
 

Резюме  
 

Перед Албанією, Боснією і Герцеговиною, 

Македонією, Косово, Молдовою, Чорногорією, 

Сербією та Україною, у той час як вони 

готуються до нового етапу їхніх енергетичних 

інвестицій, стоїть простий вибір – замкнути себе 

в минулому інвестуючи в вугілля і газ та ще 

більше загрузнути в залежності від викопного 

палива. Наразі Енергетичне Співтовариство дає 

унікальну можливість приєднатись до стійких, 

раціональних і ефективних шляхів розвитку 

енергетики з мінімальними інвестиційними 

витратами. 

 

 Якщо Україна змарнує цей момент, то 

наслідком може стати створення дорогих 

непотрібних активів, експлуатація яких з часом 

стане економічно невигідною, що може 

відкинути країну назад у розвитку на цілі 

покоління.  

 

У жовтні 2012 року Рада міністрів Енергетичного 

Співтовариства ухвалила Регіональну 

Енергетичну Стратегію. На підставі цього, в 

наступному році було визначено перелік з 34 

проектів, пріоритетних для розвитку 

Енергетичного Співтовариства.  
 

Термін дії договору про Енергетичне 

Співтовариство наразі подовжується і, 

можливо до нього будуть прийматися нові 

члени. Після завершення цього процесу, 

зміцнене Енергетичне Співтовариство має 

переглянути пріоритети в енергетичні 

політиці і визначити нову стратегію.  

 

Переглянута Регіональна Стратегія може 

стати дороговказною зіркою, якщо 

належна увага буде спрямована на те, щоб 

запобігти вкладанню великих коштів у 

нераціональні і шкідливі проекти. 
 

 

Україна – ключові питання 
 

Енергетична безпека України тісно пов'язана з енергетичною безпекою ЄС. Транзитом 

через територію України до ЄС з Росії постачається 20% природного газу і 10% нафти від 

загального обсягу споживання ЄС. 

 

Як і декілька інших країн-членів Енергетичного Співтовариства, Україна намагається 

збільшити потужність своїх вугільних електростанцій. Частка вугілля в структурі енергетики 

зросла за останні 10 років і в 2012 році склала 40,4% від загального обсягу виробництва 

електроенергії, ще 45,3% відсотки вироблялися атомними електростанціями, на 

природний газ і гідроенергетику припадало 8,1% і 5,5% від загального обсягу виробництва 

електроенергії. За оцінками
1
 лише в одному 2014 році зовнішні витрати на охорону 

здоров'я і соціальні витрати, пов'язані з викидами SO2, NOx і твердих частинок (зола та 

пил), що утворюються в результаті спалювання газу і вугілля, склали 9,1 млрд євро. 

                                                 
1
https://www.energy-community.org/pls/portal/docs/2652179.PDF, стор. 48 

 

Зміна клімату:  

Для Енергетичного Співтовариства настав час діяти 
 



Наразі Україна все ще планує фінансувати вугільну енергетику, розглядається будівництво 

нових вугільних електростанцій загальною потужністю 8,9 ГВт. Тим не менш, в перспективі 

2-3 найближчих років відсутні будь-які передумови для успішної реалізації таких великих 

інфраструктурних проектів. Замість цього існує гостра потреба в реконструкції існуючих 

станцій, встановленні очисного обладнання для видалення оксидів сірки та азоту з 

димових газів, стратегічному збільшенні енергонефективності і  впровадженні заходів з 

управління попитом. 

 

Без належного і чіткого спрямування, реальні наслідки інвестицій в енергетичному секторі, 

включаючи зовнішні соціальні витрати і екстерналії, пов'язані зі зміною клімату, можуть 

мати істотний негативний вплив на довгостроковий розвиток України. Очікується, що про 

протягом життєвого циклу цих інвестицій (близько 40 років) Енергетичне Співтовариство 

введе ціну на вуглецеві квоти за допомогою Схеми торгівлі викидами або альтернативний 

ціновий сигнал щодо викидів парникових газів. В будь-якому випадку, за викиди CO2 

доведеться платити і велика частка вугілля в структурі енергетики призведе до істотних 

витрат. Розрахункова вартість витрат, пов'язаних з викидами CO2 лише від нових 

енергоблоків, становитиме від 125 до 750 млн євро на рік (за ціни на вуглецеві квоти від 

5 до 30 євро за тонну, при цьому очікується, що ціна в розмірі 30 євро буде встановлена 

у 2025 році). 

 

Частка відновлюваних джерел енергії в кінцевому енергоспоживанні України є незначною. 

Наприкінці 2013 року енергетичні потужності на основі відновлюваних джерел енергії без 

урахування великих гідроелектростанцій склали 1182 МВт. Це майже вдвічі перевищує 

рівень 2012 року, переважно за рахунок розвитку сонячної та вітрової енергетики, але 

вони все ще залишаються незначними порівняно з загальною встановленою потужністю, 

яка складає 55 411 МВт. Загальна встановлена електрична потужність відновлюваних 

джерел енергії сягнула 334 МВт для вітрової енергетики, 748 МВт для сонячних батарей, 75 

МВт для малих гідроелектростанцій, 17 МВт для ТЕЦ, що працюють на біомасі, і 11,5 МВт 

для біогазу. Можливості з виробництва електроенергії та тепла з біомаси 

використовуються недостатньо, зважаючи на величезний потенціал України
2
. 

 

Прогнозована вартість для України нових електростанцій, що працюватимуть на 

викопному паливі, і тарифи на викиди вуглецю протягом перших десяти років експлуатації 

(протягом 2020-2030 рр. за умови прогнозованої ціни на вуглецеві квоти в розмірі 30 євро 

за тону) разом складуть понад 28 млрд євро. 

 

Крім того, за оцінками Україна щорічно втрачає близько 1,1 млрд євро через втрати 

електроенергії під час передачі та розподілу (і це без урахування марнотратного 

використання і поганої теплоізоляції будівель), тому питання підвищення ефективності є 

нагальним. Подолання неефективності енергетичного сектору послабить тягар на 

населення і дозволить запобігти виникненню проблеми енергетичної бідності. 

                                                 
2
https://www.energy-

community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3356163/EC_Implementation_Report_2014_UKRAINE.pdf 



Рекомендації 
 

Підвищення енергоефективності 

Економія в розмірі 1,1 млрд євро щороку 

лише за рахунок скорочення втрат 

електроенергії може вивільнити кошти для 

розвитку сонячної та вітрової енергетики та 

збільшення їх частки в структурі виробництва 

електроенергії. Інвестиції в підвищення 

ефективності використання енергії в 

промисловості, транспорті та житлово-

комунальній сфері дозволять отримати істотні 

додаткові переваги в розрізі зменшення 

видатків на охорону здоров'я та створння 

нових робочих місць. Це робить очевидними 

переваги вкладення коштів в ці регіональні 

рішення. 

 

Диверсифікація планів щодо розвитку 

відновлюваних джерел енергії: Сьогодні 

багато програм, що стимулюють інвестиції у 

відновлювані джерела енергії, зосереджені на 

гідроенергетиці. Вона може забезпечувати 

накопичення і зберігання енергії та певний 

резерв маневрових потужностей, але 

надмірна залежність від цієї однієї технології 

може збільшити ризики щодо надійності 

енергопостачання. Уряд повинен віднайти 

баланс між сонячною, вітровою та 

збалансованою біоенергетикою, 

геотермальними та іншими відновлюваними 

джерелами енергії. 

 

Більшої уваги потребують ризики, пов'язані з 

експортом електроенергії, що виробляється 

за допомогою викопних видів палива: Будучи 

країною, яка планує продовжувати 

експортувати електроенергію в інші країни 

(включно до  ЄС), Україна повинна 

враховувати можливість встановлення з боку 

ЄС більш жорстких вимог щодо імпорту 

електроенергії, яка виробляється з 

використанням викопного палива, з метою 

уникнення «витоку викидів» з ЄС. 

 

 

Ціновий сигнал щодо викидів парникових 

газів 

Після впровадження Енергетичним 

Співтовариством Схеми торгівлі викидами 

Україна буде змушена платити за  викиди CO2. 

Висока процентна частка вугілля в структурі 

енергетики призведе до істотних витрат і 

ігнорування цієї проблеми до останнього 

моменту може завдати раптового 

економічного шоку.  

 

У 2012 році вугільні електростанції виробили 

96 547 ГВт електроенергії, а відповідні викиди 

СО2 склали 86 826 910 тон. За ціни на 

вуглецеві квоти в розмірі 5 євро за тону це 

коштуватиме 434 млн євро, в той час як за 

ціни на вуглецеві квоти у 30 євро ця сума 

становитиме вже 2,6 млрд. євро щорічно. Хоча 

Україна поки що не зобов’язана вводити 

цінові сигнали щодо викидів двоокису 

вуглецю, відповідні економічні оцінки повинні 

проводитися, щоб допомогти інформувати 

владу та інвесторів про ймовірну вартість 

нових електростанцій, що використовують 

викопне паливо. 

 

Імплементація Директиви про промислові 

викиди (ДПВ): Існуючі теплоенергетичні 

установки повинні бути приведені у 

відповідність до вимог Директиви про великі 

спалювальні установки до кінця 2017 року і 

ДПВ до 2027 року, а нові енергетичні 

установки повинні відповідати вимогам ДПВ 

вже з 1 січня 2018 року. Виконання цих вимог 

призведе до зростання інвестиційних витрат, 

але, з іншого боку, істотно зменшить витрати 

на охорону здоров'я і соціальні витрати. 

 

З повною версією доповіді англійською, можна ознайомитися за наступним посиланням: 

http://bankwatch.org/sites/default/files/EnCom-strategy-climate-action.pdf 

 

Доповідь підготовлена організацією Change Partnership для мережі CEE Bankwatch. 


