly plants and light industry, which allow exporting products 

with high added value outside the cluster. 

 

An analysis of the geography and population of the territories where the “Basis” project 

clusters are supposed to be located shows that an average of 100,000 people live in the territory of 

the cluster. Of these, the working-age population is 40,000 people, children up to 23 years old 

inclusively are 20,000 people, 40,000 people are pensioners who do not participate for any reason in 

social work. Processed in a crop rotation of 250,000 hectares of arable land. This land and natural 

conditions are suitable for growing the entire spectrum of crops, which are necessary both for 
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providing the population with food and for growing industrial crops, for the production of gas, 

motor fuel, and chemical products from them. In addition, on lands where it is planned to place 

clusters of the “Basis” project, there are in sufficient quantities rivers, lakes that can provide water 

in sufficient quantity for agriculture and for industrial enterprises. 

Based on the above principles of constructing industrial-technological processing chains and 

laying into projects only technologies that have already been tested and proven to be effective, an 

approach has been formulated to create an economic cluster unit. 

Capital investments and development are supposed to be carried out in the following 

directions: 

I. Agricultural production on 250,000 hectares of arable land 

II. Production of energy and chemical products from plant raw materials produced within 

the cluster 

III. Iii. The development of the processing industry based on the raw material base, which 

was formed on the territory of the cluster 

IV. Development of the construction industry for the construction of new settlements, 

which will be implemented in the framework of the social program of the project 

"Basis". 

V. The development of light industry and assembly plants with substitution. 

VI. Creating a basis for the development of metallurgy enterprises, mechanical plants, 

electrical plants, factories for the production of automation and telemetry, factories for 

the production of communications, as well as creating conditions for the development 

of high-tech industries based on the best world scientific achievements. 

The creation of these productions is financed only at the expense of the profit remaining at the 

disposal of the management received from the main production program, after financingthe social 

program of the Basis project. 

 

Appendix №1 / 2 

“PARIS15” PROGRAM 

PROJECT 

"TECHNOPARK REGION" 

 

Project goal: to create a production cluster in the territory of the project “BAZIS” (over 

240,000 hectares of arable land), which processes agricultural products and products derived from 

biomass within the framework of the “BAZIS” project in order to fully utilize the raw potential. 

At the same time it is planned: 

- deep processing of grain in the amount of more than 700,000 tons with obtaining high-

quality food. 

- processing of starch obtained from corn and grain into technical ethyl alcohol in the 

amount of more than 200,000 tons per year. 

- synthesis of high-quality polyethylene from alcohol in the amount of 120,000 tons per 

year and its processing into high value-added products. 

- full processing of carbon dioxide in the amount of more than 250,000 tons per year, 

obtained from power plants and from the production of alcohol, into formic acid and 

ammonium carbon fertilizers. 

- complete self-sufficiency of energy from biomass obtained in the project "BAZIS", 

with full utilization of carbon dioxide. 

- complex use of raw materials for the production of edible oil, vitamins, yeast, animal 

feed, animal drugs. 
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- - production of complex organo - mineral fertilizers for the needs of the "BASIS" 

project and export with the involvement of bioactive wastes from alcohol production, 

peat, into coal and ammonium fertilizers and mineral components. 

The complex includes plants that operate in a single stream of raw materials and use the waste 

of one production for its processing with high added value in another production without waste and 

emissions of gases and wastewater. 

1. Elevator with a plant of seeds, with a capacity of 700,000 tons. 

2. mill capacity of 100 tons per year. 

3. crumbly - tar factory, capacity is more than 400 thousand tons per year. 

4. distillery, more than 200,000 tons per year. 

5. C2 chemistry plant, with a capacity of 1,200,000 tons per year (polyethylene, non-

freezing and cooling liquids, detergents and solvents, methyl formiate and formic acid, 

acetic and citric acid) 

6. Complex fertilizer plant with a capacity of 400,000 tons per year. 

7. Combined feed plant with a capacity of 200,000 tons per year. 

8. liquefied carbon dioxide extraction plant, with a capacity for edible oils 40,000 tons per 

year, for plant extracts for medical purposes for final products 10,000 tons, for peat oils 

for cosmetics 10,000 tons per year. 

9. shop heat and power generation. 

10. transport and logistics workshop. 

11. container shop. 

12. engineering shop. 

13. water treatment and treatment plant. 

Only such an approach of integrated processing of agricultural raw materials - grain and 

technical biomass - allows complex and without waste, without carbon dioxide emissions and 

without loss of bio-raw materials, methane fermentation can be converted into high-quality, highly 

liquid products with high added value. 

On the territory of Ukraine there is the potential to provide raw materials (with some 

regional variations) of 100 processing complexes "TECHNOPARK REGION" by the number of 

implemented projects "BAZIS". The cost of capital costs and working capital for the creation and 

operation of one complex is 3Вi €. 

The production chain: the BAZIS project, the TECHNOPARK REGION project, 

implemented only in Ukraine, works as a methane emission barrier in the amount of 20,000,000 

tons per year (carbon equivalent 1,440 million tons of carbon dioxide) and absorbs from the planet’s 

atmosphere annually and binds in products more than 40,000,000 tons of carbon dioxide. 

In addition, in a changing climate, it is important to have a highly efficient food production 

system adapted to climate change. The proposed system of agriculture has an internal potential for 

compensating the costs of attracting the best technologies and advanced equipment, compensating 

for losses from natural disasters, and rapidly restructuring economic systems depending on climate 

change. This is due to the fact that the production system, due to the high added value of products, 

has the potential for the rapid introduction of new technologies and new business systems. 

 

Appendix №1 / 3 

“PARIS15”  PROGRAM 
 

PROJECT 

"CLEAN RIVERS OF UKRAINE" 

 

 One of the largest resources of Ukraine is its rivers, which are the main source of drinking 

water, water for agriculture and process water for industry and energy. The role of rivers in the life 
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of the country is difficult to overestimate. But over the past hundred years, the rivers of Ukraine 

have received a significant negative influence from human economic activity. The thoughtless and 

short-sighted policy of the state led to a complete loss of control over the health of rivers. Such 

signs of the disease of water bodies, such as: loss of fullness of rivers with water, loss of flow rate, 

waterlogging and shallowing, increase in the area of contamination with blue-green algae, complete 

loss of fish resources, and fish turned out to be infected with helminths - all this is a consequence of 

man-made production and social cycles introduced it was also provided little industrial structure, 

when agricultural production in the country was the predominant activity, and the city is not so 

populated as now. 

The main factors for the loss of cleanliness and fullness of rivers are: 

- discharges into all rivers of poorly treated municipal waters throughout Ukraine. 

- discharges of urban rain drains and washes without cleaning. 

- uncontrolled discharges of process water from industrial and agricultural enterprises. 

- application in agricultural production of mineral and organic fertilizers without proper 

control over their further migration, which is carried out mainly in rivers. 

- deforestation and drainage of swamps. 

- construction of hydroelectric power plants, including artificial seas on the Dnieper 

River. 

- lack of legislation in the field of water basin protection in Ukraine. 

 

The loss of purity and fullness of the rivers caused rapid siltation and waterlogging of the river bed. 

That in turn led to an increase in the processes of decay and the release of colossal amounts of 

methane from bottom organic sediments and water poisoning. 

Climate changes, which are already occurring, require immediate, without suspensive public 

intervention to improve water bodies, create conditions for their fullness and increase the speed of 

the flow. What is a prerequisite for the survival of the population in the new climate, the condition 

for the existence of agriculture and food supply, the condition for the functioning of industry and 

energy of the country. 

Ukrainian rivers are mainly long water arteries, flowing mainly from north to south to the Black and 

Azov seas. Rivers in northwestern Ukraine flow from south to northwest and north to the Vistula 

and Pripyat. More than 90% of the Ukrainian territory, which is shared by the Danube with the Tisa 

and the Prut, the Dniester, the Southern Bug, the Dnieper with the Pripyat and Desna, the Don with 

the Donets, belongs to the Black and Azov Seas basin. The rivers of the Vistula basin belong to the 

drain of the Baltic Sea: Vepsh, Syan and Western Bug. 

The main watershed between the Black and Baltic seas and between the basins of the main rivers 

passes mainly along the lowlands, with the exception of the Carpathians, and allows connecting the 

rivers of different basins with a system of canals and combining both seas. 

The number of rivers throughout the Ukrainian ethnic territory is estimated to be 30,000, including 

23,000 in Ukraine. Of the total length of about 170,000 km, of which about 3,000 are 10 km long 

and more, 116 are more than 100 km. 

This ambitious project aims to radically change the state of the rivers of Ukraine and achieve their 

recovery, full-flowing and rich fish throughout Ukraine. 

 

 According to the project “CLEAN RIVERS OF UKRAINE” the following activities are 

carried out: 

- all rivers of Ukraine will be certified with indication: length of the coast and its 

proximity to agricultural land and residential areas, current speed, (km / h), the level of 

silting and water logging is estimated and all available drains into the river from 

municipal, energy, industrial and agricultural enterprises are indicated . 
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- an enterprise will be developed, tested and created for the production of local automated 

autonomous sewage treatment plants of various capacities for the treatment of run-off 

into rivers. 

- according to certification, install water purification devices on small rivers to the state 

of purity in nature. 

- an enterprise will be developed, tested and created for the production of a complex of 

equipment for cleaning the bottom and coastal zone of rivers from: organic residues, 

silt, sapropel, bottom vegetation (reed, duckweed, sedge, etc.), foreign objects 

(domestic, industrial, construction waste) ). The organic mass, with chemical and 

radiation control, will be sent to the artificial soil plant, mineral waste will be applied in 

the conservation area of the rivers, for the construction of water diversion facilities 

carrying flush soils and foreign objects into the river. All waste is sent to waste 

treatment plants. 

- an energy willow will be planted along each river in a conservation area and lined with 

a strip of industrial fast-growing forest, for example, Pavlonia. The willow will 

significantly raise the water level in the river, and the forest belts of the industrial forest 

will catch a significant part of the rainwater run-off with fertilizer from the fields. 

Energy willow will be used for technological and chemical needs of the industry, wood 

- for production. 

- created the conditions for the breeding of fish in each river with full industrial content, 

catch and processing. 

- in the basin of the forming rivers, the bottom will be cleaned up to the state of 

navigation, with the full construction of passenger and cargo stations and their 

integration with land transport arteries. 

- Dnieper: the artificial seas will be completely reconstructed with complete restriction of 

the existence of the shallow part of the floodplain. The bottom of the river has been 

cleaned, the fairway has been deepened, blue-green algae will be completely destroyed 

by biological methods. The river’s fisheries will be restored, coastal monitoring of 

discharges of polluted water and liquid wastes will be created, the whole system of 

purification of municipal, rain and flush waters will be reconstructed. The system of 

industrial wastewaters was brought into compliance and mainly reversible water use 

was introduced, the embankment part of the cities was completely reconstructed in 

terms of the formation of wastewater treatment from the territory of cities. Passenger 

and cargo terminals will be reconstructed and integrated with land transport arteries. 

- on the banks of all rivers, recreation areas will be equipped both at beach and recreation 

zones, as well as recreation areas with the construction of sanatoriums and resorts, with 

observance of all sanitary and safety standards, with a fully organized infrastructure for 

cleaning the coastal part of the rivers and preventing water pollution. 

 

- water intakes will be created from rivers, which are equipped with special structures 

with intake water purification, in order to prevent the penetration of any contaminants 

into the food chain. 

- a project management system will be created as a set of licensed and standardized 

projects in the interests of local communities and the Ukrainian people. 

- a system of exporting water to dry regions of the earth will be created, with the aim of 

providing friendly nations. 

- an environmentally friendly passenger and cargo fleet will be created on the basis of an 

electric drive. 
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- the whole policy of water energy will be revised as such, which damages the nature, 

water resources, fisheries, shipping, etc., and an alternative energy strategy is proposed 

for servicing the RIVER UKRAINE complex. 

- a number of educational institutions will be created for training, which will exploit the 

rivers of Ukraine, as one of the country's largest assets. 

- jointly with the state, a program and a roadmap of joint activities will be created. 

 

The consequences of the introduction of the project “CLEAN RIVERS OF UKRAINE” will 

be the following: 

1. We will get a unique natural and living support complex, which will provide an 

opportunity to provide high-quality water to the population, agriculture, industry and 

will provide a powerful plant industrial resource in the form of wood and energy 

willow. 

2. Methane emissions in the amount of more than 2 million tons per year will be stopped 

(equivalent to 144 million tons of carbon dioxide). 

3. More than 1,500 million tons of carbon dioxide will be consumed annually by forest 

plantations along rivers. That will make a positive contribution to the carbon dioxide 

balance on the planet. 

4. A new transport and passenger area will be created with extremely cheap fares for the 

carriage of passengers and the transportation of goods throughout the country. Funds for 

it are not provided by the above budget. 

5. More than one million jobs will be created. 

6. Other nations where there is a natural shortage of water will be able to get high-quality 

water and food. 

7. Ukraine will cease to pollute the Black, Azov and Baltic Seas and will fulfill its good 

neighborly obligations. 

 

Appendix №1 / 4 

“PARIS15”  PROGRAM 
 

PROJECT 

“COMPLEX T UKRAINE” 

  

 In this PROJECT, a technology (COMPLEX T) for the processing of municipal solid waste 

(municipal waste) is used, which allows accepting unsorted waste to sort them into fractions and 

each fraction, using appropriate technologies, to convert into highly liquid goods. 

 

After sorting fractions are formed: 

- organic component (paper, plastics, wood, rubber, fabrics, etc.), 

- glass, 

- black metal, 

- non-ferrous metal, 

- mineral fraction, 

- residues of sorting (unstructured organo - mineral mass) 

- After processing products are formed: 

- diesel fuel, or methane, or hydrogen, 

- liquefied carbon dioxide, 

- liquefied nitrogen, 

- compressed argon, 
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- casting of ferrous metals, 

- casting non-ferrous metals, 

- foam glass, 

- distilled water, 

- construction materials (it is possible to get cement), 

- stone cast, 

- liquid glass, 

- greenhouse products. 

 

Products are shipped to consumers. 

 

The domestic waste recycling plant does not emit any type of greenhouse gases. Liquefied 

carbon dioxide goes to the needs of the chemical and petroleum industries, where it binds and 

ceases to exist as a gas. 

One processing complex serves 450-500 thousand people; it processes 160-240 thousand tons 

of waste and includes: 

- a set of 1.1 m3 containers and containers for oversized waste, 

- transport for transporting waste to the sorting station, 

- transport for transportation of sorted fractions to the plant, 

- - sorting station, 

- Plant for the processing of fractions into products. 

One such complex needs funds of 240 million EURO and pays off (after 2 years of 

construction) in four years. 

Each such complex provides 1,100 jobs, of which 600 are workers with specialized higher 

education. 

 

TABLE №1 

BASIC PARAMETERS OF THE COMPLEX T UKRAINE PROGRAM 

(The data of the State Statistics Committee of Ukraine on October 1, 2013). 

 
Region Population 

Volume 

of solid 

waste 

0.35t / 

person 

thousan

d tons 

quantity 

factories 

160tys.tn / 

year 

PC. 

quantity 

containers 

1.1 m3 

18 cubic 

meters 

thousand 

pieces 

quantity 

specialist. 

cars 

PC. 

quantity 

workers 

places 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 Ukraine 

45 455 

065▼ 
15 909 103 

454.6 

45.5 
9 270 103 000 

1.  Кiev 2 849 694▲ 997.3 
10 

45.8 

4.6 
900 10 000 

2.  Kiev redion 1 725 531▲ 604.0 

3. 
 Donetsk 

region 
4 352 708▼ 1 523.4 10 

43.5 

4.4 
900 10 000 

4  Dnipropenrovsk 

region 
3 295 964▼ 1 153.6 7 

32.0 

3.2 

 

630 7 000 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kiev.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kiev_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Donetsk_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Dnipropetrovsk_Oblast.svg
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Region Population 

Volume 

of solid 

waste 

0.35t / 

person 

thousan

d tons 

quantity 

factories 

160tys.tn / 

year 

PC. 

quantity 

containers 

1.1 m3 

18 cubic 

meters 

thousand 

pieces 

quantity 

specialist. 

cars 

PC. 

quantity 

workers 

places 

5  Kharkovregion 2 738 334▲ 958.4 6 
27.4 

2.8 
540 6 000 

6  Lviv region 2 538 727▼ 888.6 6 
25.4 

2.6 
540 6 000 

7 
Odessa 

region 

2 394 094▲ 838.0 6 
23.9 

2.4 
540 6 000 

8  Sevastopol 385 068▲ 134.8 
6 

23.5 

2.4 
540 6 000 

9  АР Crimea 1 966 891▲ 688.4 

10 
 Lugansk 

redion 
2 244 157▼ 785.5 5 

22.5 

2.3 
450 5 000 

11 
 Zaporozhye 

region 
1 778 684▼ 622.5 4 

17.8 

1.8 
360 4 000 

12 
 Vinitsia 

region 
1 621 742▼ 567.6 4 

16.2 

1.6 
360 4 000 

13 
 Poltava 

region 
1 460 831▼ 511.3 3 

14.6 

1.5 
270 3 000 

14 

 Ivano-

Frankivsk 

область 
1 382 131▲ 483.7 3 

13.8 

1.4 
270 3 000 

15 
 Khmelniesky 

region 
1 309 687▼ 458.4 3 

13.1 

1.3 
270 3 000 

16 
 Zhytomyr 

region 
1 265 733▼ 443.0 3 

12.7 

1.3 
270 3 000 

17 
 Cherkasy 

region 
1 263 493▼ 442.2 3 

12.6 

1.3 
270 3 000 

18  Transcarpathian 

region  
1 256 293▲ 439.7 3 

12.6 

1.3 
270 3 000 

19  Nikolaevkskaya 

region  
1 170 118▼ 409.5 3 

11.7 

1.2 
270 3 000 

20 
   

Rivneregion 
1 158 637▲ 405.5 3 

11.6 

1.2 
270 3 000 

21  Sumy region  1 136 159▼ 397.7 3 
11.3 

1.1 
270 3 000 

22 
 Ternopil 

region  
1 074 923▼ 376.2 2 

10.7 

1.1 
180 2 000 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kharkiv_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Lviv_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Odesa_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sevastopol-flag.gif
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Crimea.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Luhansk-Oblast-flag.gif
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Zaporizhzhya_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Vinnytsia_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Poltava_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ivano-Frankivsk_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Khmelnytskyi_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Zhytomyr_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Cherkasy_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Transcarpathian_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Mykolaiv_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Rivne_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Sumy_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ternopil_Oblast.svg
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Region Population 

Volume 

of solid 

waste 

0.35t / 

person 

thousan

d tons 

quantity 

factories 

160tys.tn / 

year 

PC. 

quantity 

containers 

1.1 m3 

18 cubic 

meters 

thousand 

pieces 

quantity 

specialist. 

cars 

PC. 

quantity 

workers 

places 

23 
 Kherson 

region  
1 074 756▼ 376.2 2 

10.7 

1.1 
180 2 000 

24 
 Chernihiv 

region 
1 070 902▼ 374.8 2 

10.7 

1.1 

 

180 2 000 

25 
  Volyn 

region  
1 041 605▲ 364.6 2 

10.4 

1.0 
180 2 000 

26 
 Kirovograd 

region  
990 177▼ 346.6 2 

9.9 

1.0 
180 2 000 

27 
 Chernivtsi 

region  
908 026▲ 317.8 2 

9.1 

1.0 
180 2 000 

 

 

TABLE №2 

PRODUCTS, which are created at the COMPLEX T PLANT DURING 160,000 tons of municipal 

solid waste. 

 

PRODUCTS QUANTITY QUANTITY (thousand) 

Foam glass 24000 м3 24 м3 

Metal casting 5000 т 5 т 

Stone cast 8000 т 8 т 

Distilled water 18850 т 18,5 т 

Diesel fuel 34000 т 34 т 

CO2 carbon dioxide 90000 т 90 т 

Greenhouse products 12000 т 12 т 

Liquid glass 6000 т 6 т 

A liquid nitrogen 24000 т 24 т 

Construction Materials 19500 т 19,5 т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kherson_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Chernihiv_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Volyn_flag.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kirovohrad_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Chernivtsi_Oblast.png
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TABLE №3 

PRODUCTS, which are created at the plant "COMPLEX T" during processing 

Solid domestic waste in Ukraine 

 
Region 
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s 

D
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 d
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s 

G
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d
т
о
н

н
 

L
iq

u
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, 
th

o
u

sa
n

d
 

to
n

s 

iq
u

id
 n

it
ro

g
en

, 
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o
u
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n

d
 t

o
n

s 

C
o
n

st
ru

ct
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n
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a
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a
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, 
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o
u

s.
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о
н

н
 

 
 Ukraine 103 

2
 4

7
2
.0

 

5
1
5
.0

 

8
2
4
.0

 

1
 9

4
6
.7

 

3
 5

0
2
.0

 

9
 2

7
0
.0

 

1
 2

3
6
.0

 

6
1
8
.0

 

2
 4

7
2
.0

 

2
 0

0
8
.5

 

1.  Кiev 

10 

2
4
0
.0

 

5
0
.0

 

8
0
.0

 

1
8
9
.0

 

3
4
0
.0

 

9
0
0
.0

 

1
2
0
.0

 

6
0
.0

 

2
4
0
.0

 

1
9
5
.0

 

2.  Kiev region 

3. 
 Donetsk 

region 
10 

2
4
0
.0

 

5
0
.0

 

8
0
.0

 

1
8
9
.0

 

3
4
0
.0

 

9
0
0
.0

 

1
2
0
.0

 

6
0
.0

 

2
4
0
.0

 

1
9
5
.0

 

4  Dnipropenrovsk 

region 
7 

1
6
8
.0

 

3
5
.0

 

5
6
.0

 

1
3
2
.3

 

2
3
8
.0

 

6
3
0
.0

 

8
4
.0

 

4
2
.0

 

1
6
8
.0

 

1
3
6
.5

 

5  Kharkovregion 6 

1
4
4
.0

 

3
0
.0

 

3
6
.0

 

1
1
3
.4

 

2
0
4
.0

 

5
4
0
.0

 

7
2
 

3
6
.0

 

1
4
4
.0

 

1
1
7
.0

 

6  Lviv region 6 

1
4
4
.0

 

3
0
.0

 

3
6
.0

 

1
1
3
.4

 

2
0
4
.0

 

5
4
0
.0

 

7
2
 

3
6
.0

 

1
4
4
.0

 

1
1
7
.0

 
7 Odessa region  6 

1
4
4
.0

 

3
0
.0

 

3
6
.0

 

1
1
3
.4

 

2
0
4
.0

 

5
4
0
.0

 

7
2
 

3
6
.0

 

1
4
4
.0

 

1
1
7
.0

 

8  Sevastopol 
6 

1
4
4
.0

 

3
0
.0

 

3
6
.0

 

1
1
3
.4

 

2
0
4
.0

 

5
4
0
.0

 

7
2
 

3
6
.0

 

1
4
4
.0

 

1
1
7
.0

 

9  АР Crimea 

10 
 Lugansk 

redion 
5 

1
2
0
.0

 

2
5
.0

 

4
0
.0

 

9
4
.5

 

1
7
0
.0

 

4
5
0
.0

 

6
0
.0

 

3
0
.0

 

1
2
0
.0

 

9
7
.5

 

11 
 Zaporozhye 

region 
4 

9
6
.0

 

2
0
.0

 

3
2
.0

 

7
5
.6

 

1
3
6
.0

 

3
6
0
.0

 

4
8
.0

 

2
4
.0

 

9
6
.0

 

7
8
.0

 

12 
 Vinitsia 

region 
4 

9
6
.0

 

2
0
.0

 

3
2
.0

 

7
5
.6

 

1
3
6
.0

 

3
6
0
.0

 

4
8
.0

 

2
4
.0

 

9
6
.0

 

7
8
.0

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kiev.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kiev_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Donetsk_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Dnipropetrovsk_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kharkiv_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Lviv_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Odesa_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sevastopol-flag.gif
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Crimea.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Luhansk-Oblast-flag.gif
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Zaporizhzhya_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Vinnytsia_Oblast.svg
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т
о
н
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L
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n
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n

s 

C
o
n
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n
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a
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, 

th
o
u
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 т

о
н

н
 

13 
 Poltava 

region 
3 

7
2
.0

 

1
5
.0

 

2
4
.0

 

5
6
.7

 

1
0
2
.0

 

2
7
0
.0

 

3
6
.0

 

1
8
.0

 

7
2
.0

 

5
8
.5

 

14 

 Ivano-

Frankivsk 

область 
3 

7
2
.0

 

1
5
.0

 

2
4
.0

 

5
6
.7

 

1
0
2
.0

 

2
7
0
.0

 

3
6
.0

 

1
8
.0

 

7
2
.0

 

5
8
.5

 

15 
 Khmelniesky 

region 
3 

7
2
.0

 

1
5
.0

 

2
4
.0

 

5
6
.7

 

1
0
2
.0

 

2
7
0
.0

 

3
6
.0

 

1
8
.0

 

7
2
.0

 

5
8
.5

 

16 
 Zhytomyr 

region 
3 

7
2
.0

 

1
5
.0

 

2
4
.0

 

5
6
.7

 

1
0
2
.0

 

2
7
0
.0

 

3
6
.0

 

1
8
.0

 

7
2
.0

 

5
8
.5

 

17 
 Cherkasy 

region 
3 

7
2
.0

 

1
5
.0

 

2
4
.0

 

5
6
.7

 

1
0
2
.0

 

2
7
0
.0

 

3
6
.0

 

1
8
.0

 

7
2
.0

 

5
8
.5

 

18  Transcarpathian 

region  
3 

7
2
.0

 

1
5
.0

 

2
4
.0

 

5
6
.7

 

1
0
2
.0

 

2
7
0
.0

 

3
6
.0

 

1
8
.0

 

7
2
.0

 

5
8
.5

 

19  Nikolaevkskaya 

region  
3 

7
2
.0

 

1
5
.0

 

2
4
.0

 

5
6
.7

 

1
0
2
.0

 

2
7
0
.0

 

3
6
.0

 

1
8
.0

 

7
2
.0

 

5
8
.5

 

20    Rivneregion 3 7
2

.0
 

1
5

.0
 

2
4

.0
 

5
6

.7
 

1
0

2
.

0
 

2
7

0
.

0
 

3
6

.0
 

1
8

.0
 

7
2

.0
 

5
8

.5
 

21  Sumy region  3 7
2

.0
 

1
5

.0
 

2
4

.0
 

5
6

.7
 

1
0

2
.

0
 

2
7

0
.

0
 

3
6

.0
 

1
8

.0
 

7
2

.0
 

5
8

.5
 

22 
 Ternopil 

region  
2 

4
8
.0

 

1
0
.0

 

1
6
.0

 

3
7
.8

 

6
8
.0

 

1
8
0
.0

 

2
4
.0

 

1
2
.0

 

4
8
.0

 

3
9
.0

 

23 
 Kherson 

region  
2 

4
8
.0

 

1
0
.0

 

1
6
.0

 

3
7
.8

 

6
8
.0

 

1
8
0
.0

 

2
4
.0

 

1
2
.0

 

4
8
.0

 

3
9
.0

 

24 
 Chernihiv 

region 
2 

4
8
.0

 

1
0
.0

 

1
6
.0

 

3
7
.8

 

6
8
.0

 

1
8
0
.0

 

2
4
.0

 

1
2
.0

 

4
8
.0

 

3
9
.0

 

25 
  Volyn 

region  
2 

4
8
.0

 

1
0
.0

 

1
6
.0

 

3
7
.8

 

6
8
.0

 

1
8
0
.0

 

2
4
.0

 

1
2
.0

 

4
8
.0

 

3
9
.0

 

26 
 Kirovograd 

region  
2 

4
8
.0

 

1
0
.0

 

1
6
.0

 

3
7
.8

 

6
8
.0

 

1
8
0
.0

 

2
4
.0

 

1
2
.0

 

4
8
.0

 

3
9
.0

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Poltava_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ivano-Frankivsk_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Khmelnytskyi_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Zhytomyr_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Cherkasy_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Transcarpathian_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Mykolaiv_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Rivne_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Sumy_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ternopil_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kherson_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Chernihiv_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Volyn_flag.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kirovohrad_Oblast.svg
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27 
 Chernivtsi 

region  
2 

4
8
.0

 

1
0
.0

 

1
6
.0

 

3
7
.8

 

6
8
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1
8
0
.0

 

2
4
.0

 

1
2
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4
8
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3
9
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TABLE №4 

SCHEDULE OF INTRODUCTION OF PLANTS “COMPLEX T”FOR PROCESSING 

SOLID DOMESTIC WASTES ON THE TERRITORY OF UKRAINE AND LIQUIDATION 

OF DUMPS AND POLYGONS 

 
Годы 2019+ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 
Region 

P
L

A
N

T
S

 

          

 
 Ukraine 103 

 
16 22 27 20 8 5 3 2  

1.  Кiev 

10 

4         

 
2        

2.  Kievregion  
 2       

 
  2      

3.  Donetskregion 10 

 
 4       

 
  2      

 
   2     

 
    2    

4  Dnipropenrovskregion 7 

 
 2       

 
  2      

 
   2     

 
    1    

5  Kharkovregion 6  
4        

 
 2       

6  Lvivregion 6 
 

2        

 
 2       

 
  2      

7 Odessaregion  6 3         

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Chernivtsi_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kiev.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kiev_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Donetsk_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Dnipropetrovsk_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kharkiv_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Lviv_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Odesa_Oblast.png
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Годы 2019+ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 
Region 

P
L

A
N

T
S

 

          

 
2        

 
 1       

8  Sevastopol 
6 

3         

 
 2       

9  АР Crimea 
 

  1      

10  Luganskredion 5 

2         

 
2        

 
 1       

11  Zaporozhyeregion 4  
2        

 
  2      

12  Vinitsiaregion 4  
 2       

 
  2      

13  Poltava region 3 

1         

 
1        

 
 1       

14 
 Ivano-Frankivsk 

область 
3 

1         

 
1        

 
 1       

15  Khmelnieskyregion 3 

1         

 
1        

 
 1       

16  Zhytomyrregion 3 

 
1        

 
 1       

 
  1      

17  Cherkasyregion 3 

 
1        

 
 1       

 
  1      

18  Transcarpathianregion  3 

1         

 
1        

 
 1       

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sevastopol-flag.gif
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Crimea.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Luhansk-Oblast-flag.gif
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Zaporizhzhya_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Vinnytsia_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Poltava_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ivano-Frankivsk_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Khmelnytskyi_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Zhytomyr_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Cherkasy_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Transcarpathian_Oblast.svg
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Region 

P
L

A
N

T
S

 

          

19  Nikolaevkskayaregion  3 
 

1        

 
 1       

 
  1      

20       Rivneregion 3 

 
1        

 
 1       

 
  1      

21  Sumyregion  3 

 
 1       

 
  1      

 
   1     

22  Ternopilregion  2  
  1      

 
   1     

23  Khersonregion  2  
  1      

 
   1     

24  Chernihiv region 2  
   1     

 
    1    

25  Volynregion  2  
    1    

 
     1   

26  Kirovogradregion  2  
     1   

 
      1  

27  Chernivtsiregion  2  
     1   

 
      1  

 

SOCIAL CONSEQUENCES OF THE IMPLEMENTATION OF THE PROJECT 

“COMPLEX T UKRAINE” 

 

The implementation of the PROJECT "COMPLEX T UKRAINE" will create conditions for 

will create conditions for a radical solution of regional and global environmental problems on the 

territory of Ukraine: 

Significantly reduce the impact of solid household waste on the ecology of the environment 

and lead to improved health of the population of Ukraine. 

1. The functioning of the PROJECT will lead to the establishment of such improvement of the 

territories of villages, towns, cities of Ukraine, which is close to European standards. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Mykolaiv_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Rivne_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Sumy_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ternopil_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kherson_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Chernihiv_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Volyn_flag.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kirovohrad_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Chernivtsi_Oblast.png
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2. The production activities of PROJECT enterprises will create conditions for the elimination 

of all landfills in Ukraine, restore the lands occupied by them and return them to economic 

circulation. 

3. The creation of a processing system will stop the annual replenishment of organic matter, 

with decay, it releases methane in an amount of 20 million tons x 0.7 tons C / tons x 1.3 tons 

CH4 / 1 tons C = 18.2 million tons CH4, which is equivalent to 1,310 million tons of CO2. 

4. Attraction to the recycling of municipal solid waste already stored on landfills will 

significantly reduce the amount of already rotting organic matter and significantly reduce 

methane emissions into the atmosphere. 

5. The system of processing solid household waste as a raw material will create additional 

production facilities for the production of highly liquid products in Ukraine, which can be 

used with high efficiency in the economy of Ukraine. 

 

6. The economic activity of PROJECT enterprises allows the state to receive additional 

revenues to the budget and will reduce government spending on eliminating environmental 

threats from landfills and landfills. 

7. Thanks to the activities of PROJECT enterprises, new additional jobs will be created in the 

amount of up to 1% of all employees in Ukraine, without regard to the service and control 

sector. 

8. The activities of PROJECT enterprises will stimulate the introduction of new technologies 

for processing both solid household waste and other waste generated on the territory of 

Ukraine. 

 

 

TABLE №6 

PROJECT CARD "COMPLEX T UKRAINE" 
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Appendix №1 / 5 

PROGRAM“PARIS15” 

 

PROJECT 

“COMPLEX W UKRAINE” 
 

 The problem of global scale today is the constant reduction of stocks of clean drinking 

water, this is due to the growth of its consumption. The UN signals a catastrophic situation with the 

provision of drinking water to the population of the Earth. According to the organization, the 

problem of access to water resources has become so painful that it requires a radical rethinking of 

approaches to its solution. 

 

“As a result of the research, we found reasons that lead to a deterioration of the situation on the 

centralized drinking water supply market in Ukraine. The main ones are: 

- insufficient number of water pipes, 

- the unsatisfactory situation with the provision of the service of round-the-clock drinking-

water supply, 

- inadequate drinking water quality regulatory requirements 

- large water losses due to dilapidated and emergency plumbing systems 

- insufficient financing and inefficient management of centralized water supply facilities, 

 The depreciation of fixed assets, the use of imperfect water treatment technologies, etc., 

lead to a worsening of the situation on the centralized supply market and to an increase in the 

sales of drinking water on the non-centralized drinking water supply market. 

We believe that to improve the situation with the supply of drinking water, the following steps 

should be taken: 

- The National Commission to develop investment programs aimed at ensuring the 

modernization of water supply enterprises, the introduction of energy-efficient 

technologies, the introduction of modern methods for the preparation and purification of 

drinking water; 

- The State Sanitary and Epidemiological Service shall conduct appropriate quality control 

of drinking water at enterprises producing and selling it; 

- To inform the public on the state and quality of drinking water supply to local state 

administrations and local authorities, to carry out explanatory work on the protection and 

rational use of drinking water ” 

 

(Sugak T.N., Postgraduate Student, National Academy of Management, STRUCTURE AND 

METHODS OF PUBLIC REGULATION OF THE DRINKABLE WATER SUPPLY MARKET) 

 

The deterioration of the water supply is systemic and irreversible. Sharply reduced 

groundwater reserves. Shallow rivers, and the water in them becomes unfit for drinking. Salt water 

is coming. The desert comes. A land without water becomes barren. 

 

PROGRAM “PARIS15” aims to stop this process, directing all the forces and high 

technologies to the revival of full-flowing clean rivers, groundwater recharge, weather and 

precipitation control, rainwater regulation and rationalizing water distribution. 

 

The whole set of technologies associated with water filling has the code name PROJECT 

"COMPLEX W UKRAINE". This project has an ideological center that forms a strategy for the 

restoration and replenishment of water resources in Ukraine, initiates projects and develops 

roadmaps, implements them, develops strategies for interacting with economic, ecological and 
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natural systems. Also in this project take part companies, enterprises, firms that have their 

accredited projects, carry out projects formed by the ideological center.  

 

The projects include those that solve the following tasks: 

1. Projects, create systems that provide water to residents of Ukraine in the proper 

quantity and quality. 

2. Projects create water supply capacity for agriculture. 

3. Projects, create water supply capacity to ensure including circulating, industrial 

enterprises. 

4. Projects create water supply capacities for providing underground reserves and 

reserves of water in a bound state. 

5. Projects of seawater desalination according to low-energy technologies that provide 

water for the land of Ukraine. 

6. Projects aimed at obtaining water from both atmospheric air and from all types of 

industrial and agricultural gas emissions. 

 

PROGRAM “PARIS15” envisages the inclusion in the production sphere of the PROJECT 

“COMPLEX W UKRAINE” all the production capacities associated with the production of the 

entire spectrum of components that are necessary for the implementation of the above projects.  

The main ones are: 

1. Production of highly efficient pumping equipment. 

2. Production of high and low pressure pipes from new materials that do not affect 

water quality. 

3. Production of valves of the entire diameter range. 

4. Production of highly efficient desalination plants. 

5. Development and production of autonomous power consumption stations for 

pumping water of a number of capacities. 

6. Development and production of innovative desalination plants and water structuring 

devices. 

7. Development and production of autonomous, in terms of electricity consumption, 

reversible station types. 

8. Construction of underground tanks for the creation of stocks of drinking water. 

9. Construction of water condenser stations, autonomous for electricity consumption. 

10. Production of autonomous automatic stations for continuous monitoring of water 

quality. 

 

PARIS15 PROGRAM as part of the “COMPLEX W UKRAINE” project provides for the 

creation of a system for monitoring the consumption and metering of water. The data of this 

account will make it possible to make decisions on balancing water resources throughout the 

territory of Ukraine by pumping it along large-diameter underground lines (10–20 meters). These 

water mains are planned to be built by works - by underground builders in a continuous mode. And 

the pumping of water through them will be carried out by means of pumping stations that are 

autonomous in terms of electricity consumption. These highways can also serve as giant water 

reservoirs for critical waterless periods. 

 

PROGRAM “PARIS15” in the framework of the project “COMPLEX W UKRAINE” 

provides for the creation of a supply network for the population of Ukraine of high-quality drinking 

water on the basis of pipes made of stainless steel and the corresponding pump and stop valves. 

Such a water supply system will significantly improve the health of the entire population of 

Ukraine. 
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PROGRAM “PARIS15” in the framework of the project “COMPLEX W UKRAINE” 

provides for the creation of technologies for changing the structure of water, with the consumption 

of which, a person will be healed and rejuvenated. These technologies will become competitive 

with the chemical pharmaceutical industry. 

 

Appendix №1 / 6 

PROGRAM“PARIS15”  
 

PROJECT 

"ORGANO  -ORGANO" 
 

The uncontrolled management on the fertile lands of Ukraine and the thirst of these business 

executives for profit led to the creation of such a system of soil utilization, in which most of the 

biohumus is lost every year without recovery and improvement. Fertile land does not belong to 

product categories. It is an asset of the people and must be preserved and multiplied in its strength, 

as a fertile productive maternity substance. 

PROGRAM “PARIS15” in the framework of the project “ORGAN-ORGANO” provides for 

the creation of high-performance high-quality soils with all the organic matter that the lands of 

Ukraine now produce: agricultural waste, leaves, grass, branches. This potential - the creation of 

artificial soil - can become both valuable for the restoration and improvement of the soils of 

Ukraine, and also a subject of export in the framework of humanitarian - industrial cooperation with 

countries that suffer from the loss of their fertile soils. Such export and assistance to countries that 

need it, allows you to create fertile fields on the territory of other countries. 

PROJECT "ORGAN-ORGANO" provides: 

1. Creation of a system of collecting organic masses throughout the country and supplying 

them to specialized processing plants that produce artificial balanced specialized soils. Such 

products solve several critical problems at the same time: on the one hand, it reproduces 

already lost, criminal housekeeping, soils and additional productive areas, especially in 

closed agricultural production systems, on the other, it turns biomass, which earlier through 

rotting processes produced an extremely powerful flow of greenhouse gas. gas - methane, in 

a useful stable productive soil. 

2. the creation of collection points with the preservation of organic matter and its storage for 

further year-round processing. 

3. the creation of production facilities for the production of artificial soil in areas located near 

large thermal and nuclear power plants, where there is a large amount of spent low potential 

heat throughout the year. 

4. the creation of research and technological centers, in which the development and testing of 

artificial soil formulations. 

5. creation of centers for the introduction and use of artificial soil throughout Ukraine. 

6. the creation of humanitarian and industrial associations with various countries that are losing 

their fertile lands, with the aim of building new closed agricultural production on artificial 

soil. 

Each plant of artificial soil is composed of: 

1. collection points with the preservation of organic matter and its storage for further year-

round processing. 

2. warehouses of ballast materials: clay, peat, sand, lime, humates, mineral fertilizers, trace 

element impurities, stabilizers, and so on. 

3. extruder homogenization devices and organic mixers. 

4. Electrical processing and disinfection of organic matter. 

5. workshop of biological processing of biomass. 
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6. workshop for microbiological processing of biomass. 

7. workshop for preparation of mixed soils. 

8. workshop for the recovery of waste artificial soil. 

9. packingandlarge-tonnageshipmentsofartificialsoil. 

 Plants for the production of finished product (artificial soil) are planned to be created as 

complexes producing more than 500,000 tons per year. 

The total potential for the production of artificial soil is more than 400 million tons per year. 

That allows you to create more than 200,000 hectares of fertile artificial soil annually. 

A special role in the organization of such a cycle is played by the transport component. 

According to the PARIS15 PROGRAM, it is planned to carry out all transportations with the 

involvement of electric transport, which operates on a non-fuel basis. 

With the creation of a system for collecting, transporting, storing and processing biomass into 

artificial soils, according to the PROJECT “ORGANO-ORGANO”, one million highly paid jobs 

will be created. 

Land areas of already existing soils are subject to strict accounting, supervision of their 

restoration and improvement, and legislative support for the full responsibility of the “free” owners 

for reducing the fertility of the soils that have been processed. 

 

Appendix № 2/1 

PROGRAM“PARIS15”  
 

PROJECT 

"PROMETHEUS" 
 

PROJECT "PROMETEY" aims to develop, establish production and introduce into the 

economy of Ukraine new types of electric generators that generate electricity without using fuel and 

do not create environmental pressure on the environment, do not use carbon fuel. 

It is planned that these electric generators will be installed in various nodes of the existing 

electrical network, new electrical networks with distributed generation will be built. It is also 

planned that internal combustion engines and turbines will be replaced by highly efficient non-

electric fuel generators in all equipment sectors: automobiles, vehicles, rail and sea transport, 

aviation, construction equipment and agricultural machines and mechanisms, pumping equipment 

drives. 

Without fuel, electric generators will replace traditional sources of heat and electricity in 

industry, in the public sector and in the functioning of social institutions. At the same time, as 

mentioned above, there will not be a negative impact on the environment, and there will be no 

greenhouse gas emissions into the atmosphere. 

Of course, the structure of the country's economy will change. 

First of all, the economy will abandon all types of fossil fuels: coal, oil, gas - and all types of 

production equipment and components associated with them and their use. But all the production 

capacities, all production forces will be reoriented towards the production of electric generators, 

electric drives and the production of equipment for the consumption and regulation of electrical 

capacities. 

Secondly, there will be new types of transport, new technologies for processing of any 

mineral component, the technique of agriculture will change, new environmentally friendly 

technologies will come in metallurgy and chemistry, which will not give greenhouse gas emissions. 

These processes, on the one hand, save the planet from climate change, on the other hand, they 

create a new economy, a large number of jobs, give greater added value. This gives hope for big 

positive changes in society, in the structure of production, changes in the level of technology, 
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changes in the structure of productive forces, which in general will lead to significant changes in the 

sphere of culture, science, education and upbringing. 

Third, the new energy industry will change other processes of nature restoration: 

- cleaning and desalination of water; 

- robotics in forest plantations and organic harvesting in the forest, 

- full control of each square meter of land from the side of biomass control technology,  - 

specially to prevent the processes of its decay and methane emission, 

- new approaches to the development of minerals, - including the full use of minerals 

 mined ores and rocks, 

- robotics and road building automation, 

- underground tunnels, 

- management of the water balance of the territories through desalination, water 

transportation and the creation of artificial sediments. 

 

The pilot project on the territory of Ukraine should become a prototype of changes in other 

countries through the transfer of technologies under the control of the UN in order to prevent a 

monopoly and concentration of these technologies in the hands of interest capital. 

There are several ways to master this project. Inventions that have already been 

implemented and manufactured without fuel generators in Ukraine are waiting for their time to be 

introduced and widely used. Of course, there will be resistance in their application from the part of 

the business that was given the opportunity to work in the carbon energy zone. But there is no way 

out - all the resources of humanity must be used to move to a new  

 

technological one without a carbon lifestyle. Otherwise, humanity will perish. Development will 

slow down dramatically. There will be degradation and dark times. Today, the world already has 

industrial designs of such without electric power generators. 

As an example, some of them are electric generators, which are manufactured by Noca 

Clean Energy. 

Noca Clean Energy is a Canadian company, a leader in the development and implementation 

of environmentally friendly, cost-effective and viable alternative energy technology for remotely 

located facilities and, at the same time, creating environmentally and human-friendly energy 

generating capacities for many years. 

  

ENVIRONMENTAL IMPACT 

Zero emission power generation: no radiation, no sulfur and carbon emissions, no thermal 

pollution. High-performance and scalable energy solutions due to advanced innovations in science 

and technology. 

 

SERVICE 

Routine maintenance provides high-performance continuous power generation. After 

purchasing a device, a maintenance contract is concluded in accordance with the specific needs of 

your organization. 

 

CUSTOMER SUPPORT 

Our customers need maximum productivity and minimum downtime. That is why Noca 

Clean Energy provides the necessary support to achieve this goal. 

 

SEARCH, TROUBLESHOOTING AND REMOTE SUPPORT 

Simple technical problems can be fixed with the help of the Noca Clean Energy 

Troubleshooting Guide. In addition, our technical experts can assist in the telephone mode in 

solving problems in case of their occurrence. 



 

128                                                                                 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА 

 

 

FIELD SUPPORT AND TRAINING PROGRAMS 

In some cases, especially in remote areas, it may be necessary to consult with a local 

specialist. We offer an expanded training program and educational seminars for the local team, so 

that it can provide maintenance and repairs if necessary in accordance with our technological 

requirements. 

 

DIGITAL MAGNETIC INDUCTION GENERATOR 

Noca Clean Energy has developed a technology that will fundamentally change the market for 

power generation. The Digital Magnetic Induction Generator (DMIG) provides access to an 

inexpensive, constantly affordable and environmentally friendly method of generating electrical 

energy in a format that can be used on a small and large scale, fixed and mobile use cases. DMIG is 

currently available in several models, ranging from 5 MW and easily adapts to large scale. 

Flexibility and functionality are two key elements of DMIG technology that make it ideal for 

most power generation scenarios. The DMIG can complement existing energy networks as a 

method for improving energy efficiency in urban areas, or used to build mini-networks in rural 

areas that do not have access to other energy sources. DMIG can also function as an autonomous 

source of energy for mining companies, medical institutions, research centers, construction 

companies, as well as other enterprises. 

 

APPLICATION POSSIBILITIES 

Energy systems (networks and micro networks): DMIG is an ideal technology to 

complement existing energy networks as a method for improving energy efficiency, increasing 

energy capacity and providing continuous, reliable and environmentally friendly energy for urban 

areas. DMIG also allows you to create micro networks in remote areas with insufficient access to 

reliable, environmentally friendly and efficient energy sources. Noca Clean Energy is building a 

strategic partnership with energy utilities that can integrate DMIG into their energy mix or fully 

build generation on DMIG technology. 

Commercial and industrial enterprises (without network): DMIG is also a highly efficient 

and practical solution for decentralized energy supply. Due to the low cost, flexibility and mobility 

of Noca Clean Energy technology, mining companies, research centers, medical institutions, 

construction companies, as well as other commercial and industrial enterprises are our clients. 

 

ADVANTAGES OF DMIG  

More economical in cost per kilowatt-hour than other (traditional and alternative) energy 

sources. 

Scalable for any power requirements. 

Versatility. It can work both inside and outside the premises, at high and low temperatures, 

at various humidity levels. 

Provides unsurpassed portability compared to traditional diesel and gas power generation. 

Decentralized, does not require connection to existing infrastructure. 

The complete absence of harmful emissions and emissions into the environment. 

Low vibration and noise. 

 

Digital Magnetic Induction Generator does not use fuels and does not lose energy as heat. 

 

APPLYING 

In the network mode: DMIG is an ideal technology to supplement the existing energy 

network as a method of increasing energy efficiency, increasing power, and also to ensure reliable, 

environmentally friendly power generation with continuous operation in urban environments. 



 

129                                                                                 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА 

 

TsMIG devices can be connected in series to operate as a single power plant with a capacity of up 

to 1000 MW or more. 

Micro network: DMIG is also convenient for building micro networks or hybrid micro 

networks. Noca Clean Energy generators can provide heat and electricity for utility needs. 

Separate (without network): DMIG is also a highly efficient and practical solution when 

used as a stand-alone power source. Due to its low cost, flexibility and mobility technology is the 

ideal solution for mining companies, research centers, medical institutions, construction companies, 

as well as other commercial and industrial enterprises operating in remote areas. 

 

TECHNOLOGY REVIEW 

DMIG is available in a 5MW version and can be scalable to any desired capacity. DMIG 

contains several rotors; the rotor is composed of a series of disks with magnets attached along the 

perimeter of each disk. 

A small capacity battery initiates rotor rotations. During the rotation of the rotors, each 

magnet on the disk passes through a series of inductors, which are fixed at the height of rotation of 

the magnets. Each coil unit is connected to an electronic circuit that collects the generated 

electricity and sends some of it to support the rotation of the shaft. Excess energy can be used as 

useful power. 

 

 

 

COMPETITIVE ADVANTAGES 

The generally accepted method for comparing power generation technologies is the 

Weighted Average Cost of Electricity (WACE). WACE is the total cost of construction and 

operation of power generating facilities during the whole period of their operation, divided by the 

amount of generated electricity. In fig. 1 depicts WACE of various power generation technologies. 

As can be seen in the figure, the WACE for DMIG is significantly less than for any other power 

generation technology. This is achieved due to two key factors. First, unlike traditional forms of 

power generation (working on diesel or natural gas), DMIG does not use any fuel. Secondly, DMIG 

performance is stable (97% at 100% load), in contrast to solar or wind energy, with dependence on 

weather conditions. These factors, combined with the competitive capital cost of acquisition, 

installation and maintenance, enable DMIG technology to achieve the smallest WACE in the 

industry. 

 

         DIMENSIONS AND MATERIALS 

- Maximum height - 2.32 m 

- Diameter - 2.02 m. Aluminum frame, light gray color (NCS 2703-G84Y) 

- Compliance with requirements: CUL Listed, FCC Part 15 Class A, ISO 14001, ISO 

9001, UL 1778, UL. 

- Long-term use - CE certification 

- energy performance 

 

SPECIFICATIONS 

- Output power: 5 MW -25MW / 4.9MVA - 24.5MVA 

- Maximum power: 5 MW -25 MW 

- Rated output voltage: 480V (10kV), 3 phases 

- Voltage distortion: less than 5% at full load 

- Output frequency (synchronized with the network): 50-60 Hz +/- 0.5 / 1/2/4/6/8% 

- Voltage form: sine 

- Connection: 4-conductor (3 phases + grounding), 
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- Bypass, external static measure Bypass 

 

 
 

This example shows that the PROMETEY PROJECT today can begin work on the territory 

of Ukraine. In addition, several more versions of these without fuel electric generators have been 

developed. 

An alternative fuel-free generator can be supplied to the PARIS15 PROGRAM projects 

through the introduction of new developments that Ukrainian inventors have: the compact stand-

alone power generator NSE 1500 (with a capacity of up to 50 MW in 1 m3). 

This generator has significant differences from the aforementioned generator of Noca Clean 

Energy. They are manufactured using the revolutionary technology of EPNS (screening of causal 

relationships, i.e. energy directly from the physical vacuum) developed by the authors of the 

invention, on which the NSE 1500 generators are created. At the moment there are several 

laboratory prototypes of a 20 kW-1 MW generator that have demonstrated the efficiency of the 

technology based on existing solid-state electronic components on the market. Developed various 

options for technological copy protection technology. The technology is patented. The launch does 

not require connection to any networks and does not consume any fuel. They also, like the 

generators of Noca Clean Energy, can be used both instead of traditional generators at power plants, 

and independently, directly at the place of energy consumption, reducing or completely eliminating 

the need for power lines. 

This technology allows you to deploy large-scale production of generators with a capacity 

from 1 kW to 50 MW on the basis of modern electronic components available on the market for 1-3 

years. At the same time, the cost of NSE 1500 and the electricity it produces is currently several 

times less than in the most common energy sources on the market, such as fossil fuel power plants, 

nuclear power plants, solar, wind and geothermal power plants. 

Based on the combination of characteristics (high power, low cost, autonomy, compactness, 

absence of harmful emissions and emissions), the NSE 1500 is a breakthrough for the global energy 

industry and in the near future can replace most types of power generation existing on the market. 

The use of NSE 1500 will also make a decisive contribution to reducing emissions to the 

environment, most of which are produced by the global energy industry. 

 

It is also planned to adapt the main technology for various types of transport (electric cars, 

water transport, railway transport). 

DMI

G 
Середня зваженавартість генераціїелектроенергії,  
USD за 1МВт/год 
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Given the increased security requirements and the integration of all systems, this direction 

will be implemented in the medium term. 

A key factor in the success of the project is the ability to quickly increase the volume of supplies 

and provide political support to the project in the face of confrontation with existing companies 

leading the energy industry. Based on these considerations, the project will first be implemented in 

Ukraine, and in the countries where there is the greatest demand for diversification of energy 

sources and reduction of harmful emissions. 

At the moment there are several laboratory prototypes of a generator with a capacity of 20 kW - 1 

MW, which have demonstrated the efficiency of the technology based on existing solid-state 

electronic components on the market. Developed various options for technological copy protection 

technology. The technology is patented. 

 

Appendix №2 / 2 

PROGRAM“PARIS15”  

 

PROJECT 

"PROMETHEUS AUTO" 

 

The development of electric cars on the basis of electric batteries does not lead to an 

improvement in the environment and to a drastic reduction in greenhouse gas emissions. The whole 

problem is in the sources of electricity. The last obtained from the carbon cycle - the combustion of 

fossil hydrocarbons, and the cycle of nuclear energy. At 1 kW * hour of electricity, (when the 

efficiency of thermal power plants is 33%) 1 kg of CO2 is formed. If, on average, an electric car 

consumes 50 kWh of electricity per day and is used for 300 days a year, then it actually creates 

15,000 kg of CO2 per year. What a lot. 

 

Nuclear power makes it possible to reduce electricity tariffs, compared with those that were 

only during the thermal carbon cycle of electricity generation. But atomic power is undervalued. 

Future generations will pay for it. All spent nuclear materials and waste are not disposed of, so as to 

significantly increase the price of nuclear electricity, and are accumulated for further processing by 

future generations. Therefore, cheap nuclear power is a myth. 

 

PARIS15 PROGRAM offers a way out. The program provides for the creation of the 

automotive industry on the basis of non-electric power generators, as set out in the PROMETEY 

PROJECT. 

 

PROJECT "PROMETEY AVTO" aims to create electric vehicles of all types: cars, trucks, 

special, utility, police, military of all types, passenger electric buses of all types and others based on 

new approaches. 

- First: it is proposed to be introduced into the automotive industry as a driving force, 

without fuel electric generators with an unlimited in time resource for generating 

electricity and the level of a radio signal. 

- Secondly, it is proposed to create a new undercarriage system based on electronic 

control of each of its motor - wheels, including under any conditions of controlling the 

progress of the car. 

- Third: create a new car collision security system. 

- Fourthly: to create an electronic system for remote control of all subsystems of the car 

with the full mathematical software of modeling with 0.2 - 2 seconds ahead. 
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- Fifth: to create electronic systems for metering of consumed electricity from an 

autonomous fuel-free on-board electric generator and create a system for parking 

consumption of on-board electricity from an electric vehicle. 

- Sixthly: to create a system of unmanned control of electric vehicles, especially: vehicles 

of public transport, road equipment, tractors of regular cargo transportation and so on. 

 

At the first stage of the implementation of the PROMETEY AVTO PROJECT goal, it is 

planned to create laboratories that will develop models of electric cars and industrial designs for all 

the above-mentioned positions. 

 

At the second stage - the creation of production facilities for the production of such electric 

cars in cooperation with the automotive industry of the world. 

 

At the third stage - the introduction of this vehicle into the economy. At the same time, it is 

planned to pay special attention to the establishment of international logistics services for the 

complete leveling of the climate catastrophe. 

 

When PROMETEY AVTO PROJECT is implemented, it is planned to install on cars, fuel-

free electric generators with a capacity from 50 kW to 1000 kW. Motor - wheels (prototypes are 

already being produced) - up to 160 kW per wheel. New materials have already been developed for 

bodies and power elements on the basis of carbon-free steels and ultra-strong lightweight 

magnesium alloys. 

 

Of course, it is necessary to develop a new design of electric vehicles and to provide, so far 

unrealized, the functions of their structures. 
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PROJECT 

"KIGA" 
 

The transition to new fuel-free sources of electricity calls for the creation of new technologies 

for the creation of new vehicles. 

Automobile transport, even in the part that it will run on clean electricity, brings a lot of 

problems: 

- road construction - as a support for wheel technology - creates scars on the planet and 

destroys its natural integrity, no longer taking into account the cost of construction and 

maintenance in the proper condition of roads; 

- the settlements of people are similar to the settlement of a car - a human settlement, - 

filled with motor transport, - leads to the destruction of human energy; 

- the accumulation of vehicles makes it impossible to automate the processes of 

movements and makes it necessary to maintain an army of drivers, leading to a non-

optimal use of the productive population. 

- Progress in the use of individual transport for each person comes only when a person 

masters the sky. At the same time, will create such aircraft that can: 

- to land and take off from any place; 

- controlled, in the autopilot mode, controlled by a global computer controller, fly from 

place to place; 

- hover over the chosen place and land safely; 

- - be powerful enough to lift and transport cargo. 
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This is possible only with the appearance of non-fuel electric generators, with a sufficiently 

high electrical output, thanks to which you can create new devices for air transport. 

PROJECT "KIGA" aims to develop and implement individual, municipal and cargo air 

transport. In addition to transport problems, it will create conditions for the preservation of the 

natural environment. Reduce the number of roads, parking, emissions, bring people closer to nature, 

release time and create a comfortable living environment. 

Within the framework of the PROJECT“KIGA”, new technologies have been developed for 

creating lift and thrust using an energy source, a fuel-free electric generator with a specific power of 

10 kW per 1 dm3 and highly efficient high-speed electric motors with a specific weight of 10 kW 

per 1 kg of weight. 

Within the framework of the KIGA PROJECT, several key problems are being solved for the 

creation of air transport for individuals, for public transport and for low-tonnage cargo 

transportation: 

1. Designed and ready for production onboard non-fuel electric generator of sufficient 

power to provide appropriate traction characteristics. 

2. The device with the electric drive is developed and tested, creates vertical and 

horizontal draft, and has no contacts of mobile parts with external objects, walls, 

wires, trees and masts. 

3. Control devices are developed on the principles of industrial Wi-Fi channels and full 

identification and stabilization of the position of air transport in space (altitude, 

elevation angles and geographic location) based on GPS signals. 

4. Heavy-duty and lightweight construction materials are developed for use for the power 

components of air transport and body parts. 

5. A system of climate control and atmospheric composition is created in the cabin of the 

air transport vehicle under any external conditions (-90Со - + 50Со, pressure from 1 

atm. To 0.1 atm.). 

6. A technical task has been developed for creating a global dispatcher based on artificial 

intelligence, with a system of control measures and duplication systems to create 

conditions for safe air transportation throughout Ukraine, and later in other countries 

of the world. 

7. The concept of the work and functioning of air transport as a social system is being 

developed. Fundamentals of air traffic management are being created throughout the 

entire airspace. Developed version of the regulations of the movement of air transport. 

 

What will give society the proposed mass development of air transport? PROJECT "KIҐA" - 

without denying the importance of wheeled transport, not excluding it from the traditional 

passenger and freight traffic, without imploring the importance of the road support system - as a 

wheel technology, without replacing passenger and cargo terminals - aims to gradually switch to 

electric air transport, as an alternative to ground. Along with the environmental consequences of the 

introduction of such transport, air transport on non-fuel energy sources with controlled pitch, 

vertical take-off, controlled position in space and global dispatching: 

1. Free up living space on earth and create zones free of ground transportation. 

2. Reduce time moving person. 

3. Create conditions for the free movement of labor and concentrate production and 

business centers in accordance with the flow of products, raw materials, goods. 

4. Create conditions for the uniform distribution of goods, products, services, regardless of 

climatic zones and geographic location. 

5. Fully free humanity from the inequality of nations. 
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Of course, the creation of a new industry will require new production facilities, new materials 

and components, will create new jobs and will require huge investments in this industry. 

Air transport will give impetus to the introduction of new service delivery systems: trade, 

medical services, the delivery of necessary goods, the movement of labor. The resettlement map 

will change. There will be no need for urbanization. The technology of rest and recovery will 

change. 

The architecture of housing will change. 

First of all, landing sites for docking with individual transport and service transport will 

appear in the houses. 

Secondly, the docking units and parking places of individual air vehicles will appear on the 

floors of the offices. 

Thirdly, the mutual arrangement of residential areas, offices, industrial zones and recreation 

areas will change. 

Fourthly, service air transport will appear: public services, medical care, goods delivery, 

municipal and school transport. That will require new approaches in architecture and urban 

planning. 
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Creating environmentally friendly aviation transport and the absence of harmful emissions of 

combustion products in the upper low renewable layers of the atmosphere will increase the 

protective stability of the earth’s atmosphere from ultraviolet radiation and reduce the negative 

impact of changes in the composition of the atmosphere on climate. 

 

Such an ecological air transport, as planned by “GIGA” PROJECT, can be airplanes that use 

electric turbines. 

 

The creation of aviation, which has on board the energy source of fuel-free electric 

generators, brings to life the development of new innovative large-capacity aircraft. 

 

Modern aviation, in its essence, in the concept is an enlarged version of the aircraft, on which 

the Wright brothers flew into the sky. This technological version, after more than a century of 

evolution, has already exhausted itself: 

- firstly: the design of the wing, as the basis for creating lift, came to the limit of strength. 

Increasing the load capacity is no longer possible without the use of materials of greater 

strength. But they are not yet developed. 

- secondly, the aerodynamic solutions used by gliders and engines for existing aircraft models 

have already exhausted themselves and require new approaches. 

 

PROJECT "GIGA" aims to develop and build a line of new types of aircraft, created using: 

- new sources of onboard energy on the basis without fuel electric generators, 

- New pressure electric turbines to create an adjustable vector of traction force, 

- a new airframe design, which has a number of advantages in comparison with today's, such 

as: 

• adjustable high-loaded straight wing; 

• without frame power supporting structure; 

• wide fuselage, which, when wrapped, creates additional lifting force; 
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• highly efficient slat system that regulates the pitch angle; 

• system for extinguishing trace turbulence; 

• mounting brackets for traction electrical turbines. 

- autopilots with a high level of autonomy and subordination to the intelligent global 

computer controller. 

 

It is planned that within the framework of the new concept small airplanes for individual use 

will be built and middle-class airplanes for passenger traffic with the number of seats from 40 to 

1000 passengers. 

 

Special attention in the PROJECT is given to the design and production of large-cargo aircraft 

with a payload of more than 1000 tons. 

In this case, the loading and unloading system is in the nature of loading a warehouse with cargo 

securing with a minimum time for the entire operation. 

 

It is planned that such aircraft will have an unlimited radius of action and full support from 

the intelligent computer controller. 

 

The cost of transporting goods and passengers for such flights will be significantly lower than 

with the current air traffic and, perhaps, comparable to the cost of road transport. 

 

Intercontinental route services are considered without landing the flight at intermediate transit 

points (airports), with cargo and passengers being brought to and from being lowered to the ground 

by small-sized shuttles. 

     

This creates an integral planetary aviation network of flows of goods and passengers. This 

network will promote the uniform provision of goods and services to all the people of the planet and 

will ensure the uniform development of all the peoples of the planet.  
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In the period of transition of all life cycles of a country from carbon-containing technologies 

to carbon-free technologies, the problem of providing electricity to all levels of consumption arises. 

One of the ways to provide electricity for all links of life is to create a safe nuclear power cycle with 

full utilization of spent nuclear fuel. It is necessary to create new types of nuclear fuel with a high 

content of radioactive plutonium without using the uranium enrichment cycle. 

The problem of eliminating the dangers from spent nuclear fuel and radioactive waste on the 

territory of Ukraine and around the world is one of the most important for the government and 

science. 

Public organization "DEVELOPMENT GROUP OF UKRAINIAN PEOPLE" and 

The public organization “AGENCY OF SPECIAL SAFETY” intends to create all the 

conditions for the creation and implementation of a set of technologies that are capable of creating 

industrial reprocessing of spent nuclear fuel and radioactive waste both in Ukraine and around the 

world. 

Our main humanitarian slogan: 
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"Neither borders, nor political preferences, nor national interests influence our will and 

desire to clean the whole Earth, like a shrine, like the cradle of humanity - from spent nuclear fuel 

and radioactive waste." 

 

The public organization “GROUP OF DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN PEOPLE” 

and the public organization “AGENCY OF SPECIAL SAFETY”, the following objectives are 

pursued in their activities: 

- concentration of all rights to the use and implementation of the technology for 

reprocessing spent nuclear fuel and radioactive waste; 

- creation of a control center for all stages of the GREEN ATOM PROJECT; 

- organization of research and development work related to the GREEN ATOM project; 

- organization of financing of works at the stage of development, testing and 

implementation of technologies for reprocessing spent nuclear fuel and radioactive 

waste; 

- organization of construction and operation of each processing plant on a non-

commercial basis; 

- the spread of technology around the world where there is a need to eliminate and 

reprocess spent nuclear fuel and radioactive waste on the basis of profitability and 

openness; 

- creation of funds for the search for the creation and development of more advanced and 

safe technologies; 

- Establishment of educational institutions with powerful scientific laboratories whose 

task is to train personnel for research and development and management of 

technological cycles of technologies for the elimination and reprocessing of spent 

nuclear fuel and radioactive waste. 

 

From individuals to public organizations transferred to KNOW - HOW. Individuals 

conducted studies confirming the possibility of implementing the proposed waste-free method of 

separating radioactive materials into individual components. They also proposed  

 

a technological scheme of the method. On this way on February 26, 1999, the patent of Ukraine No. 

22380 was obtained. 

It is planned that the Ukrainian government will appoint a state licensed contractor to test the 

technology and to create the Ukrainian nuclear fuel utilization cycle. 

 

There are a number of technologies in the world for reprocessing spent nuclear fuel from 

nuclear power plants, including the radioactive masses of the Shelter, for example: 

- method of processing radioactive fuel mass (Japan, 4 - 73760 from 09.12.85 and 

published on 24.11.92 . M.Kl.21.s19 / 46). 

- method of processing radioactive fuel mass (technology IOX NAS of Ukraine). 

 

The essence of these methods (and others with variations) is as follows: 

With the help of remote machines, highly radioactive materials are crushed into small 

fractions (1 - 10 mm), and then dissolved in nitric acid. The resulting mixture is undissolved residue 

and the solution is filtered, removed in a container with constant monitoring of criticality. The 

solution with uranium and radionuclides, is treated with hydrometallurgical methods, uranium and 

other radionuclides are mined, separated by sorption and extraction methods, liquid radioactive 

waste is sent for further processing. Treatment with nitric acid does not ensure reliable separation of 

uranium and plutonium from radioactive material. The reason for this is that the solubility of 

radioactive components in it is significantly different, and some materials are passivated, which 

significantly reduces their release. 
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Significant disadvantages of this method also include low manufacturability due to the occurrence 

of an extremely large amount of liquid radioactive waste, the disposal of which requires both 

additional costs and the introduction of fairly complex safety systems. Along with liquid waste, 

when applying this method, large volumes of toxic gases — nitrogen oxides NOx — are formed, 

which are formed when radioactive materials dissolve in nitric acid. 

The proposed method allows you to create a new technology, new solvents for radioactive 

materials, a fuel component and an injector-condensation system for the separation, purification and 

extraction of radioactive materials, low radioactive materials and non-radioactive components. 

According to the proposed method, highly active radiation materials are crushed to a fraction 

of 1 mm (the smaller, the faster the reaction proceeds), and are sent in a continuous stream to the 

reactor. In the reactor, the materials are dissolved in a water-organo-bromine solvent, and 

depending on the chemical nature, some of them are in the form of an aqueous solution of 

bromides, and the other is released into an organic solution of higher bromides of uranium and 

plutonium. 

The extraction of extracts is carried out by vacuum sublimation, in which organic bromides 

are first evaporated, and then, according to the temperature scale of bromide sublimation, metal 

bromides are sublimated. Thus, separate extraction of uranium, plutonium, zirconium and other 

decomposition products is provided. To increase the degree of further purification with the same 

method, you can overtake each fraction repeatedly and repeatedly. 

The method does not give waste. Bromine and organics are recycled. The seized materials 

have a high degree of purification and can be used with high readiness either in various nuclear 

cycles and technologies, either safely buried or reused in the preparation of nuclear fuel. 

 

According to the PROJECT "GREEN ATOM" it is planned that with the support of the state 

and the IAEA, to introduce this technology to attract as partners the best scientific, technological, 

design forces of Ukraine. who are able to collectively achieve the best positive result - to create a 

full-scale production in the shortest possible time. 

It is planned to attract and implement a number of technologies both developed by us and 

involving others in order to further improve the processing of radioactive waste into radioactive and 

non-radioactive materials for reuse, or into materials for reliable burial for humans and nature. 

As planned at the first stage, within the framework of the “GREEN ATOM” project, a plant 

for reprocessing spent nuclear fuel and radioactive waste will be created, which will process 0.5 kg 

of solid radioactive materials per second in a minimum of continuous mode. That in terms of a year 

is (at 80% load) about 12 000 tons. This capacity allows, in addition to spent nuclear fuel, to 

reprocess the radioactive masses of the Shelter and gradually redo all hazardous radioactive waste 

decommissioned from nuclear power plants in Ukraine. The next steps of technology introduction 

are planned, with the participation of international organizations of the United Nations, at the 

invitation of governments in the territories of the states with the richest stocks of nuclear fuel waste 

and radioactive masses of decommissioned nuclear power plants. 

Such a plant can operate in continuous mode with standard replacement of wear parts for 

decades. Its materials with induced radioactivity can be reprocessed in the spent nuclear fuel cycle, 

and the spent equipment can be reprocessed at it, or at the next generation plant. 

Thus, our humanistic mission in the field of nuclear energy will be fulfilled. 
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Ferrous metallurgy is one of the most powerful sources of atmospheric pollution: carbon 

oxides, sulfur oxides, oxides of some metals, emissions of organic compounds, dust emissions of 

metal oxides. The main reason for such emissions are the features of technology, mankind has been 

created for thousands of years. And this led to a paralysis of innovative transformations. 

The technology of the metallurgical process is built so that it does not produce such 

emissions, because in each of these processes, as the main technological component, there is carbon 

(coke) - namely: 

- The sintering process gives off emissions of carbon dioxide and sulfur oxides, dust; 

- blast furnace process - emissions of carbon dioxide and sulfur oxides, dust; 

- converter process - emissions of carbon dioxide and sulfur oxides, dust; 

- - processes of refining and cleaning - dust, metal oxides. 

 

In addition, for rolling before the processing of metal requires a high potential heat and 

electricity, which also contributes to the production of carbon dioxide emissions. And this process is 

not amenable to improvement, because only processes that produce carbon dioxide are inherent in 

it. 

All operations in metallurgy are carried out discretely, in portions. In each of these operations, 

metallurgists take part as the main factors of the technology itself. The presence of human factor in 

technology affects the quality and dramatically worsens all environmental indicators of the process. 

The level of technology in metallurgy resembles the level of technology at an early stage of 

development in chemistry. When, with understandable processes, all reactions were carried out in 

separate containers and processing of the products obtained was carried out separately, they were 

brought to consumer quality in a manual mode and packed up in a manual one. The situation 

changed dramatically when chemists switched to a continuous reactor deserted technology. Due to 

this, the influence of chemical processes on the environment has drastically decreased, and the 

productivity of processes and product quality have drastically increased.  

Therefore, it is possible to drastically change the technology for producing iron and its alloys 

by changing only two factors: 

- build the recovery process so as not to use carbon (coke) 

- to create a continuous deserted reactor technology for producing finished products from 

iron and its alloys. 

 

 PROJECT "N-METALLURGY" provides for the introduction of metallurgical technology, 

when they introduce a continuous process in which emissions from the reduction of iron will be 

water, the product will be no carbon iron or alloyed steel in the form of finished products, rolled 

products, billets. No carbon emissions, no uncontrolled emissions, no waste in natural cycles - all 

products are marketable. 

This technology includes the following features and stages: 

1. The input raw material for this production is iron concentrate, which is delivered to 

production by special transport, or directly as a transport pipe from the processing plant. 

No need to produce pellets, no need to lead the sintering process, no need for coke for 

sintering. 
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2. Raw materials are loaded into the receiving hoppers of the plant. And more people have 

no contact with oxidized iron, or with intermediate products, or with metal melts before 

receiving products, billets, rolled products. 

3. In the first stage of processing, the concentrate is heated to a certain temperature. 

4. In a special reactor, the heated iron concentrate is recovered in a counter-flow of heated 

hydrogen. Recovers iron powder. Water, sulfur compounds, and other volatile gases are 

removed and separated. Hydrogen is returned to the process. 

5. The heated iron powder enters the high-temperature reactor where it is melted, 

undergoes slag treatment, degassing, ligatures are added, additional purification from 

slag particles and gases. The finished alloy without contact with air is transferred for 

further processing. Waste slags, gases, heat are utilized. Heat is directed to the 

beginning of the process, hydrogen to the beginning of the process, slags are processed 

into building materials. 

6. The molten metal enters the continuous casting of the metal with the original ultrasonic 

mold. Formed continuous finished linear hire of any cross-section: square, circle, sheet 

steel, channel, brands, corner. Automatically carried out dimensional cutting and 

packaging. Only then does a person deal with this finished rental. 

 

The plant accepts 1.6 kg of iron concentrate per second and produces about 30,000 tons of 

finished steel per year. It has a size: 

- 8 meters - height, and diameter 1.5 meters 

- recovery column, 6 meters - length, 2 meters height, 1.5 meters width 

- high-temperature reactor and crystallization unit, 40 meters long, 1.5 meters - width, 1 

meter - height 

- reception, cutting and packaging of finished products. 

- Processing of slags into building materials takes 30 - 40 m2. 

- The weight of such a plant is about 100 tons. 

 

 Auxiliary equipment: power generation, hydrogen generation, production of cooled gases 

(argon, nitrogen), charge preparation, preparation of master alloys, mold dies, repair materials can 

be placed on an area of 600-800 m2. 

 

Waste from the production of such a plant is: water vapor and oxygen !!!! 

 

The metal obtained by this technology does not contain carbon. During its production, there is 

no stage of obtaining pellets, no blast furnace process and no iron, no converter, no electric arc 

furnaces for batch filling and metal drainage, no carbon dioxide emissions, no sulfur dioxide 

emissions. 

The metal obtained by this technology, alloyed with other metals, has new properties: 

increased strength, corrosion resistance, ductility. 

The introduction of this technology on the territory of Ukraine will create a highly profitable 

industry and will make ferrous metallurgy one of the environmentally friendly industries. 
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In nonferrous metallurgy, the most productive, in terms of carbon dioxide emissions, is the 

process of aluminum production. Need to change this technology. 

Drastically change all processes and ensure: 

- enrichment of Ukrainian raw materials and obtaining alumina of necessary purity 

with the creation of waste-free processes of using raw materials; 

- aluminum reduction without carbon (coke, pitch, graphite) 

- production of high-tech raw materials for the creation of aluminum alloys instead of 

aluminum ingots for remelting. 

 

PROJECT "N - ALUMINUM" provides for the introduction of technology that solves all the 

above tasks. 

Raw material Now Ukraine has the processing capacity of imported raw materials at the 

Nikolaev alumina plant where alumina is produced - Al2O3, suitable for aluminum production. 

Also, for the needs of the Zaporozhye aluminum plant, insignificant bauxite reserves are used - 38% 

Al2O3 * 9% SiO2 * 35% Fe2O3 - deposits Smelyanskoe (Cherkasy region) and deposits 

Vysokopolskoe (Dnipropetrovsk region). There are other little-studied bauxite deposits. Can be 

used as raw material 

- alunites - (K2SO4 * Al2SO4) 3 * 2Al (OH) 3, 

- syenites - a Al2O3 * b SiO2 * c FeO * d ZrO2 k Rz2O3, 

- nepheline - Al2O3 * 2SiO2 * Na2O. 

But the most promising raw material for Ukrainian aluminum is kaolin - Al2O3 * 2SiO2 * 2H2O. 

Within the framework of the PROJECT "H - ALUMINUM" it is planned that kaolin, which in 

sufficient quantities in the territory of Ukraine, will become the raw material basis for the 

production of aluminum. 

At the first stage of preparation of the raw material, alumina, suitable for the process of 

producing aluminum, is withdrawn from the kaolin, and amorphous silica will become waste from 

this process. The unique chemical properties of the latter make it possible to create a series of high-

quality products, the sale of which can recoup the costs of the entire process of enrichment of silica, 

its purification and preparation for the main process. 

At the second stage of preparation of raw materials - alumina is transferred to aluminum 

halogen and transferred to the main process. 

 

Technology. The main process of this technology is wasteless, without the use of carbon, low-

temperature (the temperature does not rise above 210C). The process is carried out in three stages. 

To power the process, you can use the heat tails of nuclear power plants. 

 

Products. The main product of this process is aluminum hydride - AlH3 in powder form. The main 

products of the raw materials enrichment technology are: amorphous silica nanopowder - SiO2. 

Silica nanopowder is used in medicine, agriculture: plant growing and animal husbandry, 

cosmetology, sorption processes, and the largest area of its application is concrete additives to 

replace cement and create new ones without cement binders. Aluminum hydride can be directly 

used in the metallurgy of aluminum and its alloys, in powder metallurgy. 

 

In addition, aluminum hydride has unique properties. 
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When heated above 100C0 decomposes into aluminum and hydrogen. Aluminum powder is 

remelted into solid metal or alloy without the formation of Al2O3 particles. 

Reacts violently with water. 

With diethyl ether forms a highly reactive complex used for the purposes of synthesis. 

Aluminum hydride is a very strong reducing agent. It can even reduce carbon dioxide to methane. 

One of the best hydrogen accumulators: AlH3 in 1 kg contains 1010 n. Liters of H2. 

The energy potential of AlH3 during hydrolysis is 39.3MJ / kg AlH3. 

These unique capabilities expand the fields of application of AlH3 and, apart from metallurgical 

applications, can be applied in power engineering, chemistry, and motor transport. What contributes 

to the expansion of the markets of products of this technology and contributes to the stability of 

production. 

Thanks to this technology, the cost of aluminum is reduced to metallurgical qualities, there 

are no greenhouse gas emissions into the atmosphere, there are no harmful effluents into the 

environment, new highly liquid properties of commercial products of this cycle are acquired. 

Within the framework of the PROJECT "H - ALUMINUM" it is provided for: 

- construction of several kaolin mining pits; 

- the construction of appropriate processing plants for the processing of this kaolin into 

alumina and silica; 

- creation of plants for the production of aluminum hydride using nuclear power plants, 

- the creation of a plant for the production of aluminum alloys, rolling, casting parts, 

production of parts for the automotive industry and blanks, 

- creation of a chemical plant for the synthesis of organic substances using aluminum 

hydride. 
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The basis of the technology of the construction industry is the production of binders. Today 

it is the production of cement. The latter is accompanied by colossal emissions of carbon dioxide 

and dust. To change the technology of cement production, it is necessary to select new substances 

that can replace it. But the production of which does not produce greenhouse gases and waste that 

harm the environment. In this case, it is desirable to switch to the technology of such new materials 

that are not subject to aging and decrease in strength under the influence of atmospheric factors. 

 

PROJECT "CEMENT" provides for the creation of a new class of binders based on 

amorphous silicon with impurities of such chemical components that catalyze crystallization, 

adhesion and strengthening of chemical bonds. 

 

To date, developed several areas of introduction of such binders. The most promising is the 

use of amorphous silica nanopowder - SiO2, obtained as a by-product of enrichment in the 

processing of kaolin clays to produce alumina. 

 

An alternative to creating such a binder is the production of amorphous silica from ordinary 

sand. 

 

At the same time, greenhouse gases are not generated, energy is not specifically consumed 

for the production of this important binder component, and no new waste is generated. 
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Active binders based on amorphous silica require, on the one hand, fine-grained and ground 

sand, on the other - the main components in a highly dispersed state. These highly dispersed 

components must be mixed in high-energy cavitations installations to establish chemical bonds and 

accelerate the reactions. Created binders are close to natural compounds. They are little affected by 

atmospheric conditions, humidity and cold. 
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СТАТЬЯ 1: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Глава 1 ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе государство и гражданское общество Украины отмечают, с 

одной стороны, на локальные угрозы существованию государства и на процессы, которые 

мешают становлению благосостояния в стране, с другой стороны - принять вызовы на 

глобальные угрозы, которые решает весь мир. Эти процессы имеют общие поля 

деятельности. Один из них, это борьба с изменениями климата планеты через кардинальную 

реконструкцию экономики. Это поле деятельности должно стать перекрестком решения 

проблем безопасности Украины как в политической плоскости через кардинальные 

изменения и улучшения в экономике страны, так и решать те глобальные угрозы планете, 

которые несет в себе изменение климата благодаря беспощадной эксплуатации углеродистой 

технологии получения тепла, электроэнергии, обеспечении энергоресурсами транспорта . 

 

Глава 2: ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА В МИРЕ 

 

Изменение климата это глобальная экологическая проблема. Основной причиной 

нарушения климатического баланса является использование ископаемого топлива и 

неэффективное потребление энергии. Парниковые газы CO2 (углекислый газ), CH4 (метан) и 

N2O (закись азота), образующихся в результате деятельности человека, способны вызвать 

усиление парникового эффекта. 

Избыточное количество газов, которые образуются в результате деятельности ТЭЦ, 

транспорта, сельского хозяйства, промышленности, попадая в атмосферу Земли удерживает 

солнечное тепло в нижних слоях атмосферы, не давая ему возвращаться в космос. В 

результате идет разогрев планеты и как следствие повышается среднегодовая температура на 

Земле. 

Изменение климата является реальностью. Сегодня климат на планете меняется и 

становится все более горячим и непредсказуемым, чем он был в течение двух тысячелетий. 

Если в ближайшие годы не изменятся существующие тенденции, к концу века глобальная 

температура достигнет наивысшей отметки. 

Ученые уверенно утверждают, что изменение климата происходит из-за влияния 

человека и само человечество несет ответственность за загрязнение и негативные изменения 

в климатическом балансе планеты. 

По последнему отчету Межправительственной группы экспертов (IPCC) 1 от 2 

февраля 2007 года "именно увеличение выбросов парниковых газов в результате 

деятельности человека является самой большой причиной зафиксированных климатических 

изменений". 

В течение последних ста лет люди зависели от ископаемых видов топлива, таких как, 

нефть, уголь, газ и использовали их для своих энергетических нужд. Сожжение нефти, угля и 

газа, создание свалок, развитие автотранспорта, нерациональное сельское хозяйство 

приводят к выбросам парниковых газов (углекислый газ, метан, закись азота), которые 

попадая в атмосферу Земли усиливают "парниковый" эффект, который приводит к 

глобальному изменению климата. 
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За последние сто лет концентрация углекислого газа (CO2) увеличилась на 40%, что 

является наибольшим уровнем за последние 650 тыс. лет. 

Концентрации в атмосфере метана (CH4) увеличилась в 2,4 раза по сравнению с до 

индустриальным периодом. 

Глобальные концентрации закиси азота (NO2) увеличились на 20% по сравнению с 

доиндустриальным периодом (IPCC1). 

По последнему отчету Международной группы ученых по изменению климата IPCC1 

(февраль 2007): 11 из последних 12 лет (1995-2006) были зафиксированы как теплые, с 

начала измерения температуры (1850) 

В среднем уровень мирового океана рос на 1,8 мм (1,3-2,3) ежегодно с 1961 по 2003 

Начиная с 2003, темпы повышения уровня океана выросли до 3,1 (2,4-3,8) мм ежегодно. 

Совокупно, уровень мирового океана увеличился на 0,17 м. 

Спутниковые данные показывают, что арктические ледники тают со скоростью 2,7% в 

десятилетие, с таянием летом до 7,4%. 

Зафиксировано усиление и долго срочность засух в районах тропиков и субтропиков и 

это - является бедой для населения, которое там проживает. 

Зафиксирован рост количества и интенсивности наводнений, вызванных большим 

испарением. 

Зафиксировано увеличение интенсивности тропических циклонов на севере 

атлантического океана, как следствие нагрева океана и накопления большего количества 

энергии. 

 

Если выбросы парниковых газов не будут контролироваться, изменение климата в 

течение ближайших сотен лет будет происходить со скоростью, неизвестной с начала 

развития цивилизации.Существует реальная возможность того, что механизмы реакции в 

ответ приведут к внезапным и необратимым изменениям климата. 

Существует такое мнение, что с глобальным потеплением в мире станет только теплее. 

Но на самом деле нас ждут изменения климата, которые влекут за собой такие 

экстремальные природные явления, как засухи, наводнения, сильные ураганы, затопление 

прибрежных районов и поселений, аномальные температуры. Из-за проблемы изменения 

климата уже к концу этого века сотням миллионов людей угрожает проблема 

существования. 

 

ГЛАВА 3:  ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ 

 

Изменения климата - это крупномасштабные, долгосрочные сдвиги в погодных условиях и 

средней температуре планеты в целом и отдельно взятых территорий. 

          По данным NASA в 2016 температурные показатели поверхности Земли были 

горячими с момента начала ведения наблюдений в 1880 году. Глобально, средняя 

температура в 2016 году была на 0,99 градусов по Цельсию выше, чем в середине 20-го века. 

Если наблюдать больший отрезок времени, средняя температура поверхности планеты 

поднялась на 1,1 градуса по Цельсию с конца 19 века. Ученые уже не сомневаются, что это 

изменение обусловлено в основном увеличением концентрации углекислого газа и других 

антропогенных выбросов в атмосфере. 

 

В такой ситуации прогноз для Украины может быть следующим: 

В случае, бездействия, по данным Всемирного банка, если не произойдет кардинальных 

изменений в экономике, способах производства и уровне потребления, среднегодовая 

температура в Украине к 2100 году может повыситься на 3,2-4,5 градуса по Цельсию. 

           В таком случае на Украину ждут значительные негативные последствия в первую 

очередь для сельского хозяйства за счет увеличения засух, уменьшение уровня осадков 
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летом, более резких пиковых температур (отрицательной зимой и плюсовой летом), что 

негативно сказываться на количествах урожая, будет требовать значительных инвестиций в 

мероприятия по адаптации к изменениям климата (например, в технологии орошения, работу 

над созданием устойчивых к перепадам температуры видов и т.д.). В целом, могут 

наблюдаться значительные изменения сезонных явлений, например раннее начало цветения 

растений, а затем резкие похолодания. Негативно влиять как на хозяйственные культуры, так 

и на все экосистемы в целом. 

           Засухи и наводнения, другие экстремальные погодные явления, такие как ураганы, не 

только участятся, но их разрушительное воздействие увеличится. Такие явления станут 

постоянными, нанося значительный ущерб экономике страны и угрожая продовольственной 

безопасности. Засухи и жара, уменьшение количества осадков летом также способствовать 

увеличению частоты лесных пожаров и опустыниванию южных и юго-восточных регионов 

Украины. В контексте наводнений и подтоплений наиболее уязвимыми являются горные 

регионы Карпат, населенные пункты в бассейнах рек Днестра, Днепра, меньших рек и др. 

Мы уже почувствовали на себе наводнения на Дунае в 2005г., на Днестре и в Закарпатье в 

августе 2008.Засуху по всей Украине в 2007, рекордные снегопады на западе и центральной 

части страны в марте 2013 

            Вместе с этим регионы на юге Украины могут также пострадать с высокой 

вероятностью вследствие поднятия уровня Черного и Азовского морей, которые являются 

составной Мирового океана, ведь за последние 100 лет уровень Мирового океана в среднем 

повысился на 178 мм и продолжает подниматься со скоростью 3,4 мм в год. Ученые 

предупреждают, что Крым может стать островом, потому что затопит перешеек. Так же под 

водой может оказаться значительная часть Одесской области. Вилково может исчезнуть 

вообще. Часть Херсонщины и Николаевщины тоже окажутся под водой. Такая ситуация 

может привести также к проблеме обеспечения водными ресурсами, в том числе питьевой 

водой. 

 

Согласно выводам Национальной академии наук Украины, Украинской академии аграрных 

наук и Госкомгидромета Украины, глобальное потепление в Украине откликнется 

необратимой деградацией степей Причерноморья, Приазовья и степной части Крыма, а 

также снижением производительности леса на всей территории Украины, в частности 

вследствие распространения инфекционных болезней растений и вредителей. По еще более 

пессимистическому сценарию, возможна угроза миграции населения из стран юго-восточных 

регионов, где будет наблюдаться значительное ухудшение условий проживания в результате 

стремительного изменения природно-климатических условий и угроза распространения 

инфекционных заболеваний несвойственных Украине (малярия, лихорадка Денге и т.д.). А 

по данным Национального института стратегических исследований, угрозы для 

биологического разнообразия из-за изменений климата проявляться в виде уменьшения 

количества полезных видов, изменения состава леса и фауны, деградации почв и изменение 

видового состава почвенной флоры и фауны. 

 

             При условии сокращения потребления ресурсов и быстрых изменений в экономике в 

направлении развития сервисной и информационной экономики с уменьшением 

материальной интенсивности и внедрением чистых ресурсосберегающих технологий, 

использованием возобновляемых источников энергии по данным Всемирного банка 

температура в Украине к 2100 году повысится на 2-3 градуса. Такой уровень потепления 

тоже может нести вышеперечисленные риски, только в несколько меньших амплитудах 

проявлений и с меньшей вероятностью. 

             Вместе с тем, существует альтернативный сценарий развития, который позволяет 

удержать повышение средней температуры в рамках 1,5 градуса С и противостоять 

изменениям климата и их негативным последствиям. Такой сценарий требует перехода к 
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100% возобновляемой энергии, радикального уменьшения выбросов парниковых газов, 

применение органического земледелия, сохранения лесов и экосистем, изменения 

транспортной системы, а главное - изменения сознания потребительства, постоянного 

обогащения и экономического роста, которая сейчас царит в Украине и мире. 

 

             На достижение этого нацелено Парижское климатическое соглашение.  Но в то 

время, когда эта сделка стала призывом к действию для всех стран мира, Украина решила 

проигнорировать основную идею этого договора - принятие на себя обязательств по 

сокращению выбросов парниковых газов. Согласно Национально-определенного взноса по 

сокращению выбросов, поданного в Секретариат Конвенции ООН по изменению климата, 

Украина планирует увеличивать выбросы до 2030 года. На данный момент, официальная 

цель Украины - сокращение выбросов на 40% относительно уровня выбросов парниковых 

газов 1990 года, что на самом деле означает увеличение выбросов на 40,7% к 2030 году 

относительно уровня выбросов в 2012 году, ведь сейчас в воздух выбрасывается уже 

примерно на 60 % меньше, чем в 1990 году. 

Парижское соглашение является не единственным документом, который определяет 

международные обязательства Украины по вопросам изменения климата. Так, в Соглашении 

об ассоциации Украина-ЕС значительная часть требований также заложена в сфере 

сокращения выбросов в атмосферу и урегулирования этой сферы в Украине. Украина 

является членом Европейского энергетического сообщества и должна выполнять требования, 

которые этим выдвигаются, в частности в части развития возобновляемой энергетики и 

сокращения выбросов. 

 

          Отказ от ископаемого топлива в Украине вполне реален. Более того, чтобы удержать 

повышение температуры в пределах 1,5оС все страны должны перейти к 2050 году к 100% 

возобновляемой энергии. В Украине высокий потенциал солнечной и ветровой энергии, а 

также энергии биомассы второго поколения, которых достаточно для замещения ископаемых 

видов топлива. По результатам исследования Greenpeace, переход к 100% возобновляемой 

энергии стран Восточной Европы и Евразии позволит создать около 1300000 

дополнительных рабочих мест к 2030 году и снизить до нуля выбросы CO2 от энергетики в 

2050 году. 

 

           Для этого необходимо уже сейчас ставить амбициозные цели по развитию 

возобновляемой энергетики, принимать программы повышения безопасности ядерной 

отрасли, отказываться от добычи и сжигания угля, ведь времени для действия остается все 

меньше и меньше. Чем дальше мы откладываем эти решения на будущее, тем больше 

вероятность, что изменения климата в Украине будут проходить по первоначально 

описанному пессимистичному сценарию. 

 

Глава 4:  ОСНОВАНИЯ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В ответ на глобальные вызовы человечеству о катастрофических тенденций изменения 

климата Земли 12 декабря 2015 на 21-й конференции сторон рамочной конвенции ООН по 

изменению климата была принята новая международная климатическая сделка - Парижский 

договор 

Украина подписала 22.04.2016, а Верховная Рада Украины ратифицировала этот договор 

Законом № 1469-VIII от 14.07.2016 

Статья 2 

1. Сделка, усиливая реализацию Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата, принятой в г.. Нью-Йорк 9 мая 1992, в том числе ее цели, направленной 
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на укрепление глобального реагирования на угрозу изменения климата в контексте 

устойчивого развития и усилий по искоренению бедности, в том числе путем: 

а) сдерживание роста глобальной средней температуры значительно ниже 2 ° С более 

доиндустриального уровня и приложения усилий с целью ограничения роста температуры до 

1,5 ° С более доиндустриального уровня, признавая, что это существенно снизит риски и 

последствия изменения климата; 

b) повышение способности адаптироваться к неблагоприятным последствиям изменения 

климата, а также содействие сопротивляемости к изменению климата и низкоуглеродистого 

развития таким образом, чтобы не ставить под угрозу производство продовольствия; 

с) обеспечение согласованности финансовых потоков в направления развития 

низкоуглеродистых отраслей и опоройпо изменению (улучшению) климата. 

2. Настоящее Соглашение будет реализовываться таким образом, чтобы отразить 

справедливость и принцип общей, но дифференцированной ответственности, а также 

соответствующих возможностей в свете национальных особенностей. 

 

СТАТЬЯ 2:ИЗМЕНЕНИЕ УКЛАДА ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Глава 5:  ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ТРАНСФОРМАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

 

В рамках этого проекта специалистами: 

1). Выделенны важнейшие технологические и природные процессы, которые влияют 

на рост выбросов оксида углерода и метана, как основных факторов и причин кардинальных 

изменений климата планеты. 

2). Предложены технологические решения, которые приведут к кардинальным 

изменениям этих факторов и увеличат рентабельность этих производств и улучшит 

состояние природных систем. 

3). Предложен ряд технологий, которые способны адаптировать природные и 

цивилизационные системы к предстоящим изменениям климата планеты. 

4). Показано, как решение этих задач изменит экономические и социальные аспекты 

деятельности на территории Украины. 

5). Проанализированы последствия внедрения проектов ПРОГРАММЫ «ПАРИЖ15» 

для территории Украины, и вклад в общую планетную борьбу с изменениями климата.  

Основными источниками выбросов в атмосферу углекислого газа и метана является 

ниже перечисленные ныне работающие технологии, которые ранее  считались 

прогрессивными достижениями. Но время их применения исчерпано. Только полная 

модернизация этих технологий как на территории Украины, так и в мире, приведет к 

коренным изменениям по составу и объему выбросов в атмосферу. В этой таблице не 

содержится информация о конкретных объемах выбросов. Эти данные будут размещены в 

каждом проекте по замене технологий. 

ТАБЛИЦА №1 

№   

ВЫБРОСЫ 

ОБЛАСТЬ ПРИЗНАКИ И ОСОБЕННОСТИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЦИКЛОВВЫЗЫВАЮЩИХ 

ВЫБРОСЫ 

1. 
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тепло- 

электро- 

энергетика 

Для получения тепла и электроэнергии сжигается 

углерод содержащих топливо: уголь, природный газ, 

нефтепродукты, другое органическое топливо, что 

приводит к выбросам в атмосферу СО2 и ряда других 

токсичных газов. 

угля: 40млн.тн х 0.8тн С / тн х 3.7 тн СО2 / тн С = 

118.4млн.тн СО2;  природный газ: 30млрд.м3 х 
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0.7тн / 1000 м3 х 0.75тн С / тн х 3.7тн СО2 / тн С = 

58.3млн.тн СО2 

2. 
Автомобильный 

транспорт 

При работе двигателя внутреннего сгорания сжигается 

углерод содержащих топливо: бензин, дизель, и 

связывается атмосферный кислород. Выхлопные газы 

содержат 20 - 30% углекислого газа  бензин + дизель: 

8.1млн.тн х 0.83тн С / тн х 3.7тн СО2 / 1тн С = 

24.8млн.тн СО2 

сжиженный газ: 1.8млн.тн х 0.8тн С / тн х 3.7тн СО2 

/ 1тн С = 5.3млн.тн СО2 

3. 
Железнодорожн

ый тепловозный 

парк 

Для работы двигателя внутреннего сгорания тепловоза 

сжигается углерод содержащих топливо: дизель, и 

связывается атмосферный кислород. Выхлопные газы 

содержат 20 - 30% углекислого газа.  Дизель: 

0.4млн.тн х 0.83тн С/тн х 3.7тн СО2/1тн С = 

1.2млн.тн СО2 

4. Авиация 

Авиационный керосин сжигается в турбоагрегатах 

самолета и приводит к образованию большого 

количества углекислого газа в верхних слоях 

атмосферы. 

Авиационный керосин: 0.4млн.тн х 0.83тн С/тн х 

3.7тн СО2/1тн С = 1.2млн.тн СО2 

5. Металлургия 

Восстановление металлов коксом и углерод 

содержащими электродами приводит к появлению 

углекислого газа.            Ч. / металлургия:21млн.тн 

х0.6тн кокса/тн х3.7тн СО2/1тн С = 46.6млн.тн СО2 

Алюминий:0.2млн.тн х 0.5тн анод.маси/тн х 3.7тн 

СО2/1тн С = 0.37млн.тн СО2 

6. 
Строительные 

материалы 

Обжиг известняков при получении клинкера и извести 

дают углекислый газ, который выбрасывается в 

атмосферу. Цемент: 9.8млн.тн х 0.8тн СО2/тн = 

7.8млн.тн СО2 

Известь:1млн.тн х 0.79тн СО2/тн СаО = 0.79 млн.тн 

СО2 

7. 
Производство 

спирта 

При брожении сахаров образуется спирт и углекислый 

газСейчас:0.5млн.тонн СО2 (0.5млн.тонн спирта) 

2030 год: 20млн.тонн СО2 (20млн.тонн спирта) 

8. 
Взрывчатые 

вещества 

При применении и утилизации образуется углекислый 

газ. 

9. 
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Сельскохозяйст

венное 

производство 

Остатки частей растений на полях после уборки 

урожая приводит к их гниению и выделение метана 

Растеневодство:40млн.тн х 0.8тн отход./тн х 0.5тн 

С/тн отход./ х 1.3тн СН4/1тн С = 20.8 млн.тн СН4 

Животноводство: 0.8млн.тн СН4 

10. 
Водоемы 

Украины 

Органические остатки в воде и на дне водоемов 

приводят к выделению метана2млн.тн СН4 

11 

Твердые и 

жидкие 

непереработанны

е бытовые отходы 

Непереработанные твердые и жидкие бытовые отходы 

при гниении выделяют метан 

Твердые бытовые отходы: 10млн.тн х 0.7тн С/тн х 

1.3тн СН4/1тн С = 9.1 млн.тн СН4 

Жидкие бытовые отходы: 12млн.тн х 0.7тн С/тн х 
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1.3тн СН4/1тн С  = 11 млн.тн СН4 

12. 

Лесные и 

городские 

парковые 

насаждения 

Не убранные от листьев и сухостоя леса и парковые 

насаждения при гниении дают метан 

Органика:   8млн.тн х 0.7тн С/тн х 1.3тн СН4/1тн С 

= 20.8 млн.тн СН4 = 7.3 млн.тн СН4 

13. 
Угольная 

промышленност

ь 

Добыча угля создает и освобождает метан, который 

впоследствии через слои почвы и вентиляцию 

попадают в атмосферу 

14.   

 

*Эквивалент CO2 - потенциал глобального потепления (ПГП) какого-либо 

парникового газа (ПГ), количество которого приравнивается к количеству CO2 с тем 

же ПГП. 

Время жизни углекислого газа в атмосфере составляет примерно 100 лет. Его ПГП 

равен 1, так как этот газ является базовым стандартом. В приведенной ниже таблице 

указано время жизни и ПГП распространенных ПГ. 

Время жизни и ПГП парниковых газов (МГЭИК, 2007) 

 

Газ 
Время 

жизни (лет) 

ПГП 

за период 

20лет 100 лет 500 лет 

Углекислый газ ~ 100 1 1 1 

Метан  12 72 25 7,6 

Закись азота 114 289 298 153 

Фреон-14 (Тетрафторметан) 50 000 5210 7390 11 200 

Фреон-23 (Фтороформ) 260 9400 12 000 10 000 

Гексафторид серы 3200 15 100 22 200 32 400 

 

Данные, приведенные в таблице №1, по объемам выбросов углекислого газа и метана 

свидетельствуют, что более существенно влияет на климат метан, по сравнению с 

углекислым газом. Влияние выбросов метана на сегодня более чем в 15 раз превышает такое 

влияние со стороны углеродного газа. Что указывает на первоочередность задач 

ПРОГРАММЫ. 

 

Согласно ПРОГРАММЕ «ПАРИЖ15», предлагается реконструкция технологий указанных в 

таблице №1 на без углеродные технологии, ориентированные на другие производственные 

высокорентабельные циклы. 

ТАБЛИЦЯ №2 

 

№ ОТРАСЛЬ 

ПРИЗНАКИ И ОСОБЕННОСТИ 

НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ЦИКЛА БЛАГОДАРЯ КОТОРОМУ 

ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШАБТСЯ 

ВЫБРОСЫ СО2 и СН4 

ПРОЕКТЫ 

1. 

Тепло- 

електро- 

енергетика 

Для получения тепла для 

коммунальных и промышленных нужд 

используется электроэнергия, или 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B8
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холодный ядерный синтез, или тепло из 

окисления водорода. 

Генерация электроэнергии 

осуществляется: 

1.На атомных станциях холодного 

ядерного синтеза. 

2.На традиционных атомных станциях с 

усовершенствованным ядерным циклом 

повышенной ядерной безопасности и 

использованием тепла. 

3. На без топливных 

электрогенераторах. 

4. Из источников альтернативной 

электроэнергетики (солнечных-, 

ветровых-, гидроэлектростанциях) 

5.На топливных водородных ячейках 

 

 

 

 

«ЗЕЛЕНыЙ 

АТОМ» 

 

 

 

 

 

 

«ПРОМЕТЕЙ» 

 

 

 

 

 

2. 
Автомобильный 

транспорт 

Полная замена на электротранспорт: 

1. На гибридных источниках питания: 

супер конденсатор - аккумулятор 

2. На без топливном электрогенераторе 

3. На водородных циклах электро 

генерации 

«ПРОМЕТЕЙ» 

 

3. 
Железнодорожный 

тепловозный парк 

Полная замена на электро тягу с 

питанием: 

1. электропровод; 

2. аккумуляторную 

3. электрогенераторы с 

альтернативными источниками 

«ПРОМЕТЕЙ» 

 

4. Авиация 

Электро авиация с электростанцией на 

борту и новыми технологиями создания 

тяги и подъемной силы 

«КИГА» 

«ГИГА» 

5. Металлургия 

1. Восстановление железа из рудного 

концентрата водородом и создание 

закрытого безлюдного непрерывного 

цикла производства проката 

высококачественных без углеродных 

железных сплавов. 

2. Новая низкотемпературная без 

электролизная технология производства 

алюминия без использования углерода 

и карналлита 

«Н-

МЕТАЛЛУРГИЯ» 

 

 

 

 

 

«Н-АЛЮМИНИЙ» 

 

 

6. 
Строительные 

материалы 

Внедрение новых без цементных и без 

известковых связующих с 

использованием низкопотенциального 

тепла атомных станций на основе 

кремния 

«ЦИМЕНТ» 
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7. Производство спирта 

Углекислый газ, который образуется 

при брожении, направить на 

производство карбамида, угле 

аммонийных удобрений и на 

химический синтез промышленно 

значимых реагентов при полной 

переработке спирта на 

высоколиквидные товары благодаря 

технологиям ХИМИИ С2 

«ТЕХНОПАРК 

РЕГІОН» 

8. Взрывчатые вещества 

1. Заменить взрывные работы на 

карьерах на электроультразвуковое и 

импульсное гидроабразивное 

разрушение пород 

2. Утилизировать все боеприпасы 

 

 

 

«РЕРS» 

9. 
Сельскохозяйственное 

производство 

Полное использование растительных 

остатков для производства 

энергоресурсов с помощью химических 

веществ, которые полностью связывают 

углерод 

«БАЗИС» 

10. Водоемы Украины 

1. Внедрение полной очистки дна 

малых рек, притоков, бассейно 

образующих рек от органического 

загрязнения 

2. Ввести полный контроль за стоками в 

реки и обеспечить их биологическую и 

солевую очистку до родниковой 

чистоты, используя электроэнергию из 

альтернативных источников. 

3. Высадить прибрежные лесные 

насаждения для перехвата загрязнений 

от поверхностных стоков и создать 

технологию их утилизации. 

4. Внедрять постепенно растворимые 

несмываемые дождями удобрения 

«ЧИСТЫЕ РЕКИ 

УКРАИНЫ» 

11. 
Твердые и жидкие 

бытовые отходы 

1. Создать систему сбора, 

транспортировки и полной безотходной 

переработки твердых бытовых отходов 

в ликвидные безопасные товары. 

2. Создать систему очистки сточных 

коммунальных и сточных дождевых 

вод. 

«КОМПЛЕКС Т» 

 

 

 

«КОМПЛЕКС W» 

 

12. 
Лесные и городские 

парковые насаждения 

Создать социально ориентированную 

систему очистки лесов и парковых 

насаждений от сухостоя, подлеска и 

листьев с соответствующей 

переработкой их в гуматы и 

искусственные почвы 

«ОРГАНО 

ОРГАНО» 

13. 
Угольная 

промышленность 

Полностью закрыть угольные шахты. 
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ПРОГРАММА «ПАРИЖ15» декларирует комплекс технологических реконструкции базовых 

отраслей экономики Украины за счет частного капитала и направлена на создание на 

территории Украины ряда предприятий, которые уже имеют такие технологии, которые 

способны такие технологии разработать и которые способны за счет частных инвесторов 

воплотить такие технологии в виде действующих заводов, предприятий и промышленных 

циклов. 

 

Только системная последовательная работа по замене технологических циклов и внедрение 

новых технологических циклов и производственных систем - приведет к реальным 

климатическим изменениям. 

А так, как речь идет не о прибыли корпораций (об этом ниже), а о создании новой среды, где 

человек будет в безопасности, обеспечит безопасность и стабильность природы, не будет ей 

вредить и будет соблюдать определенные правила, которые человек, как вид не должен 

никогда нарушать. 

 

Оценочная стоимость технологических изменения в стране, которые изложены в изложенные 

в таблице №3. 

ТАБЛИЦЯ №3 

 

№ ОТРАСЛЬ 

НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ЦИКЛЫ 

ПРОЕКТЫ СТОИМОСТЬ 

1. 
Тепло- 

электро- 

энергетика 

Для получения тепла для 

коммунальных и 

промышленных нужд 

используется 

электроэнергия, или 

холодный ядерный 

синтез, или тепло из 

окисления водорода. 

Генерация 

электроэнергии 

осуществляется: 

1. На атомных станциях 

холодного ядерного 

синтеза. 

2. На традиционных 

атомных станциях с 

усовершенствованным 

ядерным циклом 

повышенной ядерной 

безопасности и 

использованием тепла. 

3. На без топливных 

электрогенераторах. 

4. Из источников 

альтернативной 

электроэнергетики 

(солнечних-, ветровых-, 

гидроэлектростанциях) 

5. На топливных 

 

 

 

 

 

! 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЗЕЛЕНИЙ 

АТОМ» 

 

 

 

 

 

 

«ПРОМЕТЕЙ 

NOCA» 

 

 

«ПРОМЕТЕЙ  

NSE» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10Ві€ 

 

 

 

 

 

 

 

Електростанції 

10ГВт 

25Ві€ 
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водородных Н2 ячейках   

2. 
Автомобильный 

транспорт 

Полная замена на 

электротранспорт: 

1. На гибридных 

источниках питания: 

супер конденсатор - 

аккумулятор 

2. На без топливном 

электрогенераторе 

3. На водородных 

циклах электро 

генерации 

 

 

 

 

«ПРОМЕТЕЙ 

АВТО» 

 

 

 

 

 

10млн. електроавто 

1000ГВт 

елекрогенери 

20Ві€ 4 завода 

 

 

 

3. 
Желехнодорожный 

тепловозный парк 

Полная замена на 

электротягу с питанием: 

1. электропровод; 

2. аккумуляторную 

3. электрогенераторы с 

альтернативными 

источниками 

  

4. Авиация 

Электро авиация с 

электростанцией на 

борту и новыми 

технологиями создания 

тяги и подъемной силы 

«КИГА» 

индивидуальный 

електроавиа 

транспорт 

«ГИГА» 

пассажиро - 

грузовой 

електроавиа 

транспорт 

20Ви € 4 завода 

планер 

20 Ви € 4 завода 

электрогенераторы 

 

20Ви € планер 

20Ви € 

электрогенераторы 

5. Металлургия 

1. Восстановление 

железа из рудного 

концентрата водородом 

и создание закрытого 

безлюдного 

непрерывного цикла 

производства проката 

высококачественных без 

углеродных железных 

сплавов. 

2. Новая 

низкотемпературная без 

электролизная 

технология производства 

алюминия без 

использования углерода 

и карналлита 

 

 

 

 

«Н-

МЕТАЛЛУРГИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Н-АЛЮМІНІЙ» 

 

 

 

 

 

 

25Ві€ 20млн.тонн 

прокат 

3Ві€ 

электрогенерация 

 

 

 

 

 

 

1Ві€ 1млн.тонн AlH3 

0.5Ві€ 

электрогенерация 

0.5 Ві€  1млн.тонн 

проката сплавов Al 

 

 

 

6. 
Строительные 

материалы 

Внедрение новых без 

цементных и без 

 

 

2 млн. тонн 

связующего 
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известковых связующих 

с использованием 

низкопотенциального 

тепла атомных станций 

на основе кремния 

 

«ЦЕМЕНТ» 

 

 

 

на основе кремния 

0.5Ві€ 

7. Производство спирта 

Углекислый газ, 

который образуется при 

брожении, направить на 

производство карбамида, 

угле аммонийных 

удобрений и на 

химический синтез 

промышленного 

значимых реагентов при 

полной переработке 

спирта на 

высоколиквидные 

товары благодаря 

технологиям ХИМИИ 

«ТЕХНОПАРК 

РЕГИОН» 

100 технопарков 

по переработке 

сельхоз продукции в 

продукцию 

х 3Ви € х = 300В € 

8. Взрывчатые вещества 

1. Заменить взрывные 

работы на карьерах на 

электро ультразвуковое 

и импульсное гидро 

абразивное разрушение 

пород 

2. Утилизировать все 

боеприпасы 

«РЕРS» 

 

 

 

0.5Ві€ 

 

 

9. 
Сельскохозяйственное 

производство 

Полное использование 

растительных остатков 

для производства 

энергоресурсов 

применяя химические 

вещества, которые 

полностью связывают 

углерод 

«БАЗИС» 

100 сельхоз хозяйств 

по 240тисяч га (24 

СОТА) х 6Ви € = 

600В € 

10. Водоемы Украины 

1. Полная очистки дна 

малых рек, притоков, 

бассейно образующих 

рек от органического 

загрязнения 

2. Полный контроль за 

стоками в реки и 

обеспечить их 

биологическую и 

солевую очистку до 

родниковой чистоты 

используя эл/*энергию 

из альтернативных 

источников. 

3. Высадить прибрежные 

лесные насаждения для 

«ЧИСТЫЕ РЕКИ 

УКРАИНЫ» 

6 заводов техники 

для очистки х 0.2Вi € 

= 1.2В € 

затраты на очистку 

рек 

70Вi € затраты на 

очистку стоков  70Вi 

€ высадка 

насаждений вдоль 

рек 

30Ви € переработка 

продукции 

20Ви € экспорт 

питьевой воды 
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перехвата загрязнений от 

поверхностных стоков. 

4. Внедрить постепенно 

растворимые 

несмываемые дождями 

удобрения 

11. 
Твердые и жидкие 

бытовые отходы 

1. Создать систему 

сбора, транспортировки 

и полной безотходной 

переработки твердых 

бытовых отходов в 

ликвидные безопасные 

товары на территории 

Украины 

2. Создать систему 

очистки сточных 

коммунальных и 

сточных дождевых вод 

на всей территории 

Украины 

 

 

«КОМПЛЕКС Т» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«КОМПЛЕКС W» 

 

 

110 комплексов с 

заводами 

переработки 

х 0.24Вi € = 26.4Ви € 

 

 

 

 

 

линейка очистных 

установок 

30Вi € 

12. 
Лесные и городские 

парковые насаждения 

Создать социально 

ориентированную 

систему очистки лесов и 

парковых насаждений от 

сухостоя, подлеска и 

листвы с 

соответствующей 

переработкой их в 

гуматы и искусственные 

почвы 

«ОРГАНО 

ОРГАНО» 

всеукраїнська 

система виробництва 

штучних ґрунтів 

10млн.га х 2тн/рік х 

0.4 = 

8млн.тн органіки/рік 

3Ві€ 

 

13. 
Угольная 

промышленность 

Полностью закрыть 

угольные шахты. 

 езопасное закрытие 

и 

перепрофилирование 

3Ви € 

 ВСЕГО   1 392 Ві€ 

 

 

Затраты на перепрофилирование технологических циклов и создание новых систем, которые 

резко уменьшают загрязнение атмосферы, улучшают экологию жизни человека, изменяют 

образ жизни человека. Но эти же процессы изменяют уровень экономики страны, создают 

большое количество рабочих мест для высококвалифицированных рабочих, меняют 

транспортные и товарные потоки, меняют природу страны. Такая трансформация требует 

адаптации к новым условиям организации управления наукой и образованием страны, 

системой здравоохранения и социального обеспечения, новых подходов для формирования 

электросетей, коммунальных систем, систем распределения продуктов промышленности и 

сельского хозяйства, системы охраны активов. И эти трансформационные процессы 

являются предметом этой ПРОГРАММЫ и будут изложены в отдельных подразделениях 

ПРОГРАММЫ. 
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Приоритеты.  
Учитывая выше приведенные данные в таблицах, очевидно, что глобальные 

приоритеты реконструкции технологий должны быть расставлены так, чтобы в первую 

очередь финансировались проекты, которые позволят приостановить эмиссию метана. И это 

надо начать немедленно. Параллельно, надо начать работы по имплементации технологий, 

которые уменьшат выбросы углекислого газа. 

 

 

1. На начальном этапе нужно, параллельно приступить к выполнению, как первоочередных, 

проектов ПРОГРАММЫ «ПАРИЖ15». Описание этих проектов предоставляется в 

Приложении №1 к этой программе: 

Приложение №1 / 1. ПРОЕКТ «БАЗИС» 

Приложение №1 / 2. ПРОЕКТ «ТЕХНОПАРК РЕГИОН» 

Приложение №1 / 3. ПРОЕКТ «ЧИСТЫЕ РЕКИ УКРАИНЫ» 

Приложение №1 / 4. ПРОЕКТ «КОМПЛЕКС Т» 

Приложение №1 / 5. ПРОЕКТ «КОМПЛЕКС W» 

Приложение №1 / 6. ПРОЕКТ «ОРГАНО ОРГАНО» 

 

2. Создать условия для реконструкции технологических циклов, которые позволят резко 

снизить выбросы углекислого газа и создать новый технологический потенциал для развития 

общества. Описание этих проектов предоставляется в Приложении №2 к этой программе: 

ДОДАТКУ №2 /1. ПРОЕКТ «ПРОМЕТЕЙ» 

ДОДАТКУ №2 /2. ПРОЕКТ «ПРОМЕТЕЙ АВТО» 

ДОДАТКУ №2 /3. ПРОЕКТ «КИГА» 

ДОДАТКУ №2 /4. ПРОЕКТ «ГИГА» 

ДОДАТКУ №2 /5. ПРОЕКТ «ЗЕЛЕНЫЙ АТОМ» 

ДОДАТКУ №2 /6. ПРОЕКТ «Н-МЕТАЛЛУРГИЯ» 

ДОДАТКУ №2 7. ПРОЕКТ «Н-АЛЮМИНИЙ» 

ДОДАТКУ №2 /8. ПРОЕКТ «ЦЕМЕНТ» 

 

Внедрение вышеуказанных проектов безусловно коснется и других технологий и 

систем. 

Во-первых: эта реконструкция столкнется с необходимостью изменить социальную систему 

и способы управления социумом. 

Во-вторых: необходимо будет изменить морально - этическую иерархию ценностей в 

социуме. 

В-третьих: провести кардинальную ревизию всех технологий и осуществить их 

реконструкцию на благо природы и человека. 

В-четвертых: разработать ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ. 

В-пятых: найти новую систему экономических стимулов и источников финансирования для 

поддержки новых технологий и развития социума. 

 

Глава 6:  ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Трансфер технологий на мировой рынок и изменение парадигмы хозяйственной 

деятельности стран - участников Парижского договора. 

Создание нового комплекса на территории Украины, функционирование которого 

значительно уменьшит выбросы парниковых газов и создаст и внедрит парадигму 

экономики, позволит создать программу передачи и внедрения этих технологий странам - 

участникам Парижского договора. 
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Для такого трансфера необходимо создать фонд обмена технологий под коллективным 

руководством международного сообщества. 

 

 

Глава 7:  ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ «ПАРИЖ15» 

 

Финансирование проектов ПРОГРАММЫ «ПАРИЖ15» осуществляется в основном за 

счет частных инвестиций на основе формирования долгосрочной политики получения 

высокой добавленной стоимости при осуществлении и реализации проектов ПРОГРАММЫ 

за счет привлечения, разработки и внедрения новых технологий и новых организационно - 

финансовых концепций решения экологических проблем. Участие в финансировании 

проектов ПРОГРАММЫ донорских грантов и поддержка этой ПРОГРАММЫ со стороны 

Украины и государств - доноров даст свой положительный вклад и ускорит сдерживание 

негативных тенденций в изменениях климата. 

Безусловная финансовая поддержка должна осуществляться на институциональном 

уровне: завтра, при нерешенности вышеуказанных задач по устранению негативных 

воздействий деятельности человека на климат планеты, сами финансовые фонды потеряют 

свою ценность и перестанут быть теми активами, которые еще могут сегодня сработать на 

улучшение ситуации. Самосохранение должно стать краеугольным камнем финансирования 

этой программы. 

 

Глава 8: ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ «ПАРИЖ15» 

ТАБЛИЦЯ №4 

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ СРОКИ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. 

Создать Общественное 

объединение 

«ПАРИЖ15» 

ОО «ГРУППА 

РУНА» 

до 

01.04.2019г 

 

2. 
Принять Программу 

«ПАРИЖ15» 

ОО «ПАРИЖ15» до 

05.04.2019г 

 

3. 

Поставить в 

известность КМУ и 

другие органы 

государственного 

управления 

о разработке и 

внедрению 

ПРОГРАММЫ 

ОО «ПАРИЖ15» 30дней от 

даты 

публикации. 

Подписание 

Меморандума о 

взаимопонимании 

4. 

Подписать соглашение 

ОО «ПАРИЖ15» и 

КМУ относительно 

участия в 

ПРОРГРАММЕ и 

подписания ОО «АСБ» 

ПАРИЖСКОГО 

договора 

ОО «ПАРИЖ15» 60дней от 

даты 

публикации 

Подписание соглашения 

ОО «ПАРИЖ15» и КМУ 

5. 

Подписать Договор 

присоединения ОО 

«ПАРИЖ15» к 

Пражскому договору 

ОО «ПАРИЖ15» .90дней от 

даты 

публикации 

Подписание Договора 

присоединения ОО 

«ПАРИЖ15» к 

ратифицированному 

Украиной 



 

159                                                                                 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА 

 

ПАРИЖСКОМУ 

договору 

6. 

Создать и наладить 

работу 

координационного 

центра ПРОГРАММЫ 

и его региональных 

отделений 

Участники 

ОО «ПАРИЖ15» 

. 30дней от 

даты 

публикации 

Координационный 

центр ПРОГРАММЫ 

«ПАРИЖ15» 

7. 

Открыть 

финансирование 

проектов 

ПРОГРАММЫ 

Финансовые 

институты 

до 30дней от 

даты 

публикации 

Подписание договоров о 

финансировании 

проектов ПРОГРАММЫ 

8. 

Создать и наладить 

информационную 

платформу 

ПРОГРАММЫ на 

основе технологий 

blockchain 

ОО «АСБ» до 60дней от 

даты 

публикации 

Создание 

информационной 

платформы 

ПРОГРАММЫ и 

договорной базы 

участников 

9. 

Участникам 

ПРОГРАММЫ - 

специализированным 

организациям 

разработать и 

предоставить 

координационному 

центру на 

согласование 

концепции, бизнес - 

планы по проектам, их 

частей и их этапов 

УЧАСТНИКИ до. 60дней от 

даты 

публикации 

Создание расширенной 

ПРОГРАММЫ с 

предоставлением 

полной калькуляции, 

смет со сроками 

реализации проектов 

ПРОГРАММЫ 

10. 

Согласовать с КМУ 

проекты, касающиеся 

государственных 

программ и 

государственного 

управления 

ОО «ПАРИЖ15» 90дней от 

даты 

публикации 

Подписание актов 

разграничения об 

ответственности за 

реконструкцию тех или 

иных систем. 

11. 

Проинформировать 

КМУ о ходе 

реализации проектов 

ОО «ПАРИЖ15»  Ежегодно подписывать 

(пролонгировать) 

договор частно - 

государственного 

партнерства, отчеты 

выполнения проектов 

ПРОГРАММЫ 

«ПАРИЖ15» 

12. 

Формирование отчета 

о ходе реализации 

проектов 

ПРОГРАММЫ 

«ПАРИЖ15» 

ОО «ПАРИЖ15»  Составить отчеты 
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СТАТЬЯ 3:АДАПТАЦИЯК ИЗМЕНЕНИЯМ КЛИМАТА 

 

Глава 9: УПРАВЛЕНИЕ ПОГОДОЙ, КОЛИЧЕСТВОМ И ВРЕМЕНЕМ ОСАДКОВ 

 

 Наряду с борьбой с выбросами углекислого газа и метана, необходимо создать 

условия для борьбы с теми глобальными последствиями изменения климата, которые уже 

произошли и дальше будут углубляться и создавать давление на условия жизни всех людей 

на земле. Необходимо выделить три глобальные проблемы, которые нужно срочно решить, 

чтобы противостоять «голодным» миграциям, не допустить истощения и вымирания 

народов, предотвратить возникновение голода и обезвоживание и, как следствие, 

противодействоваь замедлению развития человечества. 

 

В первую очередь надо позаботиться о водном балансе как на всей планете, так и на 

территории Украины, как путем управления погодой, так и путем высокоэффективного 

управления водными ресурсами. 

Второй, очень важной задачей, которая стоит перед всем человечеством, является 

обеспечение всех жителей земли соответствующими сбалансированными продуктами 

питания, производство которых не уничтожает природу, биоценоза, не истощает почвы, 

обеспечивается достаточным количеством воды как дождевой, так и поливной приточной, в 

том числе и с опреснителей океанской воды. А также, создание новых технологий 

производства продуктов питания, особенно создания биофабрик продуктов питания: от 

выращивания до производства готовых продуктов питания, «до потребителя». 

Третьей задачей, которую должно поставить перед собой человечество, народы, 

государства - является сохранение растительного, животного, водного биологического 

разнообразия, путем создания банков зерновых, семенных, генетических, споровых, рыбного 

и морского разнообразия, сохранения, полезных биосфере, вирусов, бактерий, 

микроорганизмов, которые вымирают с изменениями климата. В том числе, эту работу надо 

в широких масштабах проводить на территории Украины, создавая соответствующие 

системы хранения. 

 

Одной из центровых задач по защите климата и создания надлежащего 

территориального водного баланса в объемах, достаточных для ведения сельского поливного 

хозяйства на территории Украины с использованием потенциала украинских черноземов и 

плодородных почв для обеспечения продовольственной безопасности человечества, является 

создание технологий, которые могли бы регулировать количество и время осадков для 

поддержания надлежащего уровня грунтовых вод и уровня рек. 

 

Перспективными направлениями разработки и внедрения таких технологий является 

радиотехнические методы вызывания дождя на основе углубленных знаний о физических и 

электродинамические свойства атмосферы в условиях потепления и насыщения атмосферы 

влагой. 

Так радиотехнические технологии смогли бы создать сеть с полностью 

контролируемой системой вызывания дождя на территории Украины, а впоследствии, через 

систему трансфера технологий, и на всей территории планеты Земля. Безусловно, что такие 

методы требуют использования жестких условий контроля, регулирования и выполнения 

международных правил. Что может быть осуществлено только под руководством 

Организации Объединенных Наций. 

Этой программой предусматривается, что будет создано научно - технологическое 

заведение для разработки, создания, внедрения технологий искусственного дождя и 

основания системы регулируемых осадков. Такая система позволит создать надежную 

систему земледелия и обеспечит надлежащий уровень рек. 
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Вызывания облачности и затенение от прямого солнца может изменить температурные 

режимы территорий и достигнуть равновесия на всей планете. 

Одним из направлений успешного управления погодой через регулирование 

температуры поверхности - является уменьшение количества солнечной радиации, которая 

попадает на поверхность земли. Для Украины актуально, и есть соответствующие 

технические и технологические возможности для создания космических экранов на 

геостационарных орбитах. Эти экраны могут иметь чрезвычайные размеры и могут быть 

размещены в соответствующих точках так, чтобы уменьшить рост температуры на 

определенных территориях Украины путем уменьшения радиационного потока. 

Изготовление таких экранов легко может быть реализовано при применении 3D печати 

работами, например, легированным алюминием, непосредственно в космосе на 

геостационарной орбите, а их разворот по отношению к поверхности планеты может легко 

осуществляться за счет ионных высокоэффективных двигателей по команде с земли. 

 

Глава 10: ГЛОБАЛЬНЫЙ ВОДНЫЙ БАЛАНС УКРАИНЫ ДЛЯ ОРОШАЕМОГО 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ С УЧЕТОМ ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Интенсивность глобальных климатических изменений, обострение конкуренции 

между различными секторами экономики за перераспределение пресной воды в свою 

пользу и необходимость обеспечивать продовольственную безопасность населения мира 

стремительно растет, требует как улучшение экономии, так и повышение 

производительности водных ресурсов. Особенно это актуально для орошаемого 

земледелия. Ежегодное потребление составляет 70% мирового водозабора. ПРОГРАММА 

ставит задачу: получать большие урожи с меньшего количества использованной поливной 

воды, что позволит высвободить дополнительный объем этого ресурса для других 

отраслей, товарного производства и удовлетворения общественных и экологических 

потребностей населения.  

Сейчас продовольственная безопасность стала острым глобальным вызовом 

аграрному производству. В то же время доступное, достаточное и устойчивое обеспечение 

человечества пригодными для употребления продуктами питания и энергией 

непосредственно связано с наличием достаточных запасов пресной воды.Которые имеют 

тенденцию к количественному и качественному истощению. В частности, если в начале 

прошлого столетия человечество потребляло 400 куб. км воды в год, то сейчас ежегодно 

необходимо уже около 4000 куб. км, или примерно 10% объема мирового речного стока. 

Крупнейшим потребителем, пригодных для использования водных ресурсов, является 

орошаемое земледелие. Так, ежегодный глобальный водозабор мира с рек, озер и 

подземных источников оценивается в 3800 куб. км, это так называемая в экспертных 

кругах, «голубая вода». С этого водозабора 2664 куб. км (71%) изымается для нужд 

орошаемого земледелия, доля которого достигает 19% от 1500 млн. га пахотных земель 

планеты, тогда как вся промышленность мира потребляет лишь 20%, а на коммунальные 

нужды поступает 9% упомянутого ресурса пресной воды. В период с 1950 по 2000 год 

численность населения мира выросла втрое, площадь поливных земель - в два раза, тогда 

как водозабор ирригационными системами увеличился в шесть раз. При этом, для 

удовлетворения ежедневных диетических потребностей человека необходимо 3000-3200 

литров воды, конвертируемой из жидкого состояния в энергию - около 1 литра на калорию. 

Этот показатель с 1961 по 2011 год вырос на 1000 литров, и предполагается, что к 2050 

году ежедневное потребление пресной воды одним лицом может вырасти за счет 

увеличения доли мясных продуктов еще на 500 литров (табл. 1). 
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                                                                                                                                 Таблица 1 

Годы 

Потребление 

всего, 
Ккал / чел 

/день 

Растительного 

происхождения, 

Ккал / чел /день 

Животного 

происхождения, 

Ккал / чел /день 

В перерасчете на воду, 

литр / чел /день 

1961 2194 1856 338 
1856 х 0,5 + 338 х 4 = 

2280 

2011 2869 2362 507 
2362 х 0,5 + 507 х 4 = 

3209 

2050 

(а) 
3050 2410 640 

2410 х 0,5 + 640 х 4 = 

3760 

2050 

(б) 
3050 2318 732 

2318 х 0,5 + 732 х 4 = 

4087 

 

Одновременно ожидается рост численности населения мира с нынешних 7,3 до 

8100000000 в 2030 и по меньшей мере 9 млрд в 2050 году [15], при этом суммарная 

потребность в воде вырастет еще на 55%, в основном за счет увеличения спроса со стороны 

производства , энергетики и бытового использования. Предполагается, что в то время 52% 

населения, 49% производства зерна и 45% от валового внутреннего продукта стран мира 

будут находиться в состоянии опасности из-за нехватки воды. Прогрессирующее изменение 

климата приводит к обострению прогнозируемого стрессового состояния, а одновременный 

рост климатических изменений и населения мира увеличит количество людей, которые 

будут испытывать недостаток воды от 0,4-1,7 млрд. в 2020-х годах в 1,0-2,7 млрд. в 2050-х. 

В условиях роста спроса и конкуренции за доступные водные ресурсы, объем 

которых постоянно истощается, особую актуальность приобретают вопросы экономии 

пресной воды. Для ограничения использования поливной воды и повышения ее 

производительности инновационные практики орошаемого земледелия предусматривают 

технические, агрономические, управленческие и институциональные мероприятия, на 

которых мы остановимся ниже. 

В то же время важны также косвенные подходы к экономии ресурса, такие как 

обращение с «виртуальной водой» и снижение потерь в продовольственном цепи. Ведь 

импорт зерна по сути является импортом «виртуальной воды», необходимой для его 

выращивания. Сейчас глобальная экономия воды странами-импортерами в результате 

международной торговли аграрной продукцией оценивается в почти 350 куб. км в год. В 

последние маркетинговые годы Украина вместе с зерном экспортирует около 40 млрд. куб. 

м «виртуальной воды», что эквивалентно 55% годового актива водных ресурсов 

государства. В мире еще 40 куб. км ресурса, которые могли бы удовлетворить потребность 

в воде 500 млн. человек, теряется в продовольственной цепи. Как известно, глобальные 

потери продуктов питания при производстве, транспортировке, хранении, реализации и 

употребления достигают 30%, а в развитых странах за счет значительного количества 

отходов со стола - до 40%, что эквивалентно 2600000000000 долл. США. Стоит отметить, 

что существенным шагом на пути к пониманию международным сообществом 

актуальности и содержания показателя производительности водных ресурсов стало 

разделение водного бассейна на «синюю», или «голубую воду», которая пополняет речной 

сток, и «зеленую воду», которая испаряется или просачивается. Так, если брать во 

внимание только «голубую воду», то теряется понимание выгод, полученных от 

атмосферных осадков и возможности для повышения производительности всего 

суммарного водного поступления (брутто). 

Именно поэтому большинство расчетов эффективности работы ирригационных 

систем начинают с определения количества эффективных осадков. В то же время активное 

внедрение инновационных сельскохозяйственных практик возделывания поливных угодий 
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является определяющим средством для лучшего перераспределения «зеленой воды» и 

изменения соотношения в истощенности «голубой» и «зеленой воды» на уровне поля, 

хозяйства или оросительной системы. 

Как известно, главным формовочным компонентом водного баланса Украины 

является сток рек, который и формирует поверхностные источники орошения. Он 

определяется среднегодовой суммой осадков (609 мм или 366 куб. Км, в различных 

климатических зонах количество - от 310 до 1350 мм), расходуются в основном на 

испарение (526 мм, или 86%) и в значительно меньшем количестве - на формирование 

местного стока (83 мм, или 14%). При этом на долю поверхностного стока приходится 64 

мм, а подземного - 19 мм, они формируют 60-80% речного стока и 10-20% актива 

подземных вод. Стоит отметить, что орошаемое земледелие характеризуется наибольшим 

безвозвратным водопотреблением, величина которого достигает 75% общего количества 

воды, забираемой для полива из разных источников. По информации Государственного 

агентства водных ресурсов Украины ежегодно более трети общего актива водных ресурсов, 

а точнее - 19,24 куб. км, используется для обеспечения промышленных, коммунальных и 

сельскохозяйственных нужд страны (1,2 куб. км). За последние два десятилетия структура 

потребления значительно сместилась в сторону промышленности, «выпивает» 70% общего 

объема добытой воды, тогда как доля сельского хозяйства понизилась с 30% в 80-х годах 

прошлого века до 6% в 2012 году, в основном за счет значительному уменьшения площадей 

орошаемых земель.  

В Украине повышение производительности поливной воды в орошаемом земледелии 

актуален не столько из-за причин физического ее дефицита, столько из-за постоянно 

растущей стоимости водохозяйственных услуг и электроэнергии. То есть имеет место 

экономический дефицит, когда вода присутствует и в основном пригодна для 

продуктивного использования, однако не может потребляться аграриями в необходимом 

количестве из-за упадка ирригационной инфраструктуры и низкой платежеспособности 

водопользователей. Определенную роль при этом играют также социальные и 

экологические факторы. При этом, как показали исследования, на площади около 480 тыс. 

га, что практически орошаются в Украине в последние годы, имеет место дефицит воды, 

вызванный преимущественно проблемами управления. В большей степени он обусловлен 

институциональными проблемами организации системы орошаемого земледелия 

государства. 

ПРОГРАММА «ПАРИЖ15» предусматривает, наряду с энергозатратами на очистку 

воды, впадающей в реки, создать дополнительные энергетические мощности перекачки 

воды, для полива и увеличение поливных площадей с целью повышения отдачи 

плодородных почв и увеличения урожайности с целью обеспечения населения мира 

высококачественными продуктами питания. 

Поскольку основным универсальным показателем, действующим на любом уровне 

управления водными ресурсами, является производительность воды, определенная как 

отношение массы продукции к единице эватранспирации (это - суммарное испарение с 

поверхности почвы, транспирация и десукция - отсасывание влаги корнями растений). При 

этом производство продукции на единицу поданной (отведенной) воды является важным 

показателем, характеризующим качество управления ресурсами. В обеих ситуациях имеем 

математическое выражение, где числитель дроби - количество полученной продукции, а 

знаменатель - количество затраченного на ее выращивание влаги. Чтобы максимизировать 

результат, стоит-ли увеличивать числитель, или уменьшать знаменатель, а эффективнее 

делать это одновременно. Таким образом, повышение производительности воды требует 

скоординированного выполнения различных биофизических и институционально- 

экономических стратегий на уровне растения, поля, хозяйства, оросительной системы, 

водного бассейна и государства (Таблица 2). Лучше, если эти стратегии будут выполняться 

одновременно и приносить синергетический эффект. 
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Таблица2 

 

Виды 

стратегий 
Возможные действия 

Уровни управления водными 

ресурсами 

расте

ние 

пол

е 

хозяйст 

во   

(ферма) 

оросит

ельная 

систем

а 

бассей

н 

госу

дарс

тво 

Агрономи

ческие 
- Селекция водоэффективных сортов и 

гибридов; 

- Нулевая обработка почвы; 

- Ранние сроки посева; 

- Посев засухостойких культур; 

- Введение севооборота и расширение 

площадей под паром; 

- Мульчирование; 

- Междурядные посевы; 

- Выбор культур с высоким индексом 

урожайности на единицу воды; 

- Улучшение плодородия и охраны почв. 

+  

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

  + 

Технико - 

технологи

ческие 

- Выравнивание площадей полива; 

- Обвалование пашни; 

- Поочередное орошение; 

- Эффективное разбрызгивание для 

равномерного расхода воды; 

- Применение точных разбрызгивателей; 

- Подпочвенные «капельные» поливы. 

 + 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

   

Управленч

еские 
- Улучшение календарного планирования 

поливов; 

- Изменение способов орошения; 

- Доскональное управление водоподачей и 

учетом поливной воды; 

- Обеспечение поливов в критичные периоды 

вегетации; 

- Использование земель «спутников»; 

- Водозадерживающие методы обработки 

грунта и подготовки поля; 

- Качественная эксплуатация 

инфраструктуры; 

- Повторное использование дренажных и 

сточных вод; 

- Диверсификация культур для больших 

прибылей; 

- Интеграция садоводства, животноводства 

аквакультуры; 

- Выход на лучшие рынки сбыта. 

  

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Институци

ональные 
- Создание организации, объединяющей 

пользователей и поставщиков; 

  + 

 

+ 

 

+ 
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- Уменьшение субсидий на орошение и / или 

введение тарифов, стимулирующих 

экономию воды; 

- Создать нормативно-правовую базу для 

обеспечение эффективного и справедливого 

рынка поливной воды; 

- Создание сельской инфраструктуры для 

распространения эффективных технологий 

на местном уровне; 

- Организация обучения и программ 

повышения квалификации; 

- Изменение структуры питания населения 

(диета, рацион) 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

ПРОГРАММОЙ предусмотрено, что будут созданы условия для управления 

производительностью потерь поливной воды. Наряду с повышением коэффициента 

полезного действия отдельных элементов оросительной инфраструктуры и 

диверсификации структуры посевов в пользу водо эффективных культур будут созданы 

системы полива богарных площадей (земель-спутников) в особо дефицитные на влажную 

фазу развития растений. 

ПРОГРАММОЙ предусмотрено, что в целях стимулирования экономической 

производительности воды, будут созданы сорта с более высоким индексом урожайности 

(соотношение веса товарного зерна и общей биомассы урожая) и которые бы обеспечили 

устойчивый рост выхода основной продукции в расчете на единицу транспирации. 

Вероятно, что будет продолжена стратегия селекции, которая за последние 50 лет 

повысила потенциальные возможности роста производительности воды больше, чем любые 

другие агрономические практики. Индекс урожая пшеницы и кукурузы вырос с 0,35 в 1960-

х годах до 0,5 в 1980-х, поскольку селекционеры во время «зеленой революции» 

сосредоточили свое внимание именно на этих культурах. Например, диапазон уровней 

производительности воды для пшеницы составляет от 0,2 до 1,2 кг / куб. м, кукурузы - 0,3-

2, томатов 5-20, лука 3-10 кг / куб. м соответственно. 

ПРОГРАММОЙ предусмотрено, что будут применяться агро стратегии, которые 

позволят значительно улучшить плодородие почвы, а, значит, и эффективность 

водопользования за счет новых нетрадиционных технологий: методы смещения спектра 

солнечного излучения, периодическая смена освещения, влияние радиочастотного излучения 

и др. 

Значительные резервы производительности ресурса скрытые в использовании 

поливной воды низкого качества. Так, в пригородных районах большинства развивающихся 

стран, частично очищенные или вообще неочищенные сточные воды широко используются 

для орошения овощей, кормовых культур, риса-сырца. По данным Международного 

института управления водными ресурсами (IWMI) в мире около 20 млн га (7,1% от общей 

площади орошения) увлажняются сточными водами. Ведь в соответствии с Программой 

развития Организации Объединенных Наций в городских и пригородных зонах мира занято 

выращиванием сельскохозяйственных культур более 800 000 000 фермеров. В Израиле с 500 

млн куб. м произведенных сточных вод 90% очищается до среднего и высшего уровня. 

Очищенные воды смешивают с пресной водой и используют для капельного орошения. 

На производство животноводческой продукции приходится около 20% 

сельскохозяйственной эватранспирации. По прогнозам экспертов эта доля будет расти (табл. 

1) с увеличением потребления продуктов животного происхождения. В зависимости от 
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практики управления, вида кормовой базы, использования растительных остатков и 

способности животного полезно переваривать пищу показатель количества ЭТ на 1 кг 

животноводческой продукции также имеет широкий диапазон вариации: от 3000 до 15000 

литров. Программой предусмотрено, что будут разработаны методы повышения 

производительности воды в путем корректировки каждого из приведенных факторов и 

активного применения кормов животного происхождения. 

В результате введения управления сельскохозяйственными водными ресурсами с целью 

обеспечения многократного их использования значительно повысит экономическую 

производительность воды. Орошения, кроме основного своего назначения, обеспечивает 

также подачу воды для прибрежной растительности, садов, поддерживает биологическое 

разнообразие, является источником подземных вод, которые удовлетворяют потребности в 

воде сельского населения и местной промышленности. 

Повышение производительности воды в сельском хозяйстве в значительной мере 

способствует решению многих проблем водного хозяйства страны. 

ПРОГРАММОЙ предусмотрено, что одним из основных аспектов получения воды в 

достаточном количестве для поливного аграрного производства станут внедрения новых 

низкоэнергетических технологий опреснения воды и организация снабжения этой водой от 

морского берега вглубь материка для использования ее в поливном хозяйстве. Такие 

транспортные магистрали воды будут питаться от альтернативных источников 

электроэнергии. Только такой путь, наряду с увеличением дебета воды от рек и 

искусственных дождей, обеспечит безопасность сельского хозяйства и даст импульс для 

кардинального повышения урожайности. 

 

Глава 11: ЗАКРЫТЫЙ ЦИКЛ ОВОЩЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА, КАК 

ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 

 

Рост энерговооруженности сельскохозяйственных предприятий позволяет создавать 

пищевые предприятия полного цикла - биофабрики продуктов питания: от выращивания до 

готовой продукции - «потребителя». 

Закрытые тепличные хозяйства наземного, подземного и подводного базирования при 

наличии надлежащего энергообеспечения способны стать продуктовыми предприятиями с 

законченным циклом переработки, для обеспечения населения круглый год продуктами 

потребления как население Украины, так и населения планеты. Свежие, замороженные и 

консервированные овощи, грибы, зелень, приправы, богатые витаминами продукты 

овощеводства могут стать одним из элементов продовольственной безопасности как в 

условиях Украины, так в других странах. 

Закрытые животноводческие комплексы: свинокомплексы, крольчатник, птичьи 

комплексы, комплексы выращивания крупного рогатого скота мясного и молочного 

направления - перспектива ближайшего будущего при кардинальном уменьшении влияния 

таких комплексов на окружающую среду. Производительность таких комплексов и удельная 

отдача территории застройки в продуктах питания имеет высокие удельные показатели. 

Закрытые рыбное хозяйства имеют возможность обеспечить значительный рацион 

населения и создать продукты, как для внутреннего, так и внешнего рынков потребления. 

Закрытые комплексы по выращиванию грибов также имеют право на существование, и 

давать значительные приросты продукции при минимальном воздействии на окружающую 

среду. 

Одним из важнейших параметров таких закрытых биофабрик продуктов является то, 

что при производстве можно контролировать газовые выбросы. Создавать условия для 

полного использования углекислого газа и метана, полученного от животноводческих 

комплексов, в растениеводческом цикле. А кислород от            овоще - растительного цикла - 

использовать для питания животных комплексов. Кроме того, можно создать полностью 



 

167                                                                                 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА 

 

замкнутые циклы использования воды. Общая потребность в воде может уменьшиться в 

десятки раз. 

Органические отходы закрытых ферм является основой для производства комплексных 

органоминеральных удобрений. Эти удобрения дают возможность в цикле овоще - 

растительного производства получать высококачественные продукты питания. 

В рамках ПРОГРАММЫ планируется создать отдельный научно - технологический 

институт для проектирования и отработки технологий закрытых продуктовых комплексов, 

производящих продукцию в кондиции «готовность на прилавок». В компетенцию этого 

учреждения входит разработка новых технологий высокоэффективного ведения хозяйства в 

закрытых условиях и трансферт технологий мировому сообществу. 

 

Глава 12: СОЗДАНИЕ УКРАИНСКОГО БАНКА ГЕНОФОНДА БИОСФЕРЫ В 

УСЛОВИЯХ ВЫМИРАНИЯ ВИДОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Быстрое бесповоротное вымирание видов и полная реконструкция биосферы под 

влиянием изменений климата приводят к невосполнимым потерям многообразие жизни. 

Планета, давшая нам, людям, жизнь, предоставила нам энергию, материальные ресурсы, 

продукты питания, - не выдерживает отходов людей и изменяется под влиянием этих 

отходов. Эти изменения направлены на уменьшение влияния людей на планетарные 

системы, путем уменьшения жизненного пространства для ее жизни через создание зон 

непригодных для жизни: изменение водного режима в негодность на измененных 

территориях ведения сельского хозяйства; повышение температуры до уровня, который 

делает непригодными всё большие территории для жизни людей; резко меняется жизнь 

океана - он перестал поглощать углекислый газ - резко уменьшается биомасса планктона, 

рыбы и образуются мертвые зоны. 

Человек должен планете, должен матери - Земле. Она должна стать защитником жизни 

на планете. Создать условия для сохранения всего живого, породила Земля. Для этого 

необходимо создать территориальные банки сохранения жизни биосферы. И там сохранить 

территориальные приобретения всего живого, деградирует под изменением климата. 

ПРОГРАММА предусматривает создание таких банков. Что в дальнейшем будет 

способствовать успешному возвращению планеты и территории Украины в русло 

стабильного климата с тем биоразнообразием, что было раньше. 

 

 

СТАТЬЯ 4:СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Глава13:СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА 

 

В ближайшее время население каждой страны мира ждет волна событий, 

обусловленных изменениями климата. Эти изменения отразятся на демографической 

структуре каждой страны, приведут к значительным изменениям в промышленной 

деятельности и в сельском хозяйстве. Но наибольшие изменения произойдут в социальной 

сфере. 

 

Если мы, как Человечество, можем спрогнозировать и не допустить глобальной социо 

- гуманитарной катастрофы, не дать довести проблемы миграции, вызванные повышением 

температуры, затопления, угрозами голода и жажды к вооруженным конфликтам - мы 

сознательно, под руководством ООН, обязаны спланировать такие процессы, выделить на 
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это средства на уровне международного сообщества и включить в планирование на 

национальном уровне. 

Безусловно, что это планирование должно иметь двусторонний характер: народы, 

территории которых будут входить в зону риска опустынивания и затопления, как 

реципиенты, - должны спасти свои активы и предложить их тем народам, которые могут их 

принять, как доноры. Народы - доноры спланировать и подготовить процесс миграции, 

сделать его контролируемым и понятным. Должна быть создана законодательная основа 

такого переселения и общежития, выделены те или иные территории, включенные активы 

народа - реципиента в балансы хозяйственного механизма народа - донора. Результат 

общежития должен иметь положительный результат для обоих народов. Должно быть 

спланировано так, чтобы от такого сожительства жизни каждой семьи народа - донора имело 

положительный баланс. Безусловно, такой процесс не может быть доведен до конца без 

участия специальных органов ООН и без создания специального законодательства страны - 

донора и страны - реципиента. 

Территория Украины также подвергается климатической трансформации: 

прогнозируются затопления части территории, изменение температурного режима 

территорий, изменение карты уровня осадков, изменение параметров ветровых режимов, 

изменение зон рискованного земледелия. Эти параметры должны стать в ближайшей 

перспективе зонами внимания государства, общественности и бизнеса. Глубокое 

планирование и прогнозирование - безопасность государства завтра. Отсутствие такого 

планирования - открывает путь к войне и захватам территорий, вызванной климатическими 

изменениями. Это вопрос веса национальной безопасности. И этот вопрос должен решаться 

государством уже сейчас при участии ООН, международных организаций, общественных 

организаций, всех прогрессивных сил общества. Наряду с изменениями технологических 

укладов, наряду с процессами приспособления жизни в новых климатических условиях, нас 

ждет трансформация социальных аспектов жизни. Мы должны понимать и учитывать эти 

аспекты. 

Во-первых, социальные трансформации, под угрозой глобальных изменений климата, 

будут происходить на территориях, которые станут непригодными для жизни, не смогут 

обеспечить властный порядок и могут стать зонами специального режима: под контролем 

ООН и гуманитарных организаций будут создаваться временные администрации, задача 

которых соблюдение законов в этих зонах и недопущения их криминализации. Эти 

территории нуждаются в донорской помощи со стороны государств, которые имеют 

продукты, воду, электрогенерацию, и придерживаются специального режима торговли. 

Во-вторых, социальные изменения будут в странах с климатом, при котором 

продуктивное земледелие возможно. Страны - доноры, принимающих такое население, 

должны под руководством ООН, уже сегодня планировать такой процесс и создавать 

условия бесконфликтного переселения, выстраивать инфраструктуру занятости, уже сегодня 

объявить условия, при которых будет обеспечено сохранение порядка и законности, быть 

готовыми и запланировать деформацию производственной , транспортной и социальной 

инфраструктуры. 

В-третьих, самым сложным фактором социальных изменений при этих процессах, 

есть факторы и условия сохранения национальной идентичности, сохранения культурного 

достояния народов, сохранения активов народов. При этом необходимо не допустить 

процессов деградации и упадка, а, наоборот, создать условия для развития и продуктивной 

жизни. А это требует отдельного подхода и отдельных программ. 

 

Для уменьшения остроты проблемы климатических воздействий на социальную 

сферу Украины ПРОГРАММОЙ «ПАРИЖ15» предлагается осуществить ряд мероприятий 

по реструктуризации уже действующих систем. Эта реструктуризация позволит с 
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наименьшими потерями войти в зону кардинальных изменений народонаселения. 

Мероприятия по адаптации и реструктуризации должны коснуться таких систем: 

- транспорт и логистика; 

- система международных договоров о гуманитарно - промышленной кооперации; 

- система создания компактных поселений климатических мигрантов и обеспечения их 

жизнедеятельности в соответствии с международным планов, утвержденным ООН; 

- система опреснения воды для подачи в безводные районы на основе новых принципов с 

применением альтернативной энергетики; 

- система охраны и сохранения культурного достояния народов - переселенцев. 

 

Глава 14: ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА, ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ УСЛУГИ КАК 

ФАКТОР УСКОРЕННОГО РАЗВИТМЯ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ 

 

С целью формирования интегрального мирового рынка продукции, ПРОГРАММЕ 

«ПАРИЖ15» и с учетом социальных процессов и перетрансформации территорий, будут 

происходить под действием климатических изменений. Предусмотрено создание торговых 

платформ с целью оперативного формирования суточных, месячных, годовых и пятилетних 

производственных планов и формирования рынка гарантий такой деятельности с учетом 

территориальных изменений. 

Одним из направлений внимания ПРОГРАММЫ «ПАРИЖ15» является создание такой 

транспортно - логистической системы, которая бы предоставила возможность свободного 

движения продуктовых товаров за пределы Украины. Доставка продуктовых товаров, 

критически необходима народам, страдающим от кардинальных изменений климата. Такая 

система должна иметь в своем составе: 

- електроавтотранспорт с высоким запасом хода и достаточной грузоподъемностью и 

сетью экспедиторских центров и складов; 

- речные и морские електросудна с сетью портовых причалов, складов и перегрузочных 

терминалов; 

- електроавиационный транспорт с большой грузоподъемностью и сетью аэропортов с 

грузовыми терминалами; 

- скоростной мобильный железнодорожный транспорт на автономной электротяге и 

сетью терминалов перегрузки и перенаправления товарных потоков. 

Кроме того, промышленными предприятиями Украины должны быть построены в 

должном количестве стандартные контейнеры, контейнеры - холодильники с автономным 

электропитанием, контейнеры для жидких и сыпучих продуктов бестарной перевозки, 

авиаконтейнеры с автономным холодильным оборудованием, оборудование для погрузки и 

разгрузки продукции, в том числе и электрокары и подвижные грузовые платформы. 

Для обеспечения информационной составляющей создать диспетчеризацию грузов с 

возможностью входа и выхода пользователей на основе технологии блок - Чейз. Создать сеть 

оптовых складов за пределами территории Украины для ускорения обработки грузов. 

 

Глава 15: СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД МИРОВЫМ 

СООБЩЕСТВОМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮПРИРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ В ОБМЕН НА ПРОМЫШЛЕННУЮ ИНТЕГРАЦИЮ 

 

ПРОГРАММОЙ «ПАРИЖ15» предусмотрено заключение долгосрочных договоров с 

международными организациями и организациями, которые отвечают перед своими 

народами, в том числе и народами, которые переселились на территорию Украины, по 

обеспечению их высококачественными продуктами питания и питьевой водой в обмен на 
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промышленную интеграцию. Что значит - создание таких долгосрочных условий для 

взаимного сотрудничества, при которых страны получают продукты питания и воду из 

Украины, имели бы возможность поставлять украинским производителям сырье, детали для 

машин и аппаратов, научно - техническую и пищевую продукцию, которая не производится 

на территории Украины. 

 

Глава 16: ОТНОШЕНИЕ К КЛИМАТИЧЕСКИМ МИГРАНТАМ 

 

 С целью предотвращения вооруженных конфликтов и неконтролируемым процессам, 

которые могут возникнуть при последующих климатических изменениях, ПРОГРАММОЙ 

«ПАРИЖ15» предлагается уже сейчас создать под эгидой ООН МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЦЕНТР ОЦЕНКИ КЛИМАТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ и на его основе разработать планы 

критической климатической миграции с прогнозированием времени, места, количества и 

условий переселения на территории других государств на условиях принимающего народа. 

Эти условия включают имплементацию народных активов в экономику принимающей 

страны. 

На национальном уровне, на уровне государства Украина, должны быть разработаны 

процедуры достижения социального консенсуса относительно принятия климатических 

мигрантов. Должны быть разработаны законы относительно такого переселения и должен 

быть разработан план реализации такого переселения с учетом приема - передачи активов от 

переселяющегося народа. 

ПРОГРАММА «ПАРИЖ15» имеет целью создать национальный центр планирования 

контролируемой климатической миграции, с организацией совместного с ООН 

полномасштабного мониторинга процессов, ведущих к этому. 

На уровне национального планирования создать национальные органы для определения 

земельных участков по размещению компактных поселений мигрантов, создание для них 

рабочих мест, предоставление им прав и свобод, которое имеет коренное население с 

ограничением по созданию политических партий и собственных вооруженных 

формирований. 

Такие поселения должны быть построены на условиях принимающего народа, и дать 

народу - мигранту потенциал для развития. 

 

Глава 17: СИСТЕМА ОПРЕСНЕНИЯ ВОДЫ,ДЛЯ ПОДАЧИ В БЕЗВОДНЫЕ 

РАЙОНЫ ЗЕМЛИ, КАК ГУМАНИТАРНОЙ МИССИИ 

 

ПРОГРАММА «ПАРИЖ15» имеет целью создать на основе новых технологий 

масштабные опреснители морской воды с целью подачи ее как вглубь территории Украины, 

так и предоставить эту технологию для подачи воды в районы климатической катастрофы 

как гуманитарную помощь народам, которые страдают. 

Эта подача воды из опреснителей должна служить демпфером по принятию решений 

коренного населения об иммиграции. 

Кроме этого, планируется передать этим народам опыт по созданию закрытых 

продуктовых биоферм с использованием электроэнергии не углеродных источников. 

Продукты для вскармливания животных должны доставляться транспортом из регионов, где 

возможно полевое открытое земледелие. Так можно  сдержать кризис, вызванный 

климатическими изменениями, с обеспечением населения продуктами питания. Что позволит 

максимально эффективно использовать эти водные ресурсы для пищевой безопасности 

пустынных территорий. 

Водный баланс таких обезвоженных регионов может сформироваться как на основе 

гуманитарных концепций, так и на основе концепции социально ответственного бизнеса. 
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Глава 18 ОХРАНА И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО ДОСТОЯНИЯ НАРОДОВ – 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

 

Создание МЕЖДУНАРОДНЫМ ЦЕНТРОМ ОЦЕНКИ КЛИМАТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ 

плана переселения народов придаст импульс по заключению договоров сохранения 

культурного достояния народов, вынужденно покидающих свои земли. В этом процессе 

народ, должен сохранить свою аутентичность, а не раствориться среди других народов и 

сохранить свои обычаи, традиции, язык и прочее, ООН должен иметь план такого 

сохранения и согласовать его с принимающим народом. Принимающий Народ должен 

предложить договор о дружбе и общежитии. Народ – мигрант, при определенном 

ограничении политических процессов на уровне государства, принимает эти условия. 

 

Глава 19: ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ И НАЦИОНАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

 Национальная долгосрочная программа устойчивого развития в условиях изменений 

климата должна разрабатываться и корректироваться в соответствии с объективных данных, 

полученных с помощью многочисленных станций погодного мониторинга. 

ПРОГРАММА «ПАРИЖ15» предусматривает создание и функционирование 

национального отделения МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА ОЦЕНКИ КЛИМАТИЧЕСКОЙ 

УГРОЗЫ. Этот центр должен предоставлять государственным органам власти, 

общественным организациям, бизнес бреде - кратко-, средне- и долгосрочные достоверные 

прогнозы изменений климата и погодных факторов, которые существенно влияют на 

сельское хозяйство, температурный режим территорий, количество, место и время осадков, 

ветровые нагрузки и прочее .  

ПРОГРАММОЙ «ПАРИЖ15» предусматривается, что национальное отделение 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА ОЦЕНКИ КЛИМАТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ создаст один из 

мировых центров моделирования климатических изменений, разработает интеллектуальное 

адаптивное моделирование экономических и социальных процессов в условиях воздействия 

изменений климата и внедрит в жизнь стандарты долгосрочного прогноза общественных 

изменений. При этом, будет создана и внедрена программа мониторинга и прогнозирования 

по новым стандартам на основе компьютерной платформы «блок - Чейн» на ближайшие 30 

лет. 

Будут созданы базы данных о ходе реализации проектов ПРОГРАММЫ «ПАРИЖ15» и 

сформированы основы и способы принятия на этой базе взвешенных решений по 

деятельности всех систем государства, бизнеса и социума в условиях изменений климата. 

 

Глава 20: ПРОГНОЗ ВКЛАДА УКРАИНЫ В МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА 

 

 Разработчики этой ПРОГРАММЫ, создавая данный пилотный проект по Украине, 

надеются, что, заложенные в этом проекте идеи, изобретения, нововведения и разработки, 

покажут эффективность сдерживания изменений климатических параметров и предоставят 

мировому сообществу опыт такой перестройки технологического уклада без выбросов 

парниковых газов. 

Безусловно, что огромные затраты, которые должно понести общество, для такой 

перестройки, благотворно повлияют как на оздоровление планеты, так и на оздоровление 

мировой финансовой системы и экономики в целом. 

Внедрение новой энергетики даст толчок для внедрения тысяч новых технологий, которые 

изменят мир к лучшему. 

Украина сегодня не имеет технологий, производств, новейших систем, которые 

опирались этим изменениям. Самые высокие барьеры будут созданы владельцами 
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углеродистой энергетики и сельхозпроизводителями старой формации. Но и их можно 

включить в процессы быстрых изменений, если государство предоставит преференции, 

льготы, бонусы при переходе на новые технологические циклы. 

Трансферты технологий, которые будут освоены на территории Украины, дают возможность 

и другим народам перейти на без углеродные технологические циклы и при этом, избежать 

социальных потрясений. Участие ООН, как мирового сообщества, в этих процессах даст 

новый толчок мирного перехода на другую технологическую ступень и отведет планетарную 

климатическую катастрофу. Эта программа даёт такой шанс. Разработчики надеются, что их 

скромный вклад в этот процесс даст пример и другим странам уже сейчас двигаться в этом 

же направлении и при взаимной поддержке со стороны общественности, государства, 

дружественных народов - быстрыми темпами достичь практических успешных и так 

необходимых результатов. 

 

Глава 21: ПРОГНОЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ «ПАРИЖ15». 

 

В сентябре 2015г в рамках 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 

состоялся Саммит ООН по устойчивому развитию и принятия Повестки дня развития после 

2015 года, на котором были утверждены новые ориентиры развития. 

 Итоговым документом саммита «Превращение нашего мира: повестка дня в области 

устойчивого развития до 2030 года» были утверждены 17 Целей Устойчивого Развития и 169 

задач. Украина, как и другие страны-члены ООН, присоединилась к глобальному процессу 

обеспечения устойчивого развития. Для установления стратегических рамок национального 

развития Украины на период до 2030 года на основе принципа «Никто не останется в 

стороне» был основан, как инклюзивный процесс адаптации Целей устойчивого развития. 

Такие ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, которые декларируются ООН и принятые 

Украиной, как: 

 

Цель 2. Преодоление голода, достижения продовольственной безопасности, улучшения 

питания и содействия устойчивому развитию сельского хозяйства. 

Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и 

санитарии для всех. 

Цель 7. Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным 

источникам энергии для всех. 

Цель 8. Содействие поступательному, комплексному и устойчивому экономическому 

росту, полной и продуктивной занятости и достойной работе для всех. 

Цель 9. Создание устойчивой инфраструктуры, содействие всеобъемлющей и 

устойчивой индустриализации и инновациям. 

Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической 

устойчивости городов и населенных пунктов. 

Цель 13. Принятие неотложных мер по борьбе с изменением климата и его 

последствиями. 

Цель 14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских 

ресурсов в интересах устойчивого развития. 

Цель 15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному 

использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, пресечения 

и возвращение вспять процесса деградации земель и остановка процесса утраты 

биоразнообразия. 

 

Вышеперечисленные цели во многих направлениях совпадают с глобальными целями и 

задачами ПРОГРАММЫ «ПАРИЖ15». 
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Эта ПРОГРАММА способствует достижению ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Украины и решает специфические и критические для планеты проблемы. 

Кроме того, при внедрении проектов этой программы: 

1. Будет создан и внедрен комплекс без углеродных и мало метановых технологий, 

которые не создают факторов негативного влияния на климат планеты. 

2. Очистка воздуха, воды, земли приведут к оздоровлению планеты и значительному 

улучшению здоровья населения страны. 

3. Увеличится естественное многообразие, и кардинально изменятся естественные 

экосистемы. 

4. Наряду с решениями экологических проблем, изменится экономический уклад в 

стране, и страна перейдет на новую индустриальную ступень, значительно повысится 

занятость и изменится уровень жизни и комфорта населения. 

5. Будут созданы условия для передачи опыта технологической реконструкции другим 

странам - участницам Парижского договора 2015 года. 

 

 

Приложение №1 

 

1/1. ПРОЕКТ «БАЗИС» 

1/2. ПРОЕКТ «ТЕХНОПАРК РЕГИОН» 

1/3. ПРОЕКТ «ЧИСТЫЕ РЕКИ УКРАИНЫ» 

1/4. ПРОЕКТ «КОМПЛЕКС Т» 

1/5. ПРОЕКТ «КОМПЛЕКС W» 

1/6. ПРОЕКТ «ОРГАНООРГАНО» 

 

 

Приложение №2 

 

2/1. ПРОЕКТ «ПРОМЕТЕЙ» 

2/2. ПРОЕКТ «ПРОМЕТЕЙ АВТО» 

2/3. ПРОЕКТ «КИГА» 

2/4. ПРОЕКТ «ГИГА» 

2/5. ПРОЕКТ «ЗЕЛЕНЫЙ АТОМ» 

2/6. ПРОЕКТ «Н-МЕТАЛЛУРГИЯ» 

2/7. ПРОЕКТ «Н-АЛЮМИНИЙ» 

2/8. ПРОЕКТ «ЦЕМЕНТ» 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ «ПАРИЖ15» 
 

Приложение №1 / 1 

ПРОГРАММЫ «ПАРИЖ15» 
 

ПРОЕКТ 

«БАЗИС» 

 

Проект «Базис» разработан на основе анализа экономических показателей 

эффективности использования ресурсов и на основе анализа показателей социального 

обеспечения населения на территории Украины. Этот анализ показал, что при 

существующей технологии ведения товарного производства, ресурсы, которые находятся на 

территории Украины, используются на чрезвычайно низком уровне эффективности, что, в 

свою очередь, приводит к низкому уровню социального обеспечения. 

Главной целью проекта «Базис» является создание территорий высокоэффективного 

хозяйствования и создание условий комфортного проживания населения. 

Этот результат может быть достигнут на основе: 

- создания особо организованной комплексной производственно - технологической базы, 

- проведения соответствующей социальной политики, 

- улучшения экологии на территории проживания. 

 

В основу создания проекта «Базис» легли следующие основные положения: 

1. В некоторых регионах Украины, используя как ресурс плодородную землю, можно 

создать такой промышленно - технологический комплекс, который бы дал пищевые 

биологические ресурсы для производства продуктов питания и дал бы биомассу, из 

которой можно сделать моторное топливо, метан, химические продукты (удобрения, 

метанол или муравьиную кислоту и др.). Такой промышленно - технологический 

комплекс позволит создать уникальные условия независимости ценообразования на 

производимую продукцию от мировых цен на нефть. Это даст импульс для развития и 

другим отраслей промышленности: перерабатывающей, пищевой, строительной и др. 

2. Рождение и функционирование такого комплекса невозможно без привлечения и 

воспитания высококачественной рабочей силы. Приоритет в социальных программах 

отдан детям. Основное внимание и инвестиции в социальную сферу, должно быть 

уделено детям всех возрастных групп. Это позволит получить источник 

высококвалифицированных и мотивированных к труду рабочих и управленцев для 

нужд развития региона. 

3. Планируется, что организация программы «Базис» будет осуществляться поэтапно. 

Сначала промышленно - технологические комплексы создаются по образу и подобию 

одного кластера. Этот кластер развивается на территории с населением около 100 000 

человек, которая имеет 250 тысяч гектаров пахотной земли для программ проекта 

«Базис». После объединения таких кластеров в более широкое объединение, 

создаются условия для широкомасштабного развития высоких технологий. 

4. Предполагается, что для создания привлекательных условий проживания на 

территории кластера, будет осуществляться специальная экологическая программа. 

 

Для финансирования создания одного кластера, как показывают расчеты, необходимо 

привлечь инвестиций в размере 6 Bi EURO на срок 10 лет и более. С учетом выполнения 

промышленно - технологических, социальных и экологических программ проекта «Базис», 

эти средства позволяют вернуть инвестиции и перейти на самофинансирование через 10 лет 
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действия проекта. Основные параметры проекта изложены в четырех разделах в виде 

резюме. 

 

РЕЗЮМЕ 

производственно - технологической программы проекта «БАЗИС» 

 

Принятие решения о создании новых производств и долгосрочных капиталовложений 

связано с определенными трудностями. Эти трудности возникают из-за того, что экономика 

мира, кроме локальных кризисов, переживает глобальные кризисы. Они носят затяжной 

характер, вносят элемент неопределенности и не дают возможности спрогнозировать какие - 

либо действия. 

Первый кризис - это кризис нефтяных энергоносителей. Его влияние настолько сильно, 

что кажется, нет отрасли и производства, которые не были бы склонны к нему. 

Второй кризис - это климатические изменения. Они уже сегодня вызывают опасения 

кардинальных изменений в сельском хозяйстве и угрожают голодом половина населения в 

мире. 

Третий кризис - это экологическое загрязнение природы человеком. Особенно 

отравления пресной воды и уменьшение ее в хозяйственном обороте. 

Эти кризисы представляют собой необратимые явления и при организации любого 

промышленного производства, мы должны учитывать их влияние. 

Предлагаемый проект «Базис» в первую очередь направлен на преодоление трех 

вышеупомянутых кризисов. А так же на создание особой инвестиционной зоны - кластера, 

где средства вкладываются как в создание промышленно - технологической зоны, так и в 

создании особых социальных условий, способствующих воспитанию высококачественной 

рабочей силы. Основная ставка при определении направления вложения средств в 

социальную сферу сделана на воспитание детей и молодежи до 23 лет включительно. 

Промышленно - технологическая часть проекта проектируется так, чтобы создать 

условия преодоления энергетического кризиса с помощью производства зеленой энергии из 

возобновляемых природных ресурсов.  

Преодоление кризиса климатического возможной благодаря тому, что кластер, который 

занимает территорию в поперечнике около 60 км., располагается на территории, по 

прогнозам, меньше склонной к климатическим изменениям. Это северные области Украины.  

Преодоление кризиса экологического возможно благодаря тому, что все производства и 

жители сельских населенных пунктов, находящиеся на данной территории, не будут 

выбрасывать ни мусора, ни углекислого газа, ни метана от гнилостного брожения. А 

производства и жители городов не будут сбрасывать сточные воды в реки, без финишной 

биологической очистки. 

Для создания такого промышленно - технологического комплекса планируется 

развивать несколько направлений, которые в целом подчиняются следующим принципам: 

1. С целью создания энергонезависимости территории кластера, создать условия 

максимального использования земельных ресурсов как для высокоэффективного 

получения продуктов питания, в том числе, и на экспорт за пределы территории 

кластера. Так и для получения биомассы с последующим производством из этой 

биомассы всех необходимых энергетических носителей: моторного топлива и метана, 

в количествах достаточных не только для обеспечения внутренних потребностей в 

них промышленных предприятий, социально - бытового назначения, но и 

достаточных для создания производств с более глубокой переработкой этих ресурсов. 

2. С целью создания рабочих мест, создать условия для максимального использования 

ресурсов данной территории кластера. 

3. С целью формирования высокой мотивации к труду, создать на территории кластера 

собственную материальную базу строительного комплекса и организовать на 
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территории кластера масштабное строительство высококачественного жилья с 

привлечением инвестиций от населения, проживающего на территории кластера. 

4. В целях повышения экономической эффективности территории кластера, создать 

производства на территории кластера, которые дают максимальную добавленную 

стоимость. Один из таких путей - создание сборочных производств и производств 

легкой промышленности, позволяют экспортировать за пределы кластера продукцию 

с высокой добавленной стоимостью. 

Анализ географии и народонаселения территорий, где предполагается размещение 

кластеров проекта «Базис», показывает, что на территории кластера проживает в среднем 100 

000 человек. Из них трудоспособного населения - 40000 человек, детей до 23 лет 

включительно - 20 000человек, 40 000человек – пенсионеры, которые по каким-либо 

причинам, не принимают участия в общественном труде.  

На территории кластера обрабатывается в севообороте 250000 га пахотной земли. Эта 

земля и природные условия пригодны для выращивания всего спектра сельхозкультур, 

необходимых как для обеспечения населения продуктами питания, так и для выращивания 

технических культур для производства из них газа, моторного топлива, химической 

продукции. Кроме этого, на землях, где предполагается размещать кластеры проекта 

«Базис», есть в достаточном количестве рек, озер, которые могут дать в необходимом 

количестве воду для сельского хозяйства и для промышленных предприятий. 

Основываясь на вышеизложенных принципах построения промышленно - 

технологических цепочек переработки, закладывая в проекты технологии, уже опробованные 

ранее, доказавших свою эффективность и сформулирован подход к созданию 

экономического блока кластера.  

Капиталовложения и развитие предполагается осуществлять по направлениям: 

I. Производство сельскохозяйственной продукции на 250 000г пахотной земли. 

II. Производство энергетических и химических продуктов из растительного сырья, 

производимого в пределах кластера 

III. Развитие перерабатывающей промышленности, исходя из той сырьевой базы, которая 

сформировалась на территории кластера. 

IV. Развитие стройиндустрии для осуществления застройки новых населенных пунктов, 

которые будут осуществляться в рамках социальной программы проекта «Базис». 

V. Развитие легкой промышленности и сборочных производств с замещением. 

VI. Создание основы для развития предприятий металлургии, механических заводов, 

заводов электротехнического назначения, заводов по производству средств 

автоматики и телеметрии, заводов по производству средств связи, а также создание 

условий для развития высокотехнологичных производств, на основе лучших мировых 

научных достижений.  

Финансирование создания этих производств осуществляется только за счет прибыли, 

остающейся в распоряжении руководства, полученной от основной производственной 

программы, после финансирования социальной программы проекта «Базис». 

 

РЕЗЮМЕ 

«Экологическая программа проекта« БАЗИС » 

 

В развитие гуманитарной части проекта предполагается создать экологическую 

программу проекта «Базис». Основная цель этой программы - это создание условий на 

территории кластера проекта, при которых все предприятия и организации, учащиеся, 

молодежь, пенсионеры, все население будут вовлечены в процесс приумножения и 

сохранения природной чистоты среды и окружающих природных систем: лесов, рек, воздуха 

. Это позволит с одной стороны повысить мотивацию к труду на предприятиях кластера, с 
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другой - воспитать у подрастающего поколения любовь к природе, бережное отношение к 

ней и желание приумножать и улучшать среду обитания. 

Для достижения этих целей будет создана многоуровневая система воспитания всего 

населения в духе позитивного, не экстремистского, не политизированного отношения к 

природе, к природоохранным мероприятиям, к окружающей среде. Начиная от порога своего 

дома и квартиры, от проходной предприятия и входа в магазин, от прилегающего газона или 

клумбы - к поддержке природных систем в чистоте и порядке: парка, леса, рек и озер, 

воздуха. 

Осуществлять Экологическую программу проекта «Базис» будет специально 

созданный орган: Исполнительная дирекция Экологической программы проекта «Базис».  

Главными задачами этого органа будут: 

1. Разработка инвестиционных проектов в соответствии с главными задачами проекта 

«Базис». 

2. Разработка и осуществление проектов Экологической программы проекта «Базис». 

3. Мониторинг последствий и итогов осуществления экологической программы проекта 

«Базис». 

4. Разработка предложений по корректировке экологической программы проекта 

«Базис». 

5. Контроль над выполнением инвестиционных проектов Экологической программы 

проекта «Базис». 

 

Все мероприятия по воспитанию делятся на три части: 

I. Мероприятия, проводимые Исполнительной дирекцией Экологической программы 

проекта «Базис», направленные на стимулирование поддержания чистоты и порядка в 

населенных пунктах. 

Сюда относятся: 

- стимулирование и финансирование работы коммунальной службыпо содержанию 

территорий; 

- стимулирование и финансирование улучшения приусадебных, дворовых территорий и 

газонов, скверов и парков путем передачи из питомников насаждений, создания 

систем полива и строительства защитных ограждений; 

- стимулирование создания специальных экологических отрядов из числа учащихся для 

регулярных уборок территорий; 

- на договорной основе с местными властями, создать проекты озеленения и украшения 

населенных пунктов с привлечением к выполнению этой программы спонсорской 

помощи предприятий, расположенных на территории местного совета; 

- основание премий, призов, наград за лучшее оформление дома, улицы, двора, 

площади и т.д. 

- создание информационных изданий, пропагандирующих  привитие эстетического 

вкуса к жизни среди цветов, зелени, оформленных дорожек, зон отдыха; 

- создание, совместно с местными органами власти, милицией, санитарно - 

эпидемиологической службой, экологической службой, - специальной экологической 

комиссии, которая бы смогла на законных основаниях требовать выполнения 

принятых норм и наказывать нарушителей этих норм на большие суммы. 

 

II. Мероприятия этой группы относятся к созданию, с участием инвестиций со стороны 

проекта «Базис», специальных экологических компаний, которые смогут: 

- за счет заказчика, навести порядок на определенной территории, оформить ее в 

соответствии с нормами, выработанными совместно с местными властями; 

- разработать план экологического оздоровления предприятий, территорий, природных 

экосистем; 
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- за средства, предоставленные Исполнительной дирекцией Экологической программы 

проекта «Базис», совместно с государственными органами: санитарно-

эпидемиологической службой, экологической службой, - создать системы 

мониторингаэкологической ситуации вокруг каждого предприятия, расположенного 

на территории кластера и, на основании данных мониторинга, разрабатывать и 

управлять внедрением мероприятий, устраняющих экологические нарушения; 

- за средства, предоставленные Исполнительной дирекцией Экологической программы 

проекта «Базис», совместно с государственными органами: санитарно-

эпидемиологической службой, экологической службой, - создать системы 

мониторингаэкологической ситуации природных систем: парков, лесов, рек и озер, 

воздуха. 

Этот вид деятельности должен стимулироваться на стадии утверждения 

инвестиционных проектов, как социальных программ, так и проектов производственно - 

технологических. Отсутствие таких мероприятий является причиной отказа в 

финансировании. 

 

III. Создание проектов улучшения природной среды. Сюда входят такие мероприятия, 

как: 

- насаждения лесных массивов; 

- закладка парков; 

- обустройство зон отдыха в лесу, вблизи озер и рек, обустройство пляжей; 

- создание малых зоопарков; 

- создание заповедников и заказников и разведение диких животных; 

- создание зон активного отдыха: стадионов, игровых площадок в парках и лесных 

массивах; 

- создание зон отдыха для пенсионеров, для детей разного возраста, для молодежи в 

экологически чистых и обустроенных уголках природы, с соответствующим 

транспортным обеспечением; 

- учреждение Исполнительной дирекцией Экологической программы проекта «Базис» 

больших именных премий, за достижения в области экологического природного 

благоустройства территорий (не ниже 10 000 EURO) 

- создать телевизионный экологический канал, который бы занимался популяризацией 

бережного и творческого отношения к природе; 

- создать специальную общественную экологическую комиссию, в функции которой бы 

входили сбор и обработка общественного мнения об улучшении качества 

окружающей среды. 

 

Предполагается, что создание всех этих программ и экологических инвестиционных 

проектов, в течение первых пяти лет будет происходить за счет инвестиций проекта «Базис». 

Общая сумма инвестиций составляет 500 000 000,00 EURO. При этом, основные расходы 

предлагается направить на те территории, которые застраиваются новым жильем, или 

создаются новые предприятия проекта «Базис». 

 

РЕЗЮМЕ 

«Организационно - финансовая программа проекта« БАЗИС » 

 

Принятие решения о создании новых производств и долгосрочных капиталовложений 

связано с определенными трудностями. Эти трудности возникают в том, что экономика 

мира, кроме локальных кризисов, переживает глобальные кризисы. Они носят затяжной 

характер, вносят элемент неопределенности и не дают возможности спрогнозировать какие - 

либо действия. 
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- Первый кризис - это кризис нефтяных энергоносителей. Его влияние настолько 

сильно, что кажется, нет отрасли и производства, которые не были бы склонны к 

нему. 

- Второй кризис - это климатические изменения. Они уже сегодня вызывают опасения 

кардинальных изменений в сельском хозяйстве и угрожают голодом половине 

населения в мире. 

- Третий кризис - это экологическое загрязнение природы человеком. Особенно 

отравления пресной воды и уменьшение ее в хозяйственном обороте. 

Эти кризисы представляют собой необратимые явления и при организации любого 

промышленного производства, мы должны учитывать их влияние. 

 

Предлагаемый проект «Базис» в первую очередь направлен на преодоление трех 

вышеупомянутых кризисов. А так же на создание особой инвестиционной зоны - кластера, 

где средства вкладываются как в создание промышленно - технологической зоны, так и в 

создании особых социальных условий, способствующих воспитанию высококачественной 

рабочей силы. Основная ставка при определении направления вложения средств в 

социальную сферу сделана на воспитание детей и молодежи до 23 лет включительно. 

Промышленно - технологическая часть проекта проектируется так, чтобы создать 

условия преодоления энергетического кризиса с помощью производства энергии из 

возобновляемых природных ресурсов. Преодоление кризиса климатического возможно 

благодаря тому, что кластер, который занимает территорию в поперечнике около 60 км, 

располагается на территории, по прогнозам, меньше склонной к климатическим изменениям. 

Это северные области Украины. Преодоление кризиса экологического возможно благодаря 

тому, что все производства и жители сельских населенных пунктов не выбрасывают ни 

мусора, ни углекислого газа, ни метана от гнилостного брожения. А производства и 

население города - не сбрасывают сточные воды в реки, без финишной биологической 

очистки. 

 

Для создания такого промышленно - технологического комплекса планируется 

развивать несколько направлений, которые в целом подчиняются следующим принципам: 

1. С целью создания энергонезависимости территории кластера, создать условия 

максимального использования земельных ресурсов для высокоэффективного 

получения продуктов питания, в том числе, и на экспорт за пределы территории 

кластера. Так и для получения биомассы с последующим производством из этой 

биомассы всех необходимых энергетических носителей: моторного топлива и метана, 

в количествах достаточных не только для обеспечения внутренних потребностей 

промышленных предприятий, социально - бытового назначения, но и достаточных, 

для создания производств с более глубокой переработкой этих ресурсов. 

2. С целью создания рабочих мест, создать условия для максимального использования 

ресурсов данной территории кластера. 

3. С целью формирования высокой мотивации к труду, создать на территории кластера 

собственную материальную базу строительного комплекса и организовать на 

территории кластера масштабное строительство высококачественного жилья с 

привлечением инвестиций от населения, проживающего на территории кластера. 

4. В целях повышения экономической эффективности территории кластера, создать 

производства на территории кластера, которые дают максимальную добавленную 

стоимость. Один из таких путей - создание сборочных производств и производств 

легкой промышленности, позволяют экспортировать за пределы кластера продукцию 

с высокой добавленной стоимостью. 
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Анализ географии и народонаселения территорий, где предполагается размещение 

кластеров проекта «Базис», показывает, что на территории кластера проживает в среднем 

100 000 человек. Из них трудоспособного населения - 40 000человек, детей до 23 лет 

включительно - 20 000человек, 40 000человек – пенсионеры,которые не принимают участия 

по каким-либо причинам в общественном труде. Обрабатывается в севообороте 250 000га 

пахотной земли. Эта земля и природные условия пригодны для выращивания всего спектра 

сельхозкультур, необходимых как для обеспечения населения продуктами питания, так и для 

выращивания технических культур, для производства из них газа, моторного топлива, 

химической продукции. Кроме этого, на землях, где предполагается размещать кластеры 

проекта «Базис», есть в достаточном количестве реки, озера, которые могут дать в 

необходимом количестве воду для сельского хозяйства и для промышленных предприятий. 

Основываясь на вышеизложенных принципах построения промышленно - 

технологических цепочек переработки и закладывая в проекты только технологии, которые 

уже опробованы ранее и доказавших свою эффективность, сформулирован подход к 

созданию экономического блока кластера.  

Капиталовложения и развитие предполагается осуществлять по направлениям: 

I. Производство сельскохозяйственной продукции на 250 000 га пахотной земли 

II. Производство энергетических и химических продуктов из растительного сырья, 

производимого в пределах кластера 

III. Развитие перерабатывающей промышленности исходя из той сырьевой базы, которая 

сформировалась на территории кластера 

IV. Развитие стройиндустрии для осуществления застройки новых населенных пунктов, 

которые будут осуществляться в рамках социальной программы проекта «Базис». 

V. Развитие легкой промышленности и сборочных производств с замещением. 

VI. Создание основы для развития предприятий металлургии, механических заводов, 

заводов электротехнического назначения, заводов по производству средств 

автоматики и телеметрии, заводов по производству средств связи, а также создание 

условий для развития высокотехнологичных производств на основе лучших мировых 

научных достижений.  

Финансирование создания этих производств осуществляется только за счет прибыли, 

остающейся в распоряжении руководства полученной от основной производственной 

программы, после финансирования социальной программы проекта «Базис». 

 

Приложение №1 / 2 

ПРОГРАММЫ «ПАРИЖ15» 

  

ПРОЕКТ 

«ТЕХНОПАРК РЕГИОН» 

  

Цель проекта: создание производственного кластера на территории функционирования 

проекта «БАЗИС» (на площади пахотной земли более 240 000 гектаров), который 

перерабатывает сельскохозяйственную продукцию и продукцию, полученную из биомассы, в 

рамках проекта «БАЗИС» с целью полного использования сырьевого потенциала. 

При этом планируется: 

- глубокая переработка зерновых в количестве более 700 000 тонн с получением 

высококачественных продуктов питания. 

- переработка крахмала, полученного из кукурузы и зерна, в технический этиловый 

спирт в количестве более 200 000 тонн в год. 

- синтез из спирта высококачественного полиэтилена в количестве 120 000 тонн в 

год и переработка его в изделия с высокой добавленной стоимостью. 
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- полная переработка углекислого газа в количестве более 250 000 тонн в год, 

полученного из энергетических установок и с производств спирта, в муравьиную 

кислоту и углеаммонийные удобрения. 

- полное самообеспечение энергоресурсами из биомассы, полученной в проекте 

«БАЗИС», с полной утилизацией углекислого газа. 

- комплексное использование сырья для производства пищевого масла, витаминов, 

дрожжей, комбикормов для животноводства, лекарственных средств растительного 

происхождения. 

- производство комплексных органо - минеральных удобрений для нужд проекта 

«БАЗИС» и экспорта с привлечением в качестве сырья биоактивных отходов 

спиртового производства, торфа, вуглеамонийные удобрения и минеральные 

составляющие. 

В состав комплекса входят заводы, которые работают в едином потоке сырья и 

использования отходов одного производства для ее переработки с высокой добавленной 

стоимостью на другом производстве без отходов и выбросов газов и сточных вод. 

1. элеватор с заводом семян, емкостью 700 000 тонн. 

2. мельница мощностью 100 тонн в год. 

3. крохмало - паточный завод, мощность более 400 тысяч тонн в год. 

4. спиртзавод, более 200 000 тонн в год. 

5. завод химии С2, мощностью 1 200 000 тонн в год (полиэтилен, незамерзающие и 

охлаждающие жидкости, моющие средства и растворители, метил формиат и 

муравьиная кислота, уксусная и лимонная кислота) 

6. завод комплексных удобрений мощностью 400 000 тонн в год. 

7. завод комбикормов мощностью 200 000 тонн в год. 

8. экстракционный завод на сжиженном углекислом газе, мощностью по пищевым 

маслам 40000 тонн в год, по экстрактам растений для медицинских целей по 

конечным продуктам 10000 тонн, по торфяным маслам для косметики 10000 тонн в 

год. 

9. цех тепло и энергогенерации. 

10. транспортно - логистический цех. 

11. тарный цех. 

12. цех инженерного обеспечения. 

13. цех водоподготовки и водоочистки. 

Только такой подход комплексной переработки сельскохозяйственного сырья - 

зерновых и технической биомассы - позволяет комплексно и без отходов, без выбросов 

углекислого газа и без потерь биосырья, метановое брожение переделать в 

высококачественные высоколиквидные продукты с высокой добавленной стоимостью. 

На территории Украины есть потенциал обеспечения сырьем (с некоторыми 

региональными вариациями) 100 перерабатывающих комплексов «ТЕХНОПАРК РЕГИОН" 

по количеству внедренных проектов «БАЗИС». Стоимость капитальных затрат и оборотных 

средств для создания и функционирования одного комплекса составляет 3Вi €. 

Цепь производств: проект «БАЗИС» - проект «ТЕХНОПАРК РЕГИОН», внедренный 

только на территории Украины, работает как барьер выбросов метана в количестве 20000000 

тонн в год (в углеродном эквиваленте 1440 млн. тонн углекислого газа)и поглощает из 

атмосферы планеты ежегодно и связывает в продуктах более 40000000 тонн углекислого 

газа. 

Кроме того, в условиях изменения климата важно иметь высокоэффективную систему 

производства продуктов питания, приспособленную к изменениям климата. Предложенная 

система сельского хозяйства имеет внутренний потенциал по компенсации затрат на 

привлечение лучших технологий и передовой техники, компенсации потерь от природных 
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катаклизмов, быстрой перестройки систем хозяйствования в зависимости от изменений 

климата. Это связано с тем, что система производства, за счет высокой добавленной 

стоимости продукции, имеет потенциал для быстрого внедрения новых технологий и новых 

систем хозяйствования. 

 

Приложение №1 / 3 

ПРОГРАММЫ «ПАРИЖ15» 
 

ПРОЕКТ 

«ЧИСТЫЕ РЕКИ УКРАИНЫ» 

  

 Одним из крупнейших ресурсов Украины является ее реки, которые являются 

главным источником питьевой воды, воды для сельского хозяйства и технологической воды 

для промышленности и энергетики. Роль рек в жизни страны трудно переоценить. Но за 

последние сто лет реки Украины получили значительное негативное влияние со стороны 

хозяйственной деятельности человека. Бездумная и недальновидная политика государства 

привела к полной потере контроля за здоровьем рек. Такие признаки заболевания водоемов, 

как: потеря наполненности рек водой, потеря скорости течения, заболачивания и обмеление, 

рост площадей заражения сине - зелеными водорослями, полная потеря рыбных ресурсов, а 

рыба, оказалась заражена гельминтами – все это следствие техногенных производственных и 

социальных циклов , внедренных еще при условии мало индустриального уклада, когда 

сельхоз производство в стране было преобладающей деятельностью, а города не столько 

населенные, как сейчас. 

Главными факторами потери чистоты и наполненности рек стали: 

- сбросы во все реки слабо очищенных коммунальных вод на всей территории 

Украины. 

- сбросы городских дождевых стоков и смывов без очистки. 

- бесконтрольные сбросы технологических вод промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий. 

- применение в сельскохозяйственном производстве минеральных и органических 

удобрений без надлежащего контроля за их дальнейшей миграцией, которая 

осуществляется преимущественно в реки. 

- вырубка лесов и осушения болот. 

- строительство гидроэлектростанций, в том числе и искусственных морей на реке 

Днепр. 

- отсутствие законодательства в сфере охраны водного бассейна Украины. 

 

Потеря чистоты и наполняемости рек стала причиной быстрого заиления и 

заболачивания русларек. Что в свою очередь привело к росту процессов гниения и 

выделения колоссального количества метана из донных органических отложений и 

отравлению воды. 

Изменения климата, которые уже происходят, требуют немедленного, без 

отлагательного вмешательства общественности по оздоровлению водоемов, создания 

условий для их наполненности и повышению скорости течения. Что является необходимым 

условием выживания населения в новом климате, условием существования сельского 

хозяйства и обеспеченности продуктами питания, условием функционирования 

промышленности и энергетики страны. 

Украинские реки - это в основном длинные водные артерии, текущие 

преимущественно с севера на юг к Черному и Азовскому морям. Реки северо-западной 

Украины текут с юга на северо-запад и север до Вислы и Припяти. К бассейну Черного и 

Азовского морей принадлежит более 90% украинской территории, которую разделяют реки 
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Дунай с Тисой и Прутом, Днестр, Южный Буг, Днепр с Припятью и Десной, Дон с Донцом. 

К стоку Балтийского моря принадлежат реки бассейна Вислы: Вепш, Сян и Западный Буг.  

Главный водораздел между Черным и Балтийским морями и между бассейнами главных рек 

проходит преимущественно по низменности, за исключением Карпат, и позволяет связать 

реки разных бассейнов системой каналов и совместить оба моря. 

Количество рек по всей украинской этнической территории оцениваются  числом в  30 000, в 

том числе в Украине - 23 тыс. Из общей длиной около 170 тыс. км, из них около 3000 длиной 

10 км и более, 116 более 100 км. 

 Этот амбициозный проект имеет целью коренным образом изменить состояние рек 

Украины и достичь их оздоровления, полноводности и богатой рыбой, на всей территории 

Украины. 

 Согласно проекту «ЧИСТЫЕ РЕКИ УКРАИНЫ» осуществляются следующие 

мероприятия: 

- будут паспортизованы все реки Украины с указанием: длина берега и его близость к 

сельхозугодиям и жилым зонам, скорость течения,(км/час), оценен уровень 

заиленности и заболоченности и указаны все имеющиеся стоки в реку из 

коммунальных, энергетических, промышленных и сельхоз предприятий. 

- будет разработано, испытано и создано предприятие по выпуску локальных 

автоматизированных автономных очистных устройств различной мощности, для 

очистки стоков в реки. 

- согласно паспортизации, установить на малых реках устройства очистки воды до 

состояния чистоты в природе. 

- будет разработано, испытано и создано предприятие по выпуску комплекса техники 

для очистки дна и прибрежной зоны рек от: органических остатков, ила, сапропеля, 

донной растительности (камыш, ряска, осока и др.), посторонних предметов 

(бытового, промышленного, строительного мусора). Органическая масса, при 

химическом и радиационном контроле, будет направлено на завод искусственного 

грунта, минеральные отходы будут применены в природоохранной зоне рек, для 

строительства сооружений отвода вод, несущих в реку смывные почвы, посторонние 

предметы.Все отходы отправляются на заводы по переработке отходов. 

- вдоль каждой реки в природоохранной зоне будет высаженаэнергетическая верба и 

обсажены полосой промышленного быстро растущего леса, например, Павлония. Ива 

значительно поднимет уровень воды в реке, а лесополосы промышленного леса 

уловят значительную часть дождевых стоков с удобрениями с полей. Энергетическая 

верба будет использована для технологических и химических нужд промышленности, 

древесина - для производства продукции. 

- созданы условия для разведения рыбы в каждой реке с полным промышленным 

содержанием, выловом и переработкой. 

- в бассейне образующих рек будет очищено дно до состояния судоходства, с полным 

строительством пассажирских и грузовых станций и проведена их интеграция с 

сухопутными транспортными артериями. 

- Днепр: будет полностью реконструирован искусственные моря с полным 

ограничением существования мелководной части поймы.Очищено дно реки, углублен 

фарватер, биологическими методами будут полностью уничтожены сине - зеленые 

водоросли.Будет восстановлено рыбное хозяйство реки, будет создан прибрежный 

контроль сбросов загрязненных вод и жидких отходов, реконструирована вся система 

очистки коммунальных, дождевых и смывных вод.Приведена в соответствие система 

промышленных стоков и внедрено преимущественно обратимое водопользование, 

полностью реконструирована набережная часть городов в части формирования 

очистки стоков с территории городов.Будут реконструированы пассажирские и 
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грузовые терминалы и проведена их интеграция с сухопутными транспортными 

артериями. 

- на берегах всех рек будут оборудованы зоны отдыха как пляжно - рекреационные 

зоны, так и зоны оздоровления со строительством санаториев и курортов, с 

соблюдением всех санитарных и безопасности норм, с полностью организованной 

инфраструктурой очистки прибрежной части рек и недопущения загрязнения вод. 

- будут созданы водозаборы воды из рек, которые оборудованы специальными 

сооружениями с заборной водоочисткой, с целью недопущения проникновения 

любых загрязнений в пищевое звено. 

- будет создана система управления проектом, как совокупности лицензированных и 

стандартизированных проектов в интересах территориальных общин и украинского 

народа. 

- будет создан, с целью обеспечения дружественных народов, система экспорта воды в 

безводные регионы земли. 

- будет создан речной на основе электрического привода экологически чистый 

пассажирский и грузовой флот. 

- будет пересмотрена вся политика водной энергетики, как таковой, что наносит вред 

природе, водным ресурсам, рыбному хозяйству, судоходству и прочее, и предложена 

альтернативная энергетическая стратегия для обслуживания комплекса РЕКИ 

УКРАИНЫ. 

- будет создан ряд учебных заведений для подготовки кадров, которыебудут  

эксплуатировать реки Украины, как один из крупнейших активов страны. 

- совместно с государством будет создана программа и дорожная карта совместной 

деятельности. 

 

Ориентировочная стоимость проекта «ЧИСТЫЕ РЕКИ УКРАИНЫ» составляет: 

• 6 заводов техники для очистки х 0.2В € = 1.2В € 

• затраты на очистку год: 70Ви € 

• затраты на очистку стоков 70Ви € 

• высадка насаждений вдоль рек: 30Ви € 

• переработка продукции: 20Ви € 

• экспорт питьевой воды: 0.8 Ви € 

            ВСЕГО: 192 Вi € 

 

Последствия внедрения проекта «ЧИСТЫЕ РЕКИ УКРАИНЫ» будут следующие: 

1. Получим уникальный природно и жизни поддерживающий комплекс, который даст 

возможность обеспечить высококачественной водой население, сельское хозяйство, 

промышленность и даст мощный растительный промышленный ресурс в виде 

древесины и энергетической ивы. 

2. Будут прекращенывыбросы метана в количестве более 2 млн. тонн в год (что в 

эквиваленте составляет 144 млн. тонн углекислого газа). 

3. Будет поглощено в год лесными насаждениями вдоль рек более 1 500 млн. тонн 

углекислого газа. Что даст положительный вклад в баланс углекислого газа на 

планете. 

4. Будет создана новая транспортно пассажирская область с исключительно дешевыми 

тарифами перевозки пассажиров и транспортировки грузов по территории страны. 

Средства для нее не предусмотрены вышеуказанным бюджетом. 

5. Будет создано более одного миллиона рабочих мест. 

6. Другие народы, где есть естественный дефицит воды, будут иметь возможность 

получить высококачественную воду и продукты питания. 
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7. Украина перестанет загрязнять Черное, Азовское и Балтийское моря и выполнит свои 

обязательства добрососедства. 

 

Приложение №1 / 4 

ПРОГРАММЫ «ПАРИЖ15» 

  

ПРОЕКТ 

«КОМПЛЕКС Т  УКРАИНА» 

  

 В этом ПРОЕКТЕ применена технология (комплекс Т) переработки твердых бытовых 

отходов (коммунальных отходов), которая позволяет, приняв несортированные отходы, 

отсортировать их на фракции и каждую фракцию, применив соответствующие технологии, 

переделать на высоколиквидные товары. 

После сортировки образуются фракции: 

- органическая составляющая (бумага, пластмассы, древесина, резина, ткани, и т.д.), 

- стекло, 

- металл черный, 

- металл цветной, 

- минеральная фракция, 

       -   остатки сортировки (неструктурированная органо - минеральная масса) 

После переработки образуются продукты: 

- дизельное топливо, или метан, либо водород, 

- сжиженный углекислый газ, 

- сжиженный азот, 

- сжатый аргон, 

- литье черных металлов, 

- литье цветных металлов, 

- пеностекло, 

- дистиллированная вода, 

- строительные материалы (возможно получать цемент), 

- каменное литье, 

- жидкое стекло, 

- тепличная продукция. 

Продукция отгружается потребителям. 

Завод по переработке бытовых отходов не выбрасывает в атмосферу ни один из видов 

парниковых газов. Сжиженный углекислый газ идет на нужды химической и нефтяной 

промышленности, где связывается и перестает существовать как газ. 

 Один перерабатывающий комплекс обслуживает 450 - 500 тысяч населения 

перерабатывает 160 – 240 тысяч тонн отходов и включает в себя: 

- набор контейнеров 1.1 м3 и контейнеров для негабаритных отходов, 

- транспорт для перевозки отходов к сортировочной станции, 

- транспорт для перевозки отсортированных фракций на завод, 

- сортировочную  станцию, 

- завод по переработке фракций в продукты. 

Один такой комплекс нуждается в средствах 240 млн.EURO и окупается (после 2х лет 

строительства) через четыре года. 

Каждый такой комплекс дает 1100 рабочих мест, из них 600 - работников со 

специализированным высшим образованием. 
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ТАБЛИЦА №1 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКС Т УКРАИНА»  

(Данные Государственного комитета статистики Украины на 1 октября 2013 года). 

 

 
Область 

Население 

 

Объем 

ТБО 

0.35 

тн /чел 

тыс. 

тонн 

количество 

заводов 

160тыс.тн / 

год 

шт. 

количество 

контейнеро

в 

1.1куб.м. 

18куб.м. 

тыс. шт. 

количеств

о 

спец. 

автомобил

ей 

шт. 

количес

тво 

рабочих 

мест 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 Украина 

45 455 

065▼ 
15 909 103 

454.6 

45.5 
9 270 103 000 

1.  Киев 2 849 694▲ 997.3 

10 
45.8 

4.6 
900 10 000 

2. 
 Киевская 

область 
1 725 531▲ 604.0 

3. 
 Донецкая 

область 
4 352 708▼ 1 523.4 10 

43.5 

4.4 
900 10 000 

4  Днепропетровс

кая область 
3 295 964▼ 1 153.6 7 

32.0 

3.2 

 

630 7 000 

5 
 Харьковская 

область 
2 738 334▲ 958.4 6 

27.4 

2.8 
540 6 000 

6 
 Львовская 

область 
2 538 727▼ 888.6 6 

25.4 

2.6 
540 6 000 

7 
 Одесская 

область 
2 394 094▲ 838.0 6 

23.9 

2.4 
540 6 000 

8  Севастополь 385 068▲ 134.8 
6 

23.5 

2.4 
540 6 000 

9  АР Крым 1 966 891▲ 688.4 

10 
 Луганская 

область 
2 244 157▼ 785.5 5 

22.5 

2.3 
450 5 000 

11  Запорожская 

область 
1 778 684▼ 622.5 4 

17.8 

1.8 
360 4 000 

12 
 Винницкая 

область 
1 621 742▼ 567.6 4 

16.2 

1.6 
360 4 000 

13 
 Полтавская 

область 
1 460 831▼ 511.3 3 

14.6 

1.5 
270 3 000 

14 

 Ивано-

франковская 

область 
1 382 131▲ 483.7 3 

13.8 

1.4 
270 3 000 

15  Хмельницкая 

область 
1 309 687▼ 458.4 3 

13.1 

1.3 
270 3 000 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kiev.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kiev_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Donetsk_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Dnipropetrovsk_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kharkiv_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Lviv_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Odesa_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sevastopol-flag.gif
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Crimea.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Luhansk-Oblast-flag.gif
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Zaporizhzhya_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Vinnytsia_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Poltava_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ivano-Frankivsk_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Khmelnytskyi_Oblast.png
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА 

 

 
Область 

Население 

 

Объем 

ТБО 

0.35 

тн /чел 

тыс. 

тонн 

количество 

заводов 

160тыс.тн / 

год 

шт. 

количество 

контейнеро

в 

1.1куб.м. 

18куб.м. 

тыс. шт. 

количеств

о 

спец. 

автомобил

ей 

шт. 

количес

тво 

рабочих 

мест 

16  Житомирская 

область 
1 265 733▼ 443.0 3 

12.7 

1.3 
270 3 000 

17 
 Черкасская 

область 
1 263 493▼ 442.2 3 

12.6 

1.3 
270 3 000 

18 
Закарпатская 

область 
1 256 293▲ 439.7 3 

12.6 

1.3 
270 3 000 

19  Николаевская 

область 
1 170 118▼ 409.5 3 

11.7 

1.2 
270 3 000 

20 
 Ровенская 

область 
1 158 637▲ 405.5 3 

11.6 

1.2 
270 3 000 

21 
 Сумская 

область 
1 136 159▼ 397.7 3 

11.3 

1.1 
270 3 000 

22  Тернопольская 

область 
1 074 923▼ 376.2 2 

10.7 

1.1 
180 2 000 

23 
 Херсонская 

область 
1 074 756▼ 376.2 2 

10.7 

1.1 
180 2 000 

24  Черниговская 

область 
1 070 902▼ 374.8 2 

10.7 

1.1 

 

180 2 000 

25 
 Волынская 

область 
1 041 605▲ 364.6 2 

10.4 

1.0 
180 2 000 

26  Кировоградска

я область 
990 177▼ 346.6 2 

9.9 

1.0 
180 2 000 

27  Черновицкая 

область 
908 026▲ 317.8 2 

9.1 

1.0 
180 2 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Zhytomyr_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Cherkasy_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Mykolaiv_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Rivne_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Sumy_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ternopil_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kherson_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Chernihiv_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Volyn_flag.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kirovohrad_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Chernivtsi_Oblast.png
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ТАБЛИЦА №2 

ПРОДУКТЫ, 

которые создаются на ЗАВОДЕ «КОМПЛЕКС Т» ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ 160000 тонн 

твердых бытовых отходов. 

 

ПРОДУКЦИЯ КОЛИЧЕСТВО КОЛИЧЕСТВО (тысяч) 

Пеностекло 24000 м3 24 тыс. м3 

Литье металлов 5000 т 5 тыс. т 

Каменное литье  8000 т 8 тыс. т 

Дистиллированная вода 18850 т 18,5 тыс. т 

Дизельное топливо 34000 т 34 тыс. т 

Углекислый газ СО2 90000 т 90 тыс. т 

Тепличная продукция 12000 т 12 тыс. т 

Жидкое стекло 6000 т 6 тыс. т 

Жидкийазот 24000 т 24 тыс. т 

Строительные материалы 19500 т 19,5 тыс. т 

 

ТАБЛИЦА №3 

ПРОДУКТЫ, 

Которыесоздаются на заводе «КОМПЛЕКС Т» ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ 

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ 

   
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
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Область 

   
        

 
 Украина 103 

2
 4

7
2
.0

 

5
1
5
.0

 

8
2
4
.0

 

1
 9

4
6
.7

 

3
 5

0
2
.0

 

9
 2

7
0
.0

 

1
 2

3
6
.0

 

6
1
8
.0

 

2
 4

7
2
.0

 

2
 0

0
8
.5

 

1.  Киев 

10 

2
4
0
.0

 

5
0
.0

 

8
0
.0

 

1
8
9
.0

 

3
4
0
.0

 

9
0
0
.0

 

1
2
0
.0

 

6
0
.0

 

2
4
0
.0

 

1
9
5
.0

 

2. 
 Киевская 

область 

3. 
 Донецкая 

область 
10 

2
4
0
.0

 

5
0
.0

 

8
0
.0

 

1
8
9
.0

 

3
4
0
.0

 

9
0
0
.0

 

1
2
0
.0

 

6
0
.0

 

2
4
0
.0

 

1
9
5
.0

 

4  Днепропетровс

кая область 
7 

1
6
8
.0

 

3
5
.0

 

5
6
.0

 

1
3
2
.3

 

2
3
8
.0

 

6
3
0
.0

 

8
4
.0

 

4
2
.0

 

1
6
8
.0

 

1
3
6
.5

 

5 
 Харьковская 

область 
6 

1
4
4
.0

 

3
0
.0

 

3
6
.0

 

1
1
3
.4

 

2
0
4
.0

 

5
4
0
.0

 

7
2
 

3
6
.0

 

1
4
4
.0

 

1
1
7
.0

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kiev.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kiev_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Donetsk_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Dnipropetrovsk_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kharkiv_Oblast.svg
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Область 

   
        

6 
 Львовская 

область 
6 

1
4
4
.0

 

3
0
.0

 

3
6
.0

 

1
1
3
.4

 

2
0
4
.0

 

5
4
0
.0

 

7
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6
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4
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1
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7 
 Одесская 

область 
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8  Севастополь 
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9  АР Крым 

10 
 Луганская 

область 
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11 
 Запорожская 

область 
4 
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3
6
.0
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12 
 Винницкая 

область 
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13 
 Полтавская 

область 
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14 

 Ивано-

франковская 

область 
3 
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15  Хмельницкая 

область 
3 
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16  Житомирская 

область 
3 

7
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17 
 Черкасская 

область 
3 

7
2
.0
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18 
Закарпатская 

область 
3 

7
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Lviv_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Odesa_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sevastopol-flag.gif
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Crimea.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Luhansk-Oblast-flag.gif
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Zaporizhzhya_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Vinnytsia_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Poltava_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ivano-Frankivsk_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Khmelnytskyi_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Zhytomyr_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Cherkasy_Oblast.png
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Область 

   
        

19  Николаевская 

область 
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20 
 Ровенская 

область 
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 Сумская 
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22  Тернопольская 
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 Херсонская 
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24  Черниговская 
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2 

4
8
.0

 

1
0
.0

 

1
6
.0

 

3
7
.8

 

6
8
.0

 

1
8
0
.0

 

2
4
.0

 

1
2
.0

 

4
8
.0

 

3
9
.0

 

25 
 Волынская 
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26  Кировоградская 
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27  Черновицкая 

область 
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Mykolaiv_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Rivne_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Sumy_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ternopil_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kherson_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Chernihiv_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Volyn_flag.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kirovohrad_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Chernivtsi_Oblast.png
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ТАБЛИЦА №4 

ГРАФИКВНЕДРЕНИя ЗАВОДОВ «КОМПЛЕКС Т» ПО ПЕРЕРАБОТКЕТВЕРДЫХ 

БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫИ ЛИКВИДАЦИЯ СВАЛОК И 

ПОЛИГОНОВ 

 
Годы 2013+ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

  

З
А

В
О

Д
Ы

 

          

 
Область 

   
        

 
 Украина 103 

 
16 22 27 20 8 5 3 2  

1.  Киев 

10 

4         

 
2        

2. 
 Киевская 

область 
 

 2       

 
  2      

3. 
 Донецкая 

область 
10 

 
 4       

 
  2      

 
   2     

 
    2    

4  Дніпропетровская 

область 
7 

 
 2       

 
  2      

 
   2     

 
    1    

5 
 Харковская 

область 
6  

4        

 
 2       

6 
 Львовская 

область 
6 

 
2        

 
 2       

 
  2      

7 
 Одесская 

область 
6 

3         

 
2        

 
 1       

8  Севастополь 
6 

3         

 
 2       

9  АР Крым 
 

  1      

10 
 Луганская 

область 
5 

2         

 
2        

 
 1       

11  Запорожская 4 
 

2        

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kiev.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kiev_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Donetsk_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Dnipropetrovsk_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kharkiv_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Lviv_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Odesa_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sevastopol-flag.gif
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Crimea.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Luhansk-Oblast-flag.gif
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Zaporizhzhya_Oblast.png


 

192                                                                                 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА 

 

 
Годы 2013+ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

  

З
А

В
О

Д
Ы

 

          

 
Область 

   
        

область 
 

  2      

12 
 Винницкая 

область 
4  

 2       

 
  2      

13 
 Полтавська 

область 
3 

1         

 
1        

 
 1       

14 

 Ивано-

Франковская 

область 
3 

1         

 
1        

 
 1       

15 
 Хмельницкая 

область 
3 

1         

 
1        

 
 1       

16 
 Житомирская 

область 
3 

 
1        

 
 1       

 
  1      

17 
 Черкаская 

область 
3 

 
1        

 
 1       

 
  1      

18 
 Закарпатская 

область 
3 

1         

 
1        

 
 1       

19 
 Николаевская 

область 
3 

 
1        

 
 1       

 
  1      

20 
 Ровненская 

область 
3 

 
1        

 
 1       

 
  1      

21  Сумская 3 
 

 1       

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Vinnytsia_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Poltava_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ivano-Frankivsk_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Khmelnytskyi_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Zhytomyr_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Cherkasy_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Transcarpathian_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Mykolaiv_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Rivne_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Sumy_Oblast.png
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З
А

В
О

Д
Ы

 

          

 
Область 

   
        

область 
 

  1      

 
   1     

22  Тернопольская 

область 
2  

  1      

 
   1     

23 
 Херсонская 

область 
2  

  1      

 
   1     

24 
 Черниговская 

область 
2  

   1     

 
    1    

25 
 Волынская 

область 
2  

    1    

 
     1   

26  Кировоградская 

область 
2  

     1   

 
      1  

27 
 Черновицкая 

область 
2  

     1   

 
      1  

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА «КОМПЛЕКС Т 

УКРАИНА» 

Внедрение ПРОЕКТА «КОМПЛЕКС Т УКРАИНА» создаст условия для кардинального 

решения региональных и глобальных экологических проблем на территории Украины: 

1. Значительно уменьшится влияние твердых бытовых отходов на экологию 

окружающей среды и приведет к улучшению здоровья населения Украины. 

2. Функционирование ПРОЕКТА приведет к установлению такого благоустройства 

территорий сел, поселков, городов Украины, который близок к европейским 

стандартам. 

3. Производственная деятельность предприятий ПРОЕКТА создаст условия для 

ликвидации всех свалок на территории Украины, восстановит земли, занятые ими и 

вернет их в хозяйственный оборот. 

4. Создание системы переработки остановит ежегодное пополнение органической 

массы, при гниении выделяет метан в количестве 20млн.тн х 0.7тн С / тн х 1.3тн СН4 / 

1тн С = 18.2 млн.тн СН4, что эквивалентно 1310 млн. тонн СО2 . 

5. Привлечение к переработке уже складируемых на полигонах твердых бытовых 

отходов значительно снизит объем уже гниющих органических масс и значительно 

уменьшит выбросы метана в атмосферу. 

6. Система переработки твердых бытовых отходов - как сырья, - создаст 

дополнительные производственные мощности по производству высоколиквидной 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ternopil_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kherson_Oblast.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Chernihiv_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Volyn_flag.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kirovohrad_Oblast.svg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Chernivtsi_Oblast.png
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продукции на территории Украины, которое с высокой эффективностью можно 

использовать в экономике Украины. 

7. Экономическая деятельность предприятий ПРОЕКТА позволяет государству 

получить дополнительные поступления в бюджет и уменьшит расходы государства на 

ликвидацию экологических угроз от свалок и полигонов. 

8. Благодаря деятельности предприятий ПРОЕКТА создадутся новые дополнительные 

рабочие места в количестве, достигает 1% всех занятых в Украине, без учета сферы 

обслуживания и контроля. 

9. Деятельность предприятий ПРОЕКТА будет стимулировать внедрение новых 

технологий переработки как твердых бытовых отходов, так и других отходов, 

образующихся на территории Украины. 

 

 

ТАБЛИЦА №5 

КАРТА ПРОЕКТА «КОМПЛЕКС Т УКРАИНА» 

 

 
 

 

Приложение №1 / 5 

ПРОГРАММЫ «ПАРИЖ15» 

  

ПРОЕКТ 

«КОМПЛЕКС W УКРАИНА» 

  

 Проблемой планетарного масштаба сегодня является постоянное сокращение запасов 

чистой питьевой воды,это происходит за счет роста объемов ее потребления. ООН 

сигнализирует о катастрофической ситуации с обеспечением питьевой водой населения 
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Земли. По данным организации, проблема доступа к водным ресурсам стала настолько 

болезненной, что требует радикального переосмысления подходов к ее решению.  

 

«В результате исследования мы обнаружили причины, которые приводят к ухудшению 

ситуации на рынке централизованного питьевого водоснабжения в Украине. Основные 

из них: 

- недостаточное количество водопроводов, 

- неудовлетворительная ситуация с обеспечением услуги круглосуточного 

водоснабжения питьевой воды, 

- неподходящая качество питьевой воды нормативным требованиям, 

- большие потери воды в результате ветхих и аварийных водопроводных систем .... 

- недостаточное финансирование и неумелое управление объектами 

централизованного водоснабжения, 

 Изношенность основных фондов, использование несовершенных технологий 

водоподготовки и др.приводят к ухудшению ситуации на рынке централизованного 

снабжения и к увеличению объемов реализации питьевой воды на нецентрализованном 

рынка питьевого водоснабжения.  

Считаем, что для улучшения ситуации с поставками питьевой воды необходимо 

осуществить следующие шаги: 

- - Национальной комиссии разработать инвестиционные программы, 

направленные на обеспечение модернизации предприятий водоснабжения, 

внедрение энергоэффективных технологий, внедрения современных методов 

подготовки и очистки питьевой воды; 

- - Государственной санитарно-эпидемиологической службе проводить 

надлежащий контроль качества питьевой воды на предприятиях по ее 

производству и реализации; 

- - Местным государственным администрациям и органам местного 

самоуправления информировать население о состоянии и качестве питьевого 

водоснабжения, проводить разъяснительные работы по охране и рациональному 

использованию питьевой воды » 

(СугакТ.Н., аспирант, Национальная академия управления, СТРУКТУРА И МЕТОДЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА питьевого водоснабжения) 

 

Ухудшение водоснабжения носит системный и необратимый характер. Резко 

уменьшаются запасы подземных вод. Мелеют реки, и в них вода становится непригодной для 

питья. Соленая вода наступает. Наступают пустыни. Земля без воды становится 

неплодородной. 

ПРОГРАММА «ПАРИЖ15» ставит перед собой задачу остановить этот процесс, 

направив все силы и высокие технологии на возрождение полноводных чистых рек, 

пополнение подземных вод, управление погодой и осадками, регулирования дождевых 

стоков и рационализируя распределение воды. 

 

Вся совокупность технологий, связана с водным наполнением, имеет условное 

название ПРОЕКТ «КОМПЛЕКС W УКРАИНА». Этот проект имеет идеологический центр, 

формирующий стратегию восстановления и пополнения водных ресурсов Украины, 

инициирует проекты и разрабатывает дорожные карты, занимается их выполнением, 

разрабатывает стратегии взаимодействия с экономическими, экологическими и природными 

системами. Также в этом проекте принимают участие компании, предприятия, фирмы, 

которые имеют свои аккредитованные проекты, выполняют проекты сформированые 

идеологическим центром.  

В состав проектов входят такие, которые решают следующие задачи: 
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1. Проекты, создают системы, которые обеспечивают водой жителей Украины в 

должном количестве и качестве. 

2. Проекты, создают мощности подачи воды для обеспечения сельского хозяйства. 

3. Проекты, создают мощности подачи воды для обеспечения в том числе и оборотные, 

промышленных предприятий. 

4. Проекты, создают мощности подачи воды для обеспечения подземных резервов и 

резервов воды в связанном состоянии. 

5. Проекты опреснения морской воды согласно низко энергетических технологий, 

которые дают воду для суши Украины. 

6. Проекты, направленные на получение воды как из атмосферного воздуха, так и из 

всех видов промышленных и сельскохозяйственных газовых выбросов. 

 

ПРОГРАММОЙ «ПАРИЖ15» предусмотрено включение в производственную сферу 

ПРОЕКТА «КОМПЛЕКС W УКРАИНА» все производственные мощности связанные с 

производством всего спектра составляющих, которые необходимы для внедрения 

вышеназванных проектов. Основные из них: 

1. Производство высокоэффективного насосного оборудования. 

2. Производство труб высокого и низкого давления из новых материалов, которые не 

влияют на качество воды. 

3. Производство запорной арматуры всего ряда диаметров. 

4. Производство высокоэффективных опреснителей. 

5. Разработка и производство автономних, по потреблению электроэнергии, станций 

перекачки воды ряда мощностей. 

6. Разработка и производство инновационных опреснителей и устройств 

структурирования воды. 

7. Разработка и производство автономних, по потреблению электроэнергии, станций 

оборотной виды. 

8. Строительство подземных резервуаров для создания запасов питьевой воды. 

9. Строительство станций конденсаторов воды, автономных по потреблению 

электроэнергии. 

10. Производство автономных автоматических станций непрерывного контроля качества 

воды. 

 

ПРОГРАММОЙ «ПАРИЖ15» в рамках проекта «КОМПЛЕКС W УКРАИНА» 

предусмотрено создание системы контроля потребления и учета объемов воды. Данные этого 

учета позволят принимать решения о балансировке водных ресурсов по всей территории 

Украины, путем перекачки ее по подземным магистралям большого диаметра (10 - 

20метров). Эти водопроводные магистрали планируется строить работами - подземными 

строителями в непрерывном режиме. А перекачка воды по ним будет осуществляться с 

помощью, автономных по потреблению электроэнергии, станций перекачки. Эти магистрали 

смогут служить и гигантскими накопителями воды, для критических безводных периодов. 

 

ПРОГРАММОЙ «ПАРИЖ15» в рамках проекта «КОМПЛЕКС W УКРАИНА» 

предусмотрено создание сети снабжения для населения Украины высококачественной 

питьевой воды на основе труб, изготовленных из пищевой нержавеющей стали и 

соответствующей насосной и запорной арматуры. Такая система водоснабжения значительно 

повысит здоровье всего населения Украины. 

 

ПРОГРАММОЙ «ПАРИЖ15» в рамках проекта «КОМПЛЕКС W УКРАИНА» 

предусмотрено создание технологий изменения структуры воды, при потреблении которой, 
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человек будет оздоравливаться и омолаживаться. Эти технологии станут конкурентными с 

химической фармацевтической промышленностью.  

 

Приложение №1 / 6 

ПРОГРАММЫ «ПАРИЖ15» 

 

ПРОЕКТ 

«ОРГАНООРГАНО» 
 

Бесконтрольность хозяйствования на плодородных землях Украины и жажда этих 

хозяйственников к наживе привела к созданию такой системы использования почв, при 

которой ежегодно теряется большая часть биогумуса без восстановления и улучшения. 

Плодородная земля не принадлежит к категориям товара. Она является активом народа и 

должна оберегаться и умножаться в своей силе, как плодородная производительная 

рождающая субстанция. 

ПРОГРАММОЙ «ПАРИЖ15» в рамках проекта «ОРГАНО-ОРГАНО» предусмотрено 

создание высокопроизводительных высококачественных почв со всей органической массы, 

что сейчас производят земли Украины: отходы сельскохозяйственного производства, листья, 

травы, ветки. Это потенциал - создания искусственной почвы, - может стать как ценным для 

восстановления и улучшения почв Украины, так и предметом экспорта в рамках гуманитарно 

- промышленного сотрудничества со странами, которые страдают от потери своих 

плодородных почв. Такая статья экспорта и помощь странам, которые нуждаются в таковой, 

позволяет создавать на территории других стран плодородные поля. 

ПРОЕКТ «ОРГАНО-ОРГАНО» предусматривает: 

1. создание на всей территории страны системы сбора органических масс и поставки 

последних на специализированные перерабатывающие заводы, которые производят 

искусственные сбалансированные специализированные почвы. Такая продукция 

решает одновременно несколько критических проблем: с одной стороны, - 

воспроизводит уже утерянные, преступным ведением хозяйства, почвы и 

дополнительные производительные площади, особенно в системах закрытого 

сельхозпроизводства, с другой, - превращает биомассу, которая ранее через процессы 

гниения давала чрезвычайно мощный поток парникового газа - метана, в полезную 

стабильную продуктивную почву. 

2. создание приемных пунктов с консервацией органической массы и ее хранением для 

дальнейшей круглогодичной переработки. 

3. создание производственных мощностей для производства искусственного грунта на 

территориях, расположенных вблизи крупных тепловых и атомных электростанций, 

где круглогодично имеется большое количество отработанного низкопотенциального 

тепла. 

4. создание научно - исследовательских и технико-технологических центров, в которых 

осуществляется разработка и испытания рецептур искусственных почв. 

5. создание центров внедрения и применения искусственных почв на всей территории 

Украины. 

6. создание гуманитарно-промышленных объединений с различными странами, которые 

теряют свои плодородные земли, с целью строительства новых закрытых сельхоз 

производств на искусственных почвах. 

Каждый завод искусственного грунта имеет в своем составе: 

1. приемные пункты с консервацией органической массы и ее хранением для 

дальнейшей круглогодичной переработки. 
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2. склады балластных материалов: глины, торфа, песка, извести, гуматов, минеральных 

удобрений, примесей микроэлементов, стабилизаторов и прочее. 

3. устройства экструдерное гомогенизации и смесители органики. 

4. цех электрообработки и обеззараживания органической массы. 

5. цех биологической переработки биомассы. 

6. цех микробиологической переработки биомассы. 

7. цех приготовления смесевых почв. 

8. цех восстановления отработанных искусственных почв. 

9. цех упаковки и крупнотоннажных отгрузок искусственного грунта. 

Заводы по производству готового продукта (искусственного грунта) планируется 

создавать, как комплексы производящие более 500 000 тонн в год.  

Общий потенциал производства искусственных почв составляет более 400 000 000 тонн 

в год. Что позволяет создать более 200 000 га плодородных искусственных почв ежегодно. 

Особую роль в организации такого цикла играет транспортная составляющая. Согласно 

ПРОГРАММЫ «ПАРИЖ15» планируется все перевозки осуществлять с привлечением 

электротранспорта, который работает на без топливной основе. 

С созданием системы сбора, транспортировки, хранения и переработки биомассы в 

искусственные почвы, согласно ПРОЕКТА «ОРГАНО-ОРГАНО», будет создан один 

миллион высокооплачиваемых рабочих мест. 

Земельные угодья уже существующих почв подлежат строгому учету, надзором за их 

восстановлением и улучшением, законодательной поддержки по полной ответственности 

«свободных» хозяев за уменьшения плодородия почв, которые были в обработке. 

 

Приложение №2/1 

ПРОГРАММЫ «ПАРИЖ15» 
 

ПРОЕКТ  

«ПРОМЕТЕЙ»  
 

ПРОЕКТ «ПРОМЕТЕЙ» имеет целью разработать, наладить производство и внедрить в 

экономику Украины новые типы электрогенераторов, которые генерируют электроэнергию 

без использования топлива и не создают экологического давления на окружающую среду, не 

используют углеродного топлива. 

Планируется, что эти электрогенераторы будет установлены в различных узлах уже 

действующей электро сети, будут построены новые электро сети с распределенной 

генерацией. Также планируется, что будут заменены двигатели внутреннего сгорания и 

турбины на высокоэффективные без топливные электрогенераторы во всех секторах 

техники: автомобили, автотранспорт, железнодорожный и морской транспорт, авиация, 

строительная техника и сельскохозяйственные машины и механизмы, приводы насосного 

оборудования. 

Без топливные электрогенераторы заменят традиционные источники тепла и 

электроэнергии в промышленности, в коммунальной сфере и в сфере функционирования 

социальных учреждений. При этом, как сказано выше, не будет создаваться негативное 

влияние на окружающую среду, и не будет выбросов парниковых газов в атмосферу. 

Безусловно, что структура экономики страны изменится. 

В первую очередь, экономика откажется от всех видов ископаемого топлива: угля, 

нефти, газа, - и всех видов производств оборудования и комплектующих, связанных с ними и 

их использованием. Зато все производственные мощности, все производственные силы будут 

переориентированы на производство электрогенераторов, электроприводов и производство 

аппаратуры потребления и регулирования электрических мощностей. 
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Во-вторых, появятся новые виды транспорта, новые технологии переработки какой - 

либо минеральной составляющей, изменится техника сельского хозяйства, придут новые 

экологически чистые технологии в металлургии и химии, которые не дают выбросов 

парниковых газов. Эти процессы, с одной стороны, спасают планету от изменения климата, с 

другой стороны, - создают новую экономику, большое количество рабочих мест, дают 

большую добавленную стоимость. Что дает надежду на большие положительные изменения 

в обществе, в структуре производства, изменения уровня техники, изменения в структуре 

производительных производственных сил, что, в целом приведет к значительным 

изменениям в сфере культуры, науки, образования и воспитания. 

В-третьих, новая энергетика изменит другие процессы восстановления природы: 

- очистка и опреснение воды; 

- робототехника в лесонасаждениях и уборках органики в лесу, 

- полный контроль каждого квадратного метра суши со стороны новой техники по 

контролю за биомассой, - особенно по недопущению процессов ее гниения и 

выделения метана, 

- новые подходы к освоению полезных ископаемых, - включая полное использование 

ископаемых добытых руд и пород, 

- робототехника и автоматизация строительства дорог, 

- подземные туннельные магистрали, 

- управление водным балансом территорий через опреснение, транспортировку воды и 

создание искусственных осадков. 

Пилотный проект на территории Украины должен стать прообразом изменений в 

других странах через трансфер технологий под контролем ООН с целью недопущения 

монополии и концентрации этих технологий в руках процентного капитала. 

Путей освоения этого проекта несколько. Изобретения, которые уже осуществлены, и 

изготовлены без топливные генераторы на территории Украины ждут своего времени на 

внедрение и широкое применение. Безусловно, будет сопротивление по их применению со 

стороны той части бизнеса, которой дали возможность работать в зоне углеродистой 

энергетики. Но выхода нет - все ресурсы человечества надо использовать для перехода на 

новый технологический без углеродный уклад. Иначе человечество погибнет. Резко 

замедлится развитие. Наступит деградация и темные времена. Сегодня мир уже имеет 

промышленные образцы таких без топливных электрогенераторов. 

В качестве примера, одни из них - это электрогенераторы, которые производит 

компанияNocaCleanEnergy. 

NocaCleanEnergy - канадская компания, лидер в области разработки и внедрения 

экологически чистой, экономически эффективной и жизнеспособной альтернативной 

энергетической технологи, для отдаленно расположенных объектов и, одновременно, 

создание безопасных для окружающей среды и человека энергогенерирующих мощностей на 

долгие годы. 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Электрогенерация с нулевым уровнем выбросов: отсутствие радиации, отсутствие 

выбросов серы и углерода, отсутствие термического загрязнения. Высокопроизводительные 

и масштабируемые энергетические решения благодаря передовым инновациям в науке и 

технике. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Плановое техническое обслуживание обеспечивает высокопроизводительную 

непрерывную генерацию электроэнергии. После приобретения устройства заключается 

договор о техническом обслуживании в соответствии со специфическими потребностями 

Вашей организации. 
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ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ 

Наши клиенты нуждаются максимальной производительности и минимальном 

времени простоя. Именно поэтому NocaCleanEnergy обеспечивает необходимую поддержку 

для достижения этой цели. 

 

     ПОИСК, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УДАЛННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Простые технические проблемы могут быть устранены с помощью руководства 

NocaCleanEnergy по устранению неисправностей. Кроме того, наши технические 

специалисты могут оказать помощь в телефонном режиме при решении проблем в случае их 

возникновения. 

 

ПОЛЕВАЯ ПОДДЕРЖКА И УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 

В некоторых случаях, особенно в отдаленных районах, может появиться 

необходимость проконсультироваться с местным специалистом. Мы предлагаем 

расширенную программу обучения и образовательные семинары для местной команды, так 

что она сможет обеспечить техническое обслуживание и ремонт в случае необходимости в 

соответствии с нашими технологическими требованиями. 

 

ЦИФРОВОЙ МАГНИТНЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ ГЕНЕРАТОР 

Компания NocaCleanEnergy разработала технологию, которая кардинально изменит 

рынок производства электроэнергии. Цифровой Магнитный Индукционный Генератор 

(ЦМИГ) предоставляет доступ к недорогому, постоянно доступному и экологически чистому 

методу генерации электрической энергии в формате, который может быть применен в малых 

и больших масштабах, фиксированных и мобильных сценариях использования. ЦМИГ в 

данный момент доступен в нескольких моделях, начиная от 5МВт и легко адаптируется к 

большим масштабам. 

Гибкость и функциональность являются двумя ключевыми элементами технологии 

ЦМИГ, которые делают ее идеальной для большинства сценариев производства 

электроэнергии. ЦМИГ может дополнять существующие энергетические сети в качестве 

метода повышения энергетической эффективности в городских районах, или использоваться 

для построения мини сетей в сельских районах, не имеющих доступа к другим источникам 

энергии. ЦМИГ может также функционировать в качестве автономного источника энергии 

для горнодобывающих компаний, медицинских учреждений, научно-исследовательских 

центров, строительных компаний, а также других предприятий. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Энергосистемы (сети и микро сети): ЦМИГ - идеальная технология для дополнения 

существующих энергетических сетей в качестве метода улучшения энергетической 

эффективности, увеличение энергетической мощности и обеспечения непрерывного, 

надежного и экологически чистого энергообеспечения для городских районов. Также ЦМИГ 

позволяет создавать микро сети в отдаленных местностях с недостаточным доступом к 

надежным, экологически чистых и эффективных источников энергии. NocaCleanEnergy 

строит стратегическое партнерство с энергоснабжающими компаниями, которые могут 

интегрировать ЦМИГ в свой энергетический баланс или полностью строят генерацию на 

технологии ЦМИГ. 

Коммерческие и промышленные предприятия (без сети): ЦМИГ также является 

высокоэффективным и практичным решением для децентрализованного энергообеспечения. 

Благодаря низкой стоимости, гибкости и мобильности технологии NocaCleanEnergy 

горнодобывающие компании, исследовательские центры, медицинские учреждения, 

строительные компании, а также другие коммерческие и индустриальные предприятия 

являются нашими клиентами. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЦМИГ 

Более экономичный по стоимости за киловатт-час, чем другие (традиционные и 

альтернативные) источники энергии. 

Масштабируемость для каких угодно потребностей в мощности. 

Универсальность. Может работать как внутри, так и вне помещений, при высоких и 

низких температурах, при различных уровнях влажности. 

Предоставляет непревзойденную портативность по сравнению с традиционной 

дизельной и газовой электрогенерацией. 

Децентрализованность, не требует подключения к существующей инфраструктуре. 

Полное отсутствие вредных излучений и выбросов в окружающую среду. 

Низкий уровень вибрации и шума. 

 

Цифровой Магнитный Индукционный Генератор не использует топлива и не теряет 

энергию в виде тепла. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

В сетевом режиме: ЦМИГ - идеальная технология для дополнения существующей 

энергетической сети в качестве метода повышения энергетической эффективности, 

увеличение мощности, а также для обеспечения надежной, экологически чистой 

электрогенерации с непрерывной работой в городских условиях. Устройства ЦМИГ могут 

быть соединены последовательно для работы как единая энергетическая станция мощностью 

до 1000 МВт и более. 

Микро-сетевые: ЦМИГ также удобны для построения микро- сетей или гибридных 

микро-сетей. Генераторы компании NocaCleanEnergy могут давать тепло и электроэнергию 

для обеспечения коммунальных нужд. 

Отдельное (без сети): ЦМИГ также является высокоэффективным и практичным 

решением при использовании в качестве автономного источника энергии. Благодаря низкой 

стоимости, гибкости и мобильности технологии - это идеальное решение для 

горнодобывающих компаний, научно-исследовательских центров, медицинских учреждений, 

строительных фирм, а также других коммерческих и промышленных предприятий, 

работающих в отдаленных районах. 

 

ОБЗОР ТЕХНОЛОГИИ 

ЦМИГ доступен в 5МВт версии и может быть масштабируемый до каких угодно 

мощностей. ЦМИГ содержит несколько роторов; ротор скомпонован из серии дисков с 

магнитами, прикрепленных по периметру каждого диска. 

Батарея небольшой емкости инициирует вращения роторов. Во время вращения 

роторов каждый магнит на диске проходит через серию катушек индуктивности, которые 

зафиксированы на высоте вращения магнитов. Каждый блок катушек соединен с 

электронной схемой, которая собирает сгенерированную электроэнергию и часть ее 

направляет на поддержку вращения вала. Избыток энергии может быть использован в 

качестве полезной мощности. 

 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  

Общепринятым методом для сравнения электрогенерирующих технологий является 

Средняя взвешенная Стоимость Электроэнергии (СВСЕ). СВСЕ - это суммарная стоимость 

строительства и эксплуатации электрогенерирующих мощностей в течение всего времени их 

работы, деленная на количество сгенерированной электроэнергии. На рис. 1 изображена 

СВСЕ различных технологий электрогенерации. Как можно видеть на рисунке, СВСЕ для 

ЦМИГ значительно меньше, чем для любой другой технологии электрогенерации. Это 

достигается благодаря двум ключевым факторам. Во-первых, в отличие от традиционных 
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форм электрогенерации (работающих на дизельном топливе или природном газе), ЦМИГ не 

использует никакое топливо. Во-вторых, производительность ЦМИГ является стабильной 

(97% при 100% нагрузке), в отличие от солнечной или ветроэнергетики, с зависимостью от 

погодных условий. Эти факторы в сочетании с конкурентоспособной стоимостью 

капитальных затрат на приобретение, установки и обслуживание позволяют достичь 

технологии ЦМИГ наименьшей СВСЕ в индустрии. 

 

РАЗМЕРЫ И МАТЕРИАЛЫ 

- Максимальная высота - 2,32 м 

- Диаметр - 2,02 м. Алюминиевый каркас, светло-серый цвет (NCS 2703-G84Y) 

- Соответствиетребованиям: CUL Listed, FCC Part 15 Class A, ISO 14001, ISO 9001, 

UL 1778, UL. 

- Длительное использование - CE сертификация 

- энергетическая производительность 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Выходная мощность: 5 МВт -25МВт / 4.9МВА - 24.5МВА 

Максимальная мощность: 5 МВт -25МВт 

Номинальное выходное напряжение: 480В (10кВ), 3 фазы 

Искажение напряжения: менее 5% при полной нагрузке 

Выходная частота (синхронизируется с сетью): 50-60 Hz +/- 0.5 / 1/2/4/6/8% 

  Форма напряжения: синус 

Подключение: 4-х проводниковое (3 фазы + заземление), 

Bypass, внешний статический мера Bypass 

 

 
 

Этот пример показывает, что ПРОЕКТ «ПРОМЕТЕЙ» уже сегодня может начать 

работу на территории Украины. Кроме этого, разработаны еще несколько версий таких без 

топливных электрогенераторов. 

Альтернативный без топливный генератор может поставляться в проекты 

ПРОГРАММЫ «ПАРИЖ15» за счет внедрения новых разработок, которые имеют 

украинские изобретатели: компактный автономный генератор электроэнергии NSE 1500 

(мощностью до 50МВт в 1м3). 

DMI

G 
Середня зваженавартість генераціїелектроенергії,  
USD за 1МВт/год 
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Этот генератор имеет существенные отличия от вышеозначенного генератора 

компании NocaCleanEnergy. Они изготавливаются с использованием революционной 

технологии ЕПНС (экранирование причинно-следственных связей, то есть получение  

 

энергии непосредственно из физического вакуума) разработанной авторами изобретения, на 

котором создаются генераторы NSE 1500.На данный момент существуют несколько 

лабораторных прототипов генератора мощностью 20 кВт - 1 МВт, которые 

продемонстрировали работоспособность технологии на базе существующих на рынке 

твердотельных электронных компонентов. Разработаны различные варианты 

технологической защиты от копирования технологии. Технология патентуется.пуск не 

требует подключения к любым сетям и не потребляет никакого топлива. Их также, как и 

генераторы компании NocaCleanEnergy, можно использовать как вместо традиционных 

генераторов на электростанциях, так и автономно, непосредственно в месте потребления 

энергии, снижая или полностью исключая потребность в линиях электропередачи. 

Данная технология позволяет развернуть крупномасштабное производство 

генераторов мощностью от 1 кВт до 50 МВт на базе доступных на рынке современных 

электронных компонентов в течение 1-3 лет. При этом себестоимость NSE 1500 и 

производимой им электроэнергии на данный момент в несколько раз меньше, чем в наиболее 

распространенных на рынке источников энергии, таких как электростанции на ископаемом 

топливе, АЭС, солнечные, ветровые и геотермальные электростанции. 

По совокупности характеристик (высокая мощность, низкая себестоимость, 

автономность, компактность, отсутствие вредных выбросов и излучений) NSE 1500 

представляет собой прорыв для мировой энергетики и в ближайшей перспективе способен 

заменить большинство существующих на рынке типов генерации электроэнергии. 

Применение NSE 1500 позволит также внести решающий вклад в снижение выбросов в 

окружающую среду, большая часть которых производится мировой энергетикой. 

Также планируется адаптация основной технологии для различных видов транспорта 

(электромобили, водный транспорт, железнодорожный транспорт). 

С учетом повышенных требований к безопасности и к интеграции всех систем данное 

направление будет реализовано в среднесрочной перспективе. 

Ключевым фактором успеха реализации проекта является возможность быстро 

нарастить объемы поставок и обеспечить политическую поддержку проекта в условиях 

противостояния с существующими компаниями-лидерами энергетической отрасли. Исходя 

из этих соображений, сначала проект будет реализовываться в Украине, и в странах, где 

существует наибольший запрос на диверсификацию источников энергии и снижения 

вредных выбросов. 

На данный момент существуют несколько лабораторных прототипов генератора 

мощностью 20 кВт - 1 МВт, которые продемонстрировали работоспособность технологии на 

базе существующих на рынке твердотельных электронных компонентов. Разработаны 

различные варианты технологической защиты от копирования технологии. Технология 

патентуется. 

 

Приложение №2/2 

ПРОГРАММЫ «ПАРИЖ15» 

  

ПРОЕКТ  

«ПРОМЕТЕЙ АВТО» 

  

Развитие электро автомобилей на основе электро-аккумуляторов не приводит к 

улучшению экологии и к кардинальному сокращению выбросов парниковых газов. Вся 

проблема в источниках электроэнергии. Последняя полученная из углеродного цикла - 
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сжигание ископаемых углеводородов, и цикл ядерной энергии. На 1 кВт * час 

электроэнергии образуется (при коэффициенте полезного действия теплоэлектростанций 

33%) 1кг СО2. Если в среднем электромобиль потребляет 50 кВт * ч электроэнергии в сутки 

и эксплуатируется 300 дней в году, то он фактически создает 15 000кг СО2 в год. Что 

немало. 

 

Ядерная энергетика дает возможность снизить тарифы на электроэнергию, по 

сравнению с теми, которые были только при тепловом углеродном цикле получения 

электроэнергии. Но атомная электроэнергия недооценена. Ее доплатят будущие поколения. 

Все отработанные ядерные материалы и отходы не утилизируются, - чтобы значительно 

повысило цену на атомную электроэнергию, - а накапливаются для их дальнейшей 

переработки будущими поколениями. Поэтому дешевизна атомной электроэнергии - миф. 

  

ПРОГРАММА «ПАРИЖ15» предлагает выход из положения. Программой 

предусмотрено создание автомобильной отрасли на основе без топливных 

электрогенераторов, как это изложено в ПРОЕКТЕ «ПРОМЕТЕЙ». 

 

ПРОЕКТ «ПРОМЕТЕЙ АВТО» имеет целью создание электромобилей всех типов: 

легковых, грузовых, специальных, коммунальных, полицейских, военных всех типов, 

пассажирских электроавтобусов всех типов и других на основе новых подходов. 

- Во-первых: предлагается к внедрению в автомобильную отрасль, как движущей 

силы, без топливных электрогенераторов с неограниченным по времени ресурсом 

генерации электроэнергии и уровнем радиосигнала. 

- Во-вторых предлагается создать новую систему ходовой части автомобиля на 

основе электронного управления каждый его мотор - колесо, в том числе и при 

каких - либо условиях управления ходом автомобиля. 

- В-третьих: создать новую систему безопасности столкновение автомобиля. 

- В-четвертых: создать электронную систему дистанционного управления всеми 

подсистемами автомобиля с полным математическим обеспечением моделирования 

с опережением на 0.2 - 2 секунды. 

- В-пятых: создать электронные системы учета потребленной электроэнергии от 

автономного безтопливного бортового электрогенератора и создать системы 

стояночного потребления бортовой электроэнергии от электромобиля. 

- В-шестых: создать систему безлюдного управления электромобилями, особенно: 

автомобилям коммунального транспорта, дорожной техники, тягачей регулярных 

грузоперевозок и прочее. 

 

На первом этапе реализации цели ПРОЕКТА «ПРОМЕТЕЙ АВТО» предполагается 

создание лабораторий, которые разработают модели электро-автомобилей и промышленных 

образцов по всем выше указанных позициях. 

 

На втором этапе - создание производственных мощностей по производству таких 

электро-автомобилей в кооперации с автомобильной промышленностью мира. 

 

На третьем этапе - внедрение этой автомобильной техники в хозяйственный оборот. 

При этом особое внимание планируется уделить налаживанию международных 

логистических перевозок для полного нивелирования климатической катастрофы.  

 

 При внедрении ПРОЕКТА «ПРОМЕТЕЙ АВТО» планируется устанавливать на 

автомобили, безтопливныеэлектрогенераторы мощностью от 50кВт до 1000кВт. Мотор - 

колеса (прототипы уже производятся) - до 160кВт на колесо. Уже разработаны новые 



 

205                                                                                 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА 

 

материалы для кузовов и силовых элементов на основе без углеродистых сталей и 

сверхпрочных легких магниевых сплавов. 

 

Безусловно, что необходимо разработать новый дизайн электромобилей и 

предусмотреть, до сих пор нереализованные, функции их конструкций. 

 

Приложение №2/3 

ПРОГРАМЫ «ПАРИЖ15» 

  

ПРОЕКТ  

«КИҐА» 

 

Переход к новым безтопливным источникам электроэнергии призывает к созданию 

новых технологий по созданию новых транспортных средств. 

Автомобильный транспорт, даже в той части, что он будет работать на экологически чистой 

электроэнергии, приносит массу проблем: 

- будівництво доріг – як підтримка технології колеса, - створює шрами на планеті та руйнує її 

природну цілісність, вже не враховуючи затрат на будівництво і підтримку в належному 

стані  доріг;  

- поселения людей похоже на поселение авто - человеко поселения, - заполнено 

автотранспортом, - приводит к разрушению энергии человека; 

- скопление автотранспорта не дает возможности автоматизировать процессы 

перемещений и заставляет содержать армию водителей, приводит к неоптимальному 

использованию производительного населения.  

Прогресс в пользовании индивидуальным транспортом для каждого человека наступит 

только тогда, когда человек освоит небо.При этом, создаст такие летательные аппараты, 

которые смогут: 

- приземляться и взлетать с любого места; 

- контролируемо, в автопилотном режиме, под управлением глобального 

компьютерного диспетчера, перелетать с места на место; 

- зависать над выбранным местом и безопасно приземляться; 

- быть достаточно мощными, чтобы поднимать и перевозить грузы. 

Это возможно только с появлением без топливных электрогенераторов, с достаточно 

высокой удельной електроотдачей, благодаря которым можно создать новые аппараты для 

воздушного транспорта.  

ПРОЕКТ «КИҐА» имеет целью разработать и внедрить индивидуальный, 

коммунальный и грузовой воздушный транспорт. Кроме транспортных проблем, он создаст 

условия для сохранения природной среды. Уменьшит количество дорог, стоянок, выбросов, 

приблизит человека к природе, высвободит время и создаст комфортную среду обитания.

  

В рамках ПРОЕКТА «КИҐА» разработаны новые технологии создания подъемной силы 

и тяги используя в качестве источника энергии, безтопливный электрогенератор с удельной 

мощностью 10кВт на 1 дм3 и высокоэффективные высокооборотные электродвигатели с 

удельным весом 10кВт на 1 кг веса. 

В рамках ПРОЕКТА «КИҐА» решаются несколько ключевых проблем по созданию 

воздушного транспорта для частных лиц, для коммунального транспорта и для 

малотоннажных грузоперевозок: 

1. Разработан и готов к производству бортовой без топливный электрогенератор 

достаточной мощности, чтобы обеспечить соответствующие тяговые характеристики. 
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2. Разработан и испытывается устройство с электроприводом, создает вертикальную и 

горизонтальную тягу, и не имеет контактов подвижных частей с внешними 

предметами, стенками, проводами, деревьями и мачтами. 

3. Разрабатываются приборы управления на принципах промышленных каналов Wi - Fi 

и полной идентификации и стабилизации положения воздушного транспорта в 

пространстве (высота, углы положения и географическое положение) на основе 

сигналов GPS. 

4. Разрабатываются для применения сверхпрочные и легкие конструкционные 

материалы для силовых элементов воздушного транспорта и кузовных деталей. 

5. Создается система климатического контроля и состава атмосферы в кабине 

воздушного транспортного средства при каких - либо внешних условиях (-90Со - + 

50Со ,, давление от 1 атм. До 0.1атм.). 

6. Разработано техническое задание по созданию глобального диспетчера на основе 

искусственного интеллекта, с системой меры контроля и системами дублирования - 

для создания условий безопасных воздушных перевозок на всей территории Украины, 

в дальнейшем - и в других странах мира. 

7. Разрабатывается концепция работы и функционирования воздушного транспорта как 

социальной системы. Создаются основы управления воздушным транспортом, во всем 

воздушном пространстве. Разрабатываются версии регламентов движения 

воздушного транспорта. 

Что же даст обществу предлогаемое массовое освоение воздушного транспорта? 

ПРОЕКТ «КИҐА» - не отрицая важности колесного транспорта, не исключая его из 

традиционного пассажирского и грузового оборота, не умоляя важность системы поддержки 

дорог - как колесной технологии, не замещая пассажирских и грузовых терминалов, - ставит 

своей целью постепенно перейти на электрический воздушный транспорт, как альтернативу 

наземному. Воздушный транспорт на без топливных источниках энергии с управляемой 

тягой, вертикальным взлетом, контролируемым положением в пространстве и с глобальной 

диспетчеризацией позволит, наряду с экологическими последствиями введения такого 

транспорта: 

1. Освободить жизненное пространство на земле и создать зоны, свободные от 

наземного транспорта. 

2. Сократить время перемещение человека.  

3. Создать условия для свободного перемещения рабочей силы и концентрировать 

производства и деловые центры в соответствии с потоками продуктов, сырья, товаров. 

4. Создать условия для равномерного распределения благ, продуктов, услуг независимо 

от климатических зон и географического положения. 

5. Полностью освободить человечество от неравенства народов. 

 

Безусловно, что создание новой индустрии потребует новых производственных 

мощностей, новых материалов и комплектующих, будет создавать новые рабочие места и 

потребует колоссальных инвестиций в эту отрасль деятельности. 

Воздушный транспорт даст толчок во внедрение новых систем оказания услуг: 

торговли, медицинских услуг, доставки необходимых товаров, перемещение рабочей силы. 

Изменится карта расселения. Отпадет необходимость в урбанизации. Изменится технология 

отдыха и восстановления. 

Изменится архитектура жилья.  

Во-первых, в домах появятся посадочные узлы стыковки с индивидуальным 

транспортом и транспортом услуг.  

Во-вторых, появятся узлы стыковки и места стоянок индивидуальных воздушных 

транспортных средств на этажах офисов.  
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В-третьих, изменится взаимное расположение жилых массивов, офисов, 

производственных зон и зон отдыха.  

В-четвертых, появится обслуживающий воздушный транспорт: коммунального 

обслуживания, медицинского обслуживания, доставки товаров, коммунальный и школьный 

транспорт. Что потребует новых подходов в архитектуре и градостроительстве. 

  

Приложение №2/4 

ПРОГРАМЫ «ПАРИЖ15»  
 

ПРОЕКТ 

«ГИҐА» 

  

Создание экологически чистого авиационного транспорта и отсутствие вредных 

выбросов продуктов сгорания в верхних мало возобновляемых слоях атмосферы, - повысит 

защитную устойчивость атмосферы поверхности земли от ультрафиолета и уменьшит 

негативное влияние изменения состава атмосферы на климат. 

 

Таким экологическим авиационным транспортом, как планируется ПРОЕКТОМ 

«ГИҐА», могут стать самолеты, которые используют электротурбины. 

 

Создание авиации, которая имеет на борту источником энергии безтопливные 

электрогенераторы, вызывает к жизни разработки новых инновационных крупнотоннажных 

самолетов. 

 

Современная авиация, по сути своей, в концепции - увеличенная версия самолета, на 

котором в небо взлетели братья Райт. Эта технологическая версия, пройдя более чем 

столетнюю эволюцию, - уже исчерпала себя: 

- во-первых: конструкция крыла, как основы создания подъемной силы, пришла к 

пределу прочности. Увеличение грузоподъемности уже невозможно без применения 

материалов большей прочности. Но они еще не разработаны. 

- - во-вторых, применяемые аэродинамические решения планеров и двигателей для 

существующих моделей самолетов уже исчерпали себя и требуют новых подходов. 

 

ПРОЕКТ «ГИҐА» имеет целью разработку и построение линейки нового типа самолетов, 

созданный с применением: 

- новых источников бортовой энергии на основе без топливных электрогенераторов, 

- новых напорных электротурбин для создания регулируемого вектора силы тяги, 

- новой конструкции планера, которая имеет ряд преимуществ по сравнению с 

сегодняшними, как: 

• регулируемое высоконагруженное прямое крыло;  

• без шпангоутная силовая несущая конструкция;  

• широкий фюзеляж, который при обтекании создает дополнительную подъемную 

силу;  

• высокоэффективная система предкрылков, регулирующих угол тангажа;  

• система тушения следовой турбулентности; 

•  кронштейны крепления тяговых электротурбин. 

- автопилотов с высоким уровнем автономности и подчинения интеллектуальному 

глобальному компьютерному диспетчеру. 

Планируется, что в рамках новой концепции будут построены небольшие самолеты 

для индивидуального пользования и самолеты среднего класса для пассажирских перевозок с 

числом мест от 40 до 1000 пассажиров. 
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Особое внимание в ПРОЕКТЕ предоставляется конструированию и производству 

крупногрузовых самолетов с полезной нагрузкой более 1000тонн.  

При этом система погрузки - разгрузки носит характер загрузки складского помещения 

с креплением груза с минимальным временем всей операции. 

 

Планируется, что такие самолеты будут иметь неограниченный радиус действия и 

полное сопровождение со стороны интеллектуального компьютерного диспетчера. 

Себестоимость перевозки грузов и пассажиров при таких перелетах будет значительно ниже, 

чем при нынешних авиаперевозках и, пожалуй, сопоставимые со стоимостью автомобильных 

перевозок. 

 

Рассматриваются межконтинентальные маршрутные  перевозкибез посадки рейса на 

промежуточных транзитных точках (аэропортах), с доставкой на борт и спуска на землю 

грузов и пассажиров малогабаритными челноками. 

 

Это создает интегральную общепланетную авиационную сеть потоков товаров и 

пассажиров. Эта сеть будет способствовать равномерному обеспечению товарами и услугами 

всех людей планеты и обеспечит равномерное развитие всех народов планеты. 

 

Приложение №2/5 

ПРОГРАММЫ «ПАРИЖ15»  
 

ПРОЕКТ 

«ЗЕЛЕНЫЙ АТОМ» 

  

В период перехода всех жизненных циклов страны с углеродсодержащих технологий 

в без углеродные технологии возникает проблема обеспечения электроэнергией всех звеньев 

потребления. Один из способов обеспечения электроэнергией всех звеньев жизни - это 

создать безопасный ядерный цикл электроэнергетики с полной утилизацией отработанного 

ядерного топлива. При этом необходимо создать новые виды ядерного топлива с высоким 

содержанием радиоактивного плутония без использования цикла обогащения урана. 

Проблема ликвидации опасностей от отработанного ядерного топлива и 

радиоактивных отходов на территории Украины и во всем мире, является одной из 

важнейших для власти и науки. 

Общественная организация «ГРУППА РАЗВИТИЯ УКРАИНСКОГО НАРОДА» и 

Общественная организация «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» намерены 

создать все условия для создания и внедрения комплекса технологий, которые способны 

создать промышленную переработку отработанного ядерного топлива и радиоактивных 

отходов как на территории Украины, так и во всем мире. 

Главный наш гуманитарный лозунг: 

«Ни границы, ни политические предпочтения, ни национальные интересы не влияют на 

нашу волю и желание очистить всю Землю, как святыню, как колыбель человечества - 

от отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов». 

 

Общественной организацией «ГРУППА РАЗВИТИЯ УКРАИНСКОГО НАРОДА» и 

общественной организацией «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», в своей 

деятельности преследуются следующие цели: 

- концентрации всех прав на использование и внедрение технологии переработки 

отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов; 

- создание центра управления всех стадий ПРОЕКТА «ЗЕЛЕНЫЙ АТОМ»; 



 

209                                                                                 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА 

 

- организации научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ, 

связанных с проектом «ЗЕЛЕНЫЙ АТОМ»; 

- организации финансирования работ на стадии разработки, испытания и внедрение 

технологий по переработке отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов; 

- организации строительства и работы каждого перерабатывающего завода на 

некоммерческой основе; 

- распространение технологии по всему миру, где есть необходимость ликвидации и 

переработки отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов на основе 

безприбыльности и открытости; 

- создание фондов для поисков создания и развития более совершенных и безопасных 

технологий; 

- основание учебных заведений с мощнымы научными лабораториями, задачей 

которых является подготовка кадров для научно - исследовательских работ и управления 

технологическими циклами технологий ликвидации и переработки отработанного ядерного 

топлива и радиоактивных отходов. 

 

От частных лиц общественным организациям переданы KNOW - HOW. Частные лица 

проводили исследования, подтверждающие возможность осуществления предложенного 

безотходного способа разделения радиоактивных материалов на отдельные компоненты. 

Ими, также предложена технологическая схема осуществления способа. На этот способ 

26.02.1999 был получен патент Украины №22380. 

Планируется, что украинская власть назначит государственного лицензированного 

исполнителя, для испытания технологии и для создания украинской цикла утилизации 

ядерного топлива. 

В мире существует ряд технологий по переработке отработанного ядерного топлива атомных 

станций, в том числе и радиоактивных масс объекта «Укрытие», например: 

- способ переработки радиоактивной топливной массы (Япония, 4 - 73760 от 09.12.85г. 

и опубликовано 24.11.92г..М.Кл.с21.с19 / 46). 

- способ переработки радиоактивной топливной массы (технология IОХ НАН 

Украины). 

Суть этих способов (и других с вариациями) в следующем: 

С помощью дистанционных автоматов раздробляются высокорадиоактивные материалы в 

мелкие фракции (1 - 10мм), а затем растворяются в азотной кислоте. Полученную смесь 

нерастворенного остатка и раствора фильтруют, удаляют в тару с постоянным контролем 

критичности. Раствор с ураном и радионуклидами, обрабатывается гидрометаллургическими 

методами, добывают уран и другие радионуклиды, разделяют их методами сорбции и 

экстракции, жидкие радиоактивные отходы отправляются на дальнейшую переработку. 

Обработка азотной кислотой не обеспечивает надежное отделение урана и плутония из 

радиоактивного материала. Причиной этого является то, что растворимость в ней 

радиоактивных компонент значительно отличается, а некоторые материалы пассивируются, 

что значительно снижает их выделения. 

К значительным недостаткам этого способа относится также низкая технологичность за 

счет возникновения чрезвычайно большого количества жидких радиоактивных отходов, 

утилизация которых требует как дополнительных затрат, так и внедрение достаточно 

сложных систем безопасности. Наряду с жидкими отходами, при применении этого способа, 

образуются большие объемы ядовитых газов - оксидов азота NOx, которые образуются при 

растворении радиоактивных материалов в азотной кислоте. 

 Предложенный способ позволяет создать новую технологию, новые растворители для 

радиоактивных материалов, компонента топлива и ижекторно-конденсационную систему 

разделения, очистки и извлечения покомпонентно радиоактивных материалов, 

слаборадиоактивных материалов и нерадиоактивных компонентов. 
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Согласно предложенному способу высокоактивные радиационные материалы измельчаются 

до фракции 1мм (чем мельче, тем быстрее протекает реакция), и непрерывным потоком 

направляются в реактор. В реакторе материалы растворяются в водо-органо-бромном 

растворителе, и в зависимости от химической природы, часть из них в виде водного раствора 

бромидов, другая - выделится в органический раствор высших бромидов урана и плутония. 

Изъятие из экстрактов осуществляется методом вакуумной возгонки, при которой сначала 

испаряются органические бромиды, а потом, согласно температурной шкале сублимации 

бромидов, сублимируются бромиды металлов. Таким образом, обеспечивается раздельное 

извлечение урана, плутония, циркония и других продуктов распада. Для повышения степени 

дальнейшей очистки этим же методом можно перегнать каждую фракцию повторно и 

многократно. 

Способ не дает отходов. Бром и органика возвращаются в повторный цикл производства. 

Изъятые материалы имеют высокую степень очистки и с высокой готовностью могут быть 

использовать или в различных ядерных циклах и технологиях, или безопасно захоронены, 

или повторно использованы в подготовке ядерного топлива. 

 

Согласно ПРОЕКТА «ЗЕЛЕНЫЙ АТОМ» планируется, что при поддержке 

государства и МАГАТЭ, для внедрения этой технологии привлечь в качестве партнеров 

лучшие научные, технологические, проектные силы Украины. которые способны совокупно 

достичь наилучшего положительного результата - создать полномасштабное производство в 

кратчайшие сроки. 

Планируется привлечь и реализовать ряд технологий как разработанных нами, так и 

вовлечение других, с целью дальнейшего совершенствования переработки радиоактивных 

отходов в радиоактивные и нерадиоактивные материалы повторного использования, или в 

материалы для надежного безопасного для человека и природы захоронения. 

 

Как планируется на первом этапе, в рамках проекта «ЗЕЛЕНЫЙ АТОМ», будет создан 

завод по переработке отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов, который 

минимально в непрерывном режиме будет перерабатывать 0,5 кг твердых радиоактивных 

материалов в секунду. Что в пересчете на год составляет (при 80% загрузке) около 12 

000тонн. Такая мощность позволяет, кроме отработанного ядерного топлива, перерабатывать 

радиоактивные массы объекта «Укрытие» и постепенно переделать все опасные 

радиоактивные отходы, снятых с эксплуатации атомных станций, на территории Украины. 

Следующие шаги внедрения технологии планируются, с участием международных 

организаций ООН, по приглашению правительств на территории государств с наиболее 

насыщенными запасами отходов ядерного топлива и радиоактивными массами снятых с 

эксплуатации атомных станций. 

Такой завод может работать в непрерывном режиме при штатной замене 

изнашиваемых деталей десятки лет. Его материалы с наведенной радиоактивностью могут 

перерабатываться в цикле отработанного ядерного топлива, и отработанное оборудование 

может перерабатываться на нем же, или на заводе следующего поколения. 

Таким образом, будет выполнена наша гуманистическая миссия в области ядерной 

энергетики.  
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Приложение №2/6 

ПРОГРАМЫ «ПАРИЖ15» 

  

ПРОЕКТ 

«Н - МЕТАЛЛУРГИЯ»  
 

Черная металлургия является одним из самых мощных источников загрязнения 

атмосферы: окислов углерода, окислов серы, окислов некоторых металлов, выбросы 

органических соединений, выбросы пыли оксидов металлов. Основной причиной таких 

выбросов являются особенности технологии, человечеством создавалась тысячи лет. И это 

привело к параличу инновационных трансформаций. 

Технология металлургического процесса построена так, чтобы не давать таких 

выбросов она не может, потому что в каждом из этих процессов, как главным 

технологическим компонентом, присутствует углерод (кокс) - а именно: 

- агломерационный процесс дает выбросы углекислого газа и окислов серы, пыли; 

- доменный процесс - выбросы углекислого газа и окислов серы, пыли; 

- конвертерный процесс - выбросы углекислого газа и окислов серы, пыли; 

- процессы рафинирования и очистки - пыль, окислы металлов. 

Кроме того, для проката до обработки металла необходимо высоко потенциальное 

тепло и электроэнергия, что также дает вклад в выработку выбросов углекислого газа. И этот 

процесс не поддается улучшению потому, что ему присущи только такие процессы, которые 

дают углекислый газ. 

Все операции в металлургии осуществляются дискретно, порционно. В каждой из этих 

операций принимают участие металлурги, как основные действующие факторы самой 

технологии. Присутствие в технологии человеческого фактора влияет на качество и резко 

ухудшает все экологические показатели процесса. Уровень технологии в металлургии 

напоминает уровень технологии на ранней стадии развития в химии. Когда, при понятных 

процессах, все реакции велись в отдельных емкостях и отдельно проводилась обработка 

полученных продуктов, в ручном режиме доводились до потребительского качества и в 

ручную фасовались. Ситуация резко изменилась, когда химики перешли на непрерывную 

реакторную безлюдную технологию. Благодаря этому резко уменьшилось влияние 

химических процессов на окружающую среду, и кардинально повысилась 

производительность процессов и качество продукции. 

 Поэтому можно кардинально изменить технологию получения железа и его сплавов 

изменив всего два фактора: 

- построить так процесс восстановления, чтобы не использовать углерод (кокс) 

- создать непрерывную безлюдную реакторную технологию получения готовых 

изделий из железа и его сплавов. 

 

 ПРОЕКТОМ «Н-МЕТАЛЛУРГИЯ» предусматривается внедрение металлургической 

технологии, когда будут введены непрерывный процесс, при котором выбросами от 

восстановления железа будет вода, продукцией будет без углеродное железо или 

легированные стали в виде готовых изделий, проката, заготовок. Никаких выбросов 

углекислого газа, никаких неконтролируемых выбросов, никаких отходов в природные 

циклы - вся продукция товарная. 

Эта технология включает в себя следующие особенности и стадии: 

1. Входным сырьем для этого производства служит железный концентрат, который 

доставляется на производство или спецтранспортом, или непосредственно 

транспортной трубой с обогатительной фабрики. Не нужно производить окатыши, не 

нужно вести агломерационный процесс, не нужно кокса для агломерации. 
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2. Сырье загружается в приемные бункеры завода. И больше люди не имеют контакта ни 

с окисленным железом, ни с промежуточными продуктами, ни с расплавами металла 

до получения изделий, заготовок, проката. 

3. В первой стадии переработки концентрат подогревается до определенной 

температуры. 

4. В специальном реакторе нагретый железный концентрат восстанавливается во 

встречном потоке нагретого водорода. Восстанавливается до порошка железа. Вода, 

соединения серы, другие летучие газы удаляются и разделяются.  Водород 

возвращается в процесс. 

5. Нагретый железный порошок попадает в высокотемпературный реактор где 

расплавляется, проходит шлаковую обработку, дегазацию, добавляются лигатуры, 

дополнительная очистка от шлаковых частиц и газов. Готовый сплав без контакта с 

воздухом передается на дальнейшую переработку. Отработанные шлаки, газы, тепло 

утилизируются. Тепло направляется в начало процесса, водород - в начало процесса, 

шлаки перерабатываются в стройматериалы. 

6. Расплавленный металл попадает в узел непрерывной разливки металла с 

оригинальным ультразвуковым кристаллизатором. Формируется непрерывный 

готовый линейный прокат любого поперечного разреза: квадрат, круг, листовой 

прокат, швеллер, тавр, уголок. Автоматически осуществляется мерная резка и 

упаковка. Только тогда человек касается этого готового проката.  

 

Завод принимает 1.6кг железного концентрата в секунду и выпускает около 30 000 тонн 

готового проката в год. Имеет раз мер: 

- -  8 метров – высота, и диаметр 1.5 метра  

- колонна восстановления, 6 метров - длина, 2 метра высота, 1.5 метров ширина 

- высокотемпературный реактор и узел кристаллизации, 40 метров длина, 1,5 

метров - ширина, 1 метр - высота  

- прием, резка и упаковка готовой продукции.  

- Переработка шлаков в строительные материалы занимает 30 - 40 м2.  

- Вес такого завода составляет около 100 тонн.  

Вспомогательное оборудование: электрогенерация, генерация водорода, 

производство охлажденных газов (аргон, азот), подготовка шихты, подготовка 

лигатур, фильеры кристаллизаторов, ремонтные материалы могут быть 

размещено на площади 600 -800 м2. 

 

Отходами производства такого завода является: водяной пар и кислород!!!! 

Металл, полученный по этой технологии, не содержит углерода. При его производстве 

нет стадии получения окатышей, нет доменного процесса и чугуна, нет конвертора, нет 

электродуговых печей порционной заправки и слива металла, нет выбросов углекислого газа, 

нет выбросов сернистых газов. 

Металл, полученный по этой технологии, легированный другими металлами, имеет 

новые свойства: повышенную прочность, устойчивость к коррозии, пластичность. 

Внедрение этой технологии на территории Украины создаст высокоприбыльную 

промышленность и сделает черную металлургию одной из экологически чистых отраслей. 
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Приложение №2/7 

ПРОГРАММЫ «ПАРИЖ15» 

 

ПРОЕКТ  

«Н - АЛЮМИНИЙ» 

  

В цветной металлургии наиболее продуктивным, по выбросам углекислого газа, 

является процесс производства алюминия. Надо изменить эту технологию. 

Кардинально изменить все процессы и обеспечить: 

- обогащение украинского сырья и получения глинозема необходимой чистоты с 

созданием безотходных процессов использования сырья; 

- восстановление алюминия без применения углерода (кокса, пека, графита) 

- производство высокотехнологичного сырья для создания сплавов алюминия вместо 

чушек алюминия для переплава. 

 

ПРОЕКТ «Н - АЛЮМИНИЙ» предусматривает внедрение технологии, которая 

решает все поставленные вышеуказанные задачи. 

Сырье. Сейчас Украина имеет мощности переработки импортного сырья на 

Николаевском глиноземном заводе где производится глинозем - Al2O3, пригодный для 

производства алюминия. Также, для нужд Запорожского алюминиевого завода используются 

незначительные запасы бокситов - 38% Al2O3 * 9% SiO2 * 35% Fe2O3 - месторождения 

Смелянское (Черкасской обл.) И месторождения Высокопольское (Днепропетровской обл.). 

Есть другие малоизученные месторождения бокситов. Можно использовать в качестве 

сырья, 

- алуниты - (K2SO4 * Al2SO4) 3 * 2Al (OH) 3, 

- сиениты - a Al2O3 * b SiO2 * c FeO * d ZrO2 k Rz2O3, 

- нефелины - Al2O3 * 2SiO2 * Na2O. 

Но самым перспективным сырьем, для украинского алюминия является каолин - 

Al2O3 * 2SiO2 * 2H2O, 

 

В рамках ПРОЕКТА «Н - АЛЮМИНИЙ» планируется, что каолин, которого в 

достаточном количестве на территории Украины, станет сырьевой основой для производства 

алюминия. 

На первом этапе подготовки сырья, из каолина изымается глинозем, пригодный для 

процесса получения алюминия, а отходами этого процесса станет аморфный кремнезем. 

Уникальные химические свойства последнего позволяют создать ряд высококачественных 

продуктов, при продаже которых можно окупить затраты всего процесса обогащения 

кремнезема, его очистки и подготовки для основного процесса. 

На втором этапе подготовки сырья - глинозем переводится в галоген алюминия и 

передается на основной процесс. 

 

Технология. Основной процесс этой технологии - безотходный, без применения углерода, 

низкотемпературный (температура не поднимается выше 210С). Процесс осуществляется в 

три стадии. Для энергообеспечения процесса можно использовать тепловые хвосты атомных 

станций. 

 

Продукция. Основной продукцией этого процесса является гидрид алюминия - AlH3 в виде 

порошка. Основными продуктами технологии обогащения сырья являются: аморфный 

нанопорошок кремнезема - SiO2. Нанопорошок кремнезема используется в медицине, 

сельском хозяйстве: растениеводстве и животноводстве, косметологии, процессах сорбции, а 

самая большая область его применения - добавки к бетону взамен цемента и создание новых 



 

214                                                                                 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА 

 

без цементных вяжущих. Гидрид алюминия может напрямую быть использован в 

металлургии алюминия и его сплавов, в порошковой металлургии. 

 

Кроме того, гидрид алюминия обладает уникальными свойствами. 

При нагревании выше 100С0 разлагается на алюминий и водород. Порошок алюминия идет 

на переплав в массивный металл или сплав без образования частиц Al2O3. 

Бурно взаимодействует с водой. 

С диэтиловым эфиром образует высокореакционный комплекс, используемый для целей 

синтеза. 

Гидрид алюминия - очень сильный восстановитель. Способен даже восстановить углекислый 

газ до метана. 

Один из лучших аккумуляторов водорода: в 1 кг AlH3 содержится 1010н.у.литра Н2. 

Энергопотенциал AlH3 при гидролизе водой составляет 39.3МДж / кг AlH3. 

Эти уникальные возможности расширяют области применения AlH3 и, кроме 

металлургических приложений, может быть применен в энергетике, химии, автотранспорте. 

Что способствует расширению рынков продукции этой технологии и способствует 

стабильности производства. 

Благодаря такой технологии уменьшается себестоимость алюминия металлургические 

качества, полностью отсутствуют выбросы в атмосферу парниковых газов, отсутствуют 

вредные стоки в окружающую среду, приобретаются новые высоколиквидные свойства 

товарной продукции этого цикла.  

 

В рамках ПРОЕКТА «Н - АЛЮМИНИЙ» предусматривается: 

- строительство нескольких карьеров по добыче каолина; 

- строительство соответствующих обогатительных фабрик по переработке этого 

каолина в глинозем и кремнезем; 

- создание заводов по производству гидрида алюминия с использованием тепла 

атомных станций, 

- создание завода по производству сплавов алюминия, проката, литья деталей, 

производства деталей для автомобильной промышленности и заготовок, 

- создание химзавода синтеза органических веществ с использованием гидрида 

алюминия. 

 

Приложение №2/7 

ПРОГРАММЫ «ПАРИЖ15» 

  

ПРОЕКТ 

«ЦЕМЕНТ» 

  

Основой технологии строительной индустрии является производство вяжущих. 

Сегодня - это производство цемента. Последнее сопровождается колоссальными выбросами 

углекислого газа и пыли. Для изменения технологии производства цемента надо подобрать 

новые вещества, которые могут заменить его.Но при производстве которых, не образуются 

парниковые газы и отходы, которые вредят окружающей среде. При этом, желательно, 

перейти на технологии таких новых материалов, которые не подвержены старению и 

уменьшению прочности под воздействием атмосферных факторов. 

ПРОЕКТ «ЦЕМЕНТ» предусматривает создание нового класса вяжущих на основе 

аморфного кремния с примесями таких химических компонент, которые катализируют 

кристаллизацию, адгезию и укрепление химических связей. 

На сегодняшний день разработано несколько направлений внедрения таких вяжущих. 

Наиболее перспективным является использование аморфного нанопорошка кремнезема - 
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SiO2, полученный как побочный продукт обогащения при переработке каолиновых глин для 

получения глинозема. 

Альтернативой создания такого вяжущего является производство аморфного 

кремнезема из обычного песка. 

При этом не образуются парниковые газы, не расходуется специально энергия для 

производства этого важного компонента вяжущего, не образуются новые отходы. 

Активные вяжущие на основе аморфного кремнезема требуют с одной стороны 

мелкозернистого и молотого песка, с другой - основные компоненты в высокодисперсном 

состоянии. Эти высокодисперсные компоненты должны смешиваться в 

высокоэнергетических кавитационных установках для установления химических связей и 

ускорения протекания реакций. Созданные вяжущие близки к естественным соединениям. 

На них мало влияют атмосферные условия, влажность и холод. 
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РЕЦЕНЗІЇ  ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ 

 

У науковому журналі «інформаційні технології та спеціальна безпека» друкуються 

статті, які відповідають профілю журналу і мають наукове та практичне значення. Редколегія 

просить не надсилати матеріали, раніше надруковані, чи такі, що готуються до друку в інших 

виданнях. Тексти статей та всі матеріали до них повинні бути ретельно відредаговані, 

перевірені та підписані авторами. 

Надсилаючи статтю до редакції, просимо дотримуватись наступних правил 

1. Рукопис надсилається в двох екземплярах, надрукований через 1,5 інтервали шрифтом 

Times 12 пунктів, набраний у редакторі Word-2003 та в електронному вигляді.  

2. Розмір статті разом із рисунками та списком літератури не повинен перевищувати 10–12 

сторінок і 5-ти рисунків. Викладення повинно бути чітким, стислим, без довгих вступів, 

відступів і повторів, а також без дублювання в тексті даних таблиць, рисунків і підписів до 

них. Реферат і розділ «Висновки», якщо він є, не повинні дублювати один одного. Обсяг 

реферату — не більше 1000 знаків. На першій сторінці статті має бути зазначено індекс УДК.  

3. Назву статті, ініціали та прізвища авторів, повну назву установи та її адресу, де 

працюють автори, а також текст реферату та ключові слова друкують мовою статті. Окремим 

файлом подають ті ж самі дані (крім адреси та назви установи) іншими двома мовами (англ., 

укр./рос.) 

4. Рисунки (діаграми, графіки, фотографії тощо) потрібно подавати на окремих 

сторінках на білому папері, чітко віддруковані (чорно-біле зображення) і підписані на 

зворотній стороні листа. Рисунки необхідно подавати кожний окремим файлом. Бажана 

ширина рисунків — 75мм або 150 мм. Надписи на рисунках слід, по можливості, замінити 

літерними позначками, а криві позначити цифрами, які роз’яснюються в підписах до 

рисунків або в тексті. Мінімальний розмір надписів на рисунках — 10 пунктів. Не бажано 

наводити у вигляді рисунків дані, які можна представити в тексті чи в таблиці. Місце 

рисунків указується на лівому полі рукопису. Підписи до рисунків бажано давати окремим 

файлом. 

5. Таблиці повинні мати номер і назву. Кожний рисунок і таблиця — відповідні 

посилання в тексті. Скорочення слів у тексті, таблицях і на рисунках не дозволяються. 

6. Формули повинні бути набрані у редакторі Microsoft Equation шрифтом 12 пунктів 

(Italic). Грецькі літери слід підкреслити і на полях написати їхню назву. Розмітити олівцем 

великі та малі літери, які мають однакове написання ( C , c , K , k  тощо). Літери й знаки, які 

важко відрізнити, слід пояснити на полях олівцем: J (йот), I (і), 1 (одиниця), l (ель), 0 (нуль), 

О (літера) тощо.  

7. Стаття повинна мати список джерел, що цитується. Список оформлюється згідно 

ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. 

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. З 

прикладами складання бібліографічного опису можна ознайомитися в Бюлетені ВАК 

України № 5 за 2009 рік. Посилання на літературні джерела в тексті статті слід давати в 

квадратних дужках у вигляді порядкової цифри, надрукованої у рядок.  

8. На окремому аркуші подаються відомості про всіх авторів: прізвище, ім’я та по-

батькові (повністю), вказується вчена ступінь та звання, посада, повна назва установи, а 

також домашня та службова адреси із зазначенням індексу, номер телефону кожного автора 

та e-mail (за бажанням авторів). 

Рукописи, що не відповідають цим вимогам, розглядатися не будуть. 
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