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26 кв¥тня, у день дев'ятнадцятир¥ччя авар¥ї
на Чорнобильськ¥й АЕС, у нов¥й столиц¥ Ка-
захстану Астан¥, побудован¥й з¥ скла й бетону,
в¥дбувся м¥жнародний сем¥нар "Б¥огазов¥
технолог¥ї для ст¥йкого розвитку Республ¥ки
Казахстан". Сем¥нар став одним ¥з заход¥в, за-
планованих ¥ проведених у рамках створення
¥нформац¥йного б¥огазового центру "Блакит-
не полум'я", ф¥нансованого програмою ТАСIС.
Проект реал¥зується силами громадської ор-
ган¥зац¥ї "Карагандинський екомузей", м¥ж-
народної орган¥зац¥ї INFORSE-Europe ¥ Агент-
ства з в¥дновлюваної енергетики (Київ).

Оф¥ц¥йна мета сем¥нару – формування
сприятливої пол¥тики для впровадження аль-
тернативних джерел енерг¥ї в Казахстан¥.
Планом проведення передбачалося обгово-
рення економ¥чних ¥ еколог¥чних аспект¥в
впровадження б¥огазових технолог¥й у Ка-
захстан¥, поглиблене ознайомлення ¥з закор-
донним досв¥дом упровадження б¥огазових
технолог¥й та з пов¥домленням Коорди-
нац¥йного центру Казахстану з¥ зм¥ни кл¥мату
про механ¥зми К¥отського протоколу, обгово-
рення сценар¥їв п¥двищення конкуренто-
здатност¥ й привабливост¥ б¥огазових техно-
лог¥й на енергетичному ринку країни. Заб¥га-
ючи уперед, можна в¥дзначити, що мета
сем¥нару була досягнута.

Орган¥затори спробували з¥брати пред-
ставник¥в р¥зних м¥н¥стерств ¥ в¥домств для
розгляду конкретних (б¥огазових) технолог¥й

як механ¥зм¥в ст¥йкого розвитку. Вважається,
що б¥огазов¥ технолог¥ї є ефективним засо-
бом розв’язання численних криз нашого ча-
су. В огляд¥ Всесв¥тнього банку "Ст¥йкий роз-
виток" за 1993 р¥к б¥огазов¥ технолог¥ї на-
зван¥ "енерг¥єю для б¥дних". Парадоксально,
але досв¥д найб¥льш розвинутих країн
св¥дчить, що ц¥ ж технолог¥ї є ¥ енерг¥єю для
багатих. Дан¥я, одна з найбагатших країн
св¥ту, усп¥шно використовує б¥огазов¥ техно-
лог¥ї для забезпечення населення теплом ¥
електрикою, ефективно розв’язуючи при
цьому еколог¥чн¥ проблеми. Б¥огазов¥ техно-
лог¥ї – це над¥йний спос¥б переробки ор-
ган¥чних в¥дход¥в, що сприяє зниженню
ризику еп¥дем¥олог¥чних захворювань як лю-
дей, так ¥ тварин. Б¥огазов¥ технолог¥ї – це
можлив¥сть отримання орган¥чних добрив,
що дає змогу припинити деградац¥ю `рунт¥в ¥
з часом в¥дновити родючий шар земель.

Впровадження б¥огазових технолог¥й дає
можлив¥сть знизити р¥вень викид¥в парнико-
вих газ¥в за рахунок утил¥зац¥ї метану, а також

зменшити забруднення довк¥лля завдяки ча-
стков¥й зам¥н¥ спалювання традиц¥йного виду
палива – вуг¥лля, що, з одного боку, запоб¥гає
наступов¥ глобального потепл¥ння, а з ¥ншого,
– уможливлює дбайливе використання енер-
гетичних ресурс¥в. Утил¥зац¥я б¥олог¥чних ¥
орган¥чних в¥дход¥в у б¥огазових установках
дає змогу знизити забруднення поверхневих ¥
п¥дземних вод н¥тратами ¥ н¥тритами, що бла-
готворно позначається на стан¥ довк¥лля ¥
б¥олог¥чного р¥зноман¥ття загалом. Про ц¥ та
багато ¥нших проблем говорили на сем¥нар¥
визнаний фах¥вець з б¥огазових технолог¥й
данчанин Єнс Бо Холм-Н¥льсен, координатор
м¥жнародної мереж¥ збалансованого енерге-
тичного розвитку INFORSE-Europe Гуннар Бой
Олесен, а також автор цих рядк¥в. Ц¥кавими
допов¥дями були представлен¥ м¥сцев¥ ор-
ган¥зац¥ї. Зокрема, прац¥вник Екомузею Ва-
лентин Жирков розпов¥в про останн¥й досв¥д
буд¥вництва б¥огазових установок для ¥нди-
в¥дуальних фермерських господарств.

Наступним великим заходом проекту ТАСIС
стане перша центрально-аз¥йська конферен-
ц¥я "В¥дновлювана енергетика", яку заплано-
вано провести 14-16 листопада 2005 року в
Караганд¥. Мета конференц¥ї – сприяти роз-
ширенню використання в¥дновлюваних дже-
рел енерг¥ї не т¥льки у Казахстан¥, а й в ¥нших
державах Центральної Аз¥ї. Агентство з в¥д-
новлюваної енергетики є одним ¥з орган¥за-
тор¥в зазначеного заходу. Воно рекомендує
поставитися до конференц¥ї з пильною ува-
гою; б¥льш того – запрошує фах¥вц¥в у галуз¥
ВДЕ взяти безпосередню участь у її робот¥.

КАЗАХСТАН НА ШЛЯХУ ДО ВIДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Одна з головних промислових зон Фландр¥ї
у Бельг¥ї розташована в район¥ порту Гент. Ця
промислова територ¥я виокремлена в пр¥о-
ритетну зону для розвитку в¥троенергетики.
Попри той факт, що гавань розташована у
глибин¥ материка, фах¥вц¥ оц¥нюють в¥тровий
режим на зазначен¥й територ¥ї придатним
для економ¥чної експлуатац¥ї ВЕС. Владн¥ ор-
гани порту розробили концепц¥ю встанов-
лення в¥тротурб¥н, якою передбачається по-
етапне введення ВЕС. Такий п¥дх¥д дасть змо-
гу досягти максимального впровадження
в¥троагрегат¥в без порушення загальних
план¥в промислового розвитку рег¥ону. ВЕУ в
порту групуватимуться в окрем¥ ВЕС.

За результатами тендера на реал¥зац¥ю за-
значеного проекту було в¥д¥брано дв¥ ком-
пан¥ї. Перша – SPE – є основним виробником
електроенерг¥ї в Бельг¥ї та найб¥льшим ви-
робником "зеленої" електроенерг¥ї за раху-
нок дек¥лькох ГЕС, що працюють на р¥ц¥ Мьоз.
Другою компан¥єю став кооператив Eco-
power, який спец¥ал¥зується на ф¥нансуванн¥
й розробц¥ проект¥в з в¥дновлюваної енерге-
тики (ВЕ). З допомогою компан¥ї Ecopower

жител¥ Бельг¥ї зможуть ¥нвестувати розвиток
ВЕ. Часто ф¥нансовий внесок невеликий, а
прибуток становить 6% р¥чних.

Першим етапом проекту в Гент¥ є запуск
одинадцяти в¥тротурб¥н Enercon E 70 (висота
веж¥ 98 м), встановлених навколо доку, що
будується. Оч¥куване виробництво електро-
енерг¥ї – 44 млн кВт*год на р¥к, що дозволить
забезпечити "чистою" енерг¥єю понад 12500
фламандських родин, або 30000 жител¥в. Ця
в¥тростанц¥я стане найб¥льшою у Бельг¥ї.

Кр¥м ¥нвестування й розробки проект¥в з ВЕ,
одним ¥з напрямк¥в д¥яльност¥ компан¥ї
Ecopower є виробництво ¥ продаж електро-
енерг¥ї. Тарифна система, застосовувана в
компан¥ї, – проста й ефективна. Використо-
вується єдиний ф¥ксований тариф за 1 кВт*год.
Компан¥я заохочує кл¥єнт¥в, як¥ серйозно
ставляться до питань рац¥онального викори-
стання електроенерг¥ї, надаючи знижки у
раз¥ зменшення споживання. Брати участь у
продажу електроенерг¥ї мають право лише
акц¥онери компан¥ї. Кожний новий акц¥онер
може ¥нвестувати у розвиток нового об’єкту
ВЕ як м¥н¥мум 250 євро (варт¥сть одн¥єї ак-

ц¥ї). Завдяки такому п¥дходов¥ к¥льк¥сть
акц¥онер¥в останн¥ми роками р¥зко зросла,
досягнувши наприк¥нц¥ 2004 року 5602 ос¥б.

Можна впевнено стверджувати, що кл¥єн-
ти/акц¥онери Ecopower виграють дв¥ч¥. По-
перше, вони отримують 100% електроенерг¥ї
за рахунок м¥сцевих в¥дновлюваних джерел
енерг¥ї. По-друге, вони заощаджують на
куп¥вл¥ електроенерг¥ї. I, нарешт¥, по-третє,
вони, придбавши акц¥ї компан¥ї, отримують
практично удв¥ч¥ б¥льше прибутк¥в, н¥ж про-
сто поклавши грош¥ на депозитний рахунок у
банку. Єдиною умовою є контроль споживан-
ня електроенерг¥ї, яке не повинно перевищу-
вати середньостатистичний показник для
одн¥єї родини.

Завдяки кооперативн¥й структур¥ компан¥ї
м¥сцев¥ жител¥ мають шанс стати її акц¥оне-
рами, а отже, ¥ власниками ВЕУ. Високий
р¥вень залучення населення до проект¥в з ВЕ
створює необх¥дний позитивний ¥м¥дж в¥д-
новлюван¥й енергетиц¥ та умови для сприй-
няття ц¥єї галуз¥ широкими масами громадсь-
кост¥, що є необх¥дною умовою для розпов-
сюдження в¥дновлюваних технолог¥й.
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