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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ,СИМВОЛІВ, 
ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

ПЕРЕЛІК РИСУНКІВ

CAES Compressed air energy storage

CEF Connecting Europe Facility
Європейський механізм під’єднання 

ЄБРР Європейський банк реконструкції та розвитку

ЄІБ Європейський інвестиційний банк

NaS Натрій-сірчані акумулятори

NREAP National Renewable Energy ActionPlan 

PCI Projects of Common Interest 

TEN-E Транс’європейська енергетична мережа

WWF World Wildlife Fund  

ВДЕ Відновлювальні джерела енергії

ГЕС Гідроелектростанція

ГО Громадська організація

ГТС Газотранспортна система 

ЄС Європейський Союз

кВт Кіловат

км2 Кілометр квадратний

МВт Мегават

МВФ Міжнародний валютний фонд

МГЕС Мала гідроелектростанція

млн. Мільйон

ОВНС Оцінка впливу на навколишнє середовище

ПСЗ Проекти спільної зацікавленості

СО2 Діоксид вуглецю

ТЕС Теплова електростанція

Рис. 1 Очікуване споживання електроенергії країн ЄС за референтним сценарієм у 2020 р. та запла-
новані обсяги [частка у %] генерації з ВДЕ відносного загального обсягу виробленої елек-
тричної енергії

Рис. 2 Ріст установленої потужності за видами ВДЕ у Польщі

Рис. 3 Динаміка росту встановленої потужності генерації електроенергії з ВДЕ

Рис. 4 Сучасні технології накопичення енергії

Рис. 5 Загальна схема транспортування енергії від виробника до споживача
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4 лютого 2015 року Європейська комісія розпоча-
ла роботу зі створення Енергетичного союзу. Цього 
дня була оприлюднена Рамкова стратегія створення 
стійкого Енергетичного союзу, спрямованого на 
впровадження політики з питань зміни клімату1.

Це був фундаментальний крок вперед для ство-
рення єдиного енергетичного ринку та реформуван-
ня виробництва, транспортування і споживання 
енергії. Ідея створення Енергетичного союзу була 
проголошена ще у квітні 2014 року Президентом Єв-
ропейської комісії Дональдом Туском. Це була реак-
ція на захоплення Криму Росією та агресію Росії у 
рамках газових контрактів. Президент Туск тоді про-
голосив гасло: «Енергетична безпека – понад усе!»2.

На думку Європейської комісії, досягнення по-
ставлених завдань вимагає фундаментальної перебу-
дови Європейської енергетичної системи.

Енергетичний союз має стати інструментом, 
який дозволить зробити енергію безпечнішою, до-
ступнішою, а її постачання – стійким. Він сприяти-
ме вільному потоку енергоносіїв через кордони кра-
їн Європейського Союзу (ЄС) та постачанню енергії 
кожному європейському громадянину.

Проблема стійкого енергопостачання розгляда-
ється у контексті проблеми мінімізації антропоген-
ного впливу на кліматичну систему та потреби у ско-

роченні використання викопного палива.
Європейська комісія опублікувала кілька пакетів 

заходів для забезпечення створення Енергетичного 
союзу.

Європейська енергетична стратегія передбачає 
три основні цілі3:

 — надійне енергопостачання, будь-коли і будь-
куди, де це потрібно;

 — досягнення впевненості, що постачальники 
енергії діють у конкурентному середовищі, яке 
забезпечує доступну ціну енергії для домогоспо-
дарств, бізнесу та промисловості;

 — забезпечення сталого енергопостачання, спря-
мованого на скорочення викидів парникових га-
зів, забруднюючих речовин та зменшення залеж-
ності від викопного палива.
Досягнення цих цілей допоможе розв’язати най-

більші гострі проблеми енергопостачання в ЄС, до 
яких належать залежність від імпорту енергоносіїв і 
особливо складне питання імпорту більше половини 
енергоносіїв, що оцінюється вартістю близько 350 
мільярдів євро щорічно.

Європейська Комісія розглядає Енергетичний 
союз як комплексне поняття, яке означає сталу, 
низьковуглецеву та дружню до клімату економіку, 
яка  створена для функціонування на постійній 
основі.

ВСТУП

1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2015%3A80%3AFIN
2 https://www.carbonbrief.org/briefing-what-is-the-eus-energy-union
3 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union
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1.1.  Енергетичні пакети Європейського 
Союзу

Європейський Союз послідовно розвиває узго-
джену енергетичну політику, спрямовану на задово-
лення зростаючих потреб країн-членів в енергії, де-
монополізації енергетичних ринків та створення 
умов, які б дозволяли споживачам енергії мати мож-
ливість вибору постачальника енергії.

Для досягнення поставлених цілей були розро-
блені та впроваджені спеціальні механізми, оформ-
лені у вигляді комплекту регуляторних актів, назва-
ного енергетичним пакетом. Пакетний підхід був за-
стосований, оскільки вимагалося не лише врегулю-
вати взаємовідносини великої кількості зацікавле-
них сторін, а й спрямувати зусилля всіх учасників 
ринку на досягнення стратегічних завдань, 
пов’язаних із глобальною зміною клімату.

Перший енергетичний пакет ЄС було ухвалено у 
1996 році. Цим пакетом регулювалася політика щодо 
енергетичної безпеки, визначалися правила функці-
онування ринків електричної енергії та природного 
газу.

Другий енергопакет був схвалений у 2003 році і 
був спрямований на відокремлення діяльності, 
пов’язаної із видобуванням та продажем енергоносі-
їв і енергії, та діяльності, пов’язаної з їх транспорту-
ванням. Таким чином, компанія, яка постачає елек-
троенергію або природний газ, не має права водно-
час займатися видобутком природного газу і виро-
бляти електроенергію. Цю вимогу називають «ан-
бандлінгом».

До слова, процес забезпечення «анбандлінгу» в 
Україні триває уже п’ятий рік. Україна зобов’язалася 
провести відокремлення функцій транспортування 
газу ще після приєднання до Договору про заснуван-
ня Енергетичного співтовариства у 2011 році. На-
справді перші реальні кроки було зроблено лише у 
березні 2014 року, коли Кабінет міністрів України рі-
шенням № 375-р визнав Секретаріат Енергетичного 
співтовариства ключовим партнером у процесі «ан-
бандлінгу». До процесу приєдналися й інші міжна-
родні партнери та донори України: ЄС, МВФ, Світо-
вий банк, Європейський банк реконструкції та роз-
витку (ЄБРР).

До другого та третього енергопакетів ЄС також 
включені директиви та регламенти, які визначають 

політику ЄС у сфері охорони довкілля, енергоефек-
тивності, врегулювання доступу споживачів до да-
них про стан енергетичних ринків.

Закон України «Про ринок природного газу», 
ухвалений у 2015 році, на законодавчому рівні по-
ставив вимогу відокремити оператора газотран-
спортної системи (ГТС) від функцій з видобутку та 
постачання природного газу. Згідно із ним, на підго-
товку до «анбандлінгу» давався рік – до 1 червня 
2016 року. Однак дуже швидко почалося зволікання 
із завершенням процесу.

1 липня 2016 р. уряд України ухвалив постанову 
№ 496 «Про відокремлення діяльності з транспорту-
вання та зберігання (закачування, відбору) природ-
ного газу»4, якою визначив конкретний перелік дій, 
які потрібно виконати для проведення «анбандлін-
гу». Якщо Україна не виконає зобов’язання щодо 
«анбандлінгу», то втратить можливість стати надій-
ним газовим партнером, а наслідки цього будуть 
значні, зокрема втрата транзиту, робочих місць і ба-
гатомільярдних надходжень до бюджету.

Тепер в ЄС діє третій енергопакет. Він спрямова-
ний не лише на створення передумов для повної лі-
бералізації енергетичних ринків, але й на створення 
незалежного національного регулятора діяльності в 
енергетичній сфері країнами-членами ЄС.

Третій енергопакет орієнтує країн-членів ЄС на 
освоєння відновлюваних джерел енергії та значно 
спрощує процедури введення у дію нових енергоге-
неруючих потужностей з метою створення конку-
рентного середовища.

З метою полегшення впровадження третього 
енергопакету було створено Агентство із взаємодії 
енергетичних регуляторів для підтримки діяльності 
національних регуляторів5.

30 листопада 2016 року Європейська комісія 
ухвалила пакет законодавчих пропозицій (четвертий 
енергопакет). В цьому пакеті містяться проекти про-
позицій щодо схеми ринку електроенергії, проекти 
заходів із відновлювальної енергетики та енергое-
фективності6.

У документі поставлено три основні мети:
1. Досягти найвищих показників енергоефек-

тивності (виходячи із твердження, що найде-
шевшою є та енергія, яку не потрібно виро-
бляти).

1.  СПРЯМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЕНЕРГЕТИЧ-
НОЇ СТРАТЕГІЇ

4  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/496-2016-%D0%BF5 
5 https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Mission_and_Objectives/Pages/default.aspx
6 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1481278671064&uri=CELEX:52016DC0860#footnote21 
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2. Очолити світове лідерство у галузі викорис-
тання відновлювальної енергії.

3. Забезпечити справедливі відносини із спожи-
вачами енергії.

Деякі заходи, передбачені пакетом, викликали 
дискусію у експертному середовищі, тому остаточна 
редакція документу зазнає певних змін.

Дискусія точиться довкола наступних пропози-
цій Європейської комісії:

1. Скасування пільг для відновлюваної енергети-
ки, і зокрема права першочергового підклю-
чення таких потужностей до електромережі 
після 2020 року, надавши виняток побутовим 
установкам потужністю до 500 кВт і менше, а 
після 2026 року – зменшення порога потуж-
ності до 250 кВт.

2. Установлення нових правил вибору місця бу-
дівництва нових потужностей. Перевагу отри-
мають ті проекти, які задовольнятимуть по-
треби місцевих громад у енергії.

3. Трансформація ринку з урахуванням переходу 
від централізованих систем до системи розпо-
діленої генерації. Домашні господарства та 
енергетичні кооперативи ставатимуть учасни-
ками ринку, матимуть можливість генерувати, 
зберігати електроенергію з відновлювальних 
джерел; використовувати її для власного спо-
живання, а також  продавати її.

4. Збільшення запланованого показника енерго-
ефективності на 2030 рік з нинішнього 27% 
від прогнозу рівня енергоспоживання у 2030 
році як мінімум до 30%, а то і більше.

Аналіз планів дій з відновлювальної енергетики 
країн-членів ЄС показує, що пріоритет надається 
нарощуванню потужностей генерації на основі ути-
лізації сонячної та вітрової енергії, а також енергії 
біомаси.

На рис. 1 представлено тенденції генерації елек-
тричної енергії на основі відновлювальних джерел 
енергії (ВДЕ).
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Рис. 1. Очікуване споживання електроенергії країнами ЄС за референтним сценарієм у 2020 р. та заплано-
вані обсяги [частка у %] генерації з ВДЕ відносного загального обсягу виробленої електричної енергії
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Впровадження четвертого енергопакета дозво-
лить створити нові робочі місця та прискорити пере-
хід до зеленої енергетики. Пакет передбачає залу-
чення 177 млрд євро державних і приватних інвести-
цій в економіку ЄС щорічно після 2021 року.

Для прикладу, Польща взяла курс на поглиблене 
використання біомаси та енергії вітру. Зростання 
потужностей гідрогенерації зовсім незначне (рис.2).

Для порівняння варто згадати, що Україна на кі-
нець 2017 року планує досягти 5% енергоефектив-
ності, а до 2020 року – 9%. Згідно із зобов’язаннями 
за Угодою про асоціацію з ЄС, частка енергії, виро-
бленої із відновлюваних джерел, у 2020 році має ста-
новити не менше 11%.

1.2. Європейська енергетична стратегія
Гасло нинішньої європейської енергетичної стра-

тегії – це «безпека, конкурентноспроможність, ста-
ле енергопостачання»7.

У різні часи формулювалися різні пріоритети 
енергетичної політики ЄС, але завжди у фокусі є 
громадянин Європейського Союзу, який має бути 
надійно забезпечений доступною енергією.

Європейська енергетична стратегія має коротко-
строкові та довгострокові завдання і спрямована на 
посилення безпеки постачання енергії та створення 
динамічного інтегрованого внутрішнього енерге-
тичного ринку ЄС. У зв’язку з цим будуються нові 
трубопроводи та лінії електропередачі для розвитку 
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Рис. 2. Ріст установленої потужності за видами ВДЕ у Польщі

7 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union
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мережі постачання природного газу та електричної 
енергії, розробляються загальні правила функціону-
вання енергетичних ринків для сприяння зростан-
ню змагальності між постачальниками та створення 
для споживача можливостей вибору постачальника 
енергоносіїв.

Енергетична стратегія 20208  визначила пріорите-
ти ЄС на період 2010-2020 років, а саме:

 — зменшити викиди парникових газів на 20%;
 — збільшити частку всієї спожитої енергії, отрима-

ної із відновлюваних джерел до 20%;
 — збільшити енергоефективність щонайменше на 

20%.
Європейські країни схвалили такі цілі для ЄС на 

2030 рік:
 — скоротити викиди парникових газів щонаймен-

ше на 40% у порівнянні із 1990 роком;
 — виробляти 27% енергії із відновлюваних джерел;
 — збільшити енергоефективність щонайменше на 

27% із переглядом до 2020 року потенціалу збіль-
шення завдання до 30% на 2030 рік у порівнянні 
зі звичайним сценарієм розвитку;

 — завершити створення внутрішнього енергетич-
ного ринку ЄС шляхом виконання 15% обсягів 
робіт з об’єднання енергетичних мереж країн-
членів ЄС до 2030 року та запуску важливих інф-
раструктурних проектів.
Європейський Союз має на меті досягти скоро-

чення викидів парникових газів на 80% до 95% до 
2050 року відносно рівня викидів 1990 року. Разом ці 
цілі та послідовна політика ЄС у сферах викидів пар-
никових газів, відновлюваних джерел енергії та 
енергоефективності підтверджують, що ЄС є ліде-
ром у цих сферах, та надають інвесторам більше 
впевненості9.

Варто звернути увагу на те, що політика Євро-
пейської комісії  спрямована на поступове змен-
шення вартості енергії для домогосподарств. Так, у 
першому півріччі 2017 року вартість електричної 
енергії зменшилась на 0,5% у порівнянні з першим 
півріччям 2016 року, а газу – на 6,3%10.

На рис. 3 наведено обсяги зростання установле-

них потужностей за видами генерації з відновлюва-
них джерел країн-членів ЄС, зокрема країн остан-
ньої хвилі вступу до ЄС, а також Німеччини й Фран-
ції як провідних економічних країн ЄС.

Висновки до розділу 1
1. Енергетична політика Європейського Союзу 

спрямована на вирішення проблеми зменшення 
антропогенного впливу на кліматичну систему. 

2. Послідовне покращання енергоефективності гос-
подарської діяльності є невід’ємною складовою 
енергетичної політики ЄС.

3. Енергія сонця та вітру стали провідними видами 
відновлюваних джерел енергії у європейській 
енергетичній політиці. Розвиток потужностей 
гідроенергетики у розвинених країнах  стабілізу-
вався загалом на нинішньому рівні. Франція роз-
почала знаковий процес вивільнення течії річок 
шляхом знесення великих гребель на північних 
річках.

4. Бум будівництва так званих малих ГЕС на Балка-
нах, на Кавказі,  в Україні загрожує довкіллю та 
скорочує запаси питної води в умовах глобальної 
зміни клімату.

5. Енергетична політика ЄС спрямована на здешев-
лення енергії для європейського споживача та за-
безпечення надійності енергопостачання.

6. На противагу енергетичній політиці ЄС, в Україні 
проблема доступності енергії для громадян Укра-
їни в «Енергетичній стратегії України до 2035» не 
є пріоритетною.

7. Енергетична політика та політика з питань зміни 
клімату в Україні погано скоординовані і, на про-
тивагу політиці ЄС, не розглядаються як єдиний 
комплекс заходів для забезпечення громадян 
України енергією в умовах глобальної зміни клі-
мату. Такі документи, як «Енергетична стратегія 
України до 2035» та «Концепція реалізації дер-
жавної політики у сфері зміни клімату на період 
до 2030 року», не узгоджені між собою.

8 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union
9 mhttps://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2050-energy-strategy
10 https://ec.europa.eu/energy/en/latest-updates?field_associated_topic_tid=71
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2.1. Система відбору проектів енергетики
В ЄС функціонує система відбору проектів енер-

гетики, які становлять інтерес для всього співтова-
риства («Projects of Common Interest» – PCI), тобто 
стають стратегічними для ЄС11.

До категорії проектів спільної зацікавленості 
(далі – ПСЗ) відносяться передусім ключові інфра-
структурні проекти, особливо транскордонні проек-
ти, які пов’язують енергетичні системи країн ЄС.

Ці проекти покликані допомогти ЄС у досягнен-
ні цілей своєї енергетичної політики та цілей у сфері 
зміни клімату – доступна, безпечна та стабільною 
енергія для всіх громадян та створення низьковугле-
цевої економіки, відповідно до Паризької угоди. 
Кожні два роки Європейська комісія складає новий 
список проектів спільної зацікавленості.

Щоб зарахувати проект до категорії проектів 
спільної зацікавленості, проект повинен мати зна-
чний вплив на енергетичні ринки та інтеграцію рин-
ків у щонайменше двох країнах ЄС. Даний проект 
має посилювати конкуренцію на енергетичних рин-
ках і сприяти енергетичній безпеці ЄС шляхом ди-
версифікації джерел постачання та досягненню ці-
лей ЄС у сфері клімату та енергетики, освоєнні від-
новлюваних джерел енергії.

Переваги надаються проектам, які реалізуються у 
пріоритетних коридорах, визначених стратегією 
«Транс’європейська енергетична мережа» (TEN-E)12.

Власники таких проектів мають право подати за-
явку на фінансування з Європейського механізму 
підключення13.

Проект може потрапити до переліку проектів 
спільної зацікавленості у випадку, якщо він відпові-
дає п’яти критеріям:

 — має значний вплив щонайменше на двох країн-
членів;

 — посилює консолідацію ринку та сприяє 
об’єднанню енергетичних мереж країн ЄС;

 — посилює конкуренцію енергетичних ринків шля-
хом надання альтернативних пропозицій спожи-
вачам;

 — посилює безпеку постачання;
 — сприяє досягненню цілей, визначених у рамках 

реалізації політики у сферах енергетики та зміни 
клімату. Проект має також сприяти зростанню 
частки виробленої енергії із різних видів віднов-
люваних джерел енергії.
Такі проекти обов’язково проходять процедуру 

громадського обговорення та схвалення. Водночас, 
якщо проект навіть і потрапить до зазначеного пере-
ліку, він не застрахований від критики.

2.2.  Громадськість ЄС проти гідроенерге-
тичних проектів

Звіт про консультації з громадськістю щодо тре-
тього переліку енергетичних проектів спільної заці-
кавленості ЄС ілюструє настрої громадськості щодо 
проектів, які потрапили до переліку, й у тому числі 
щодо гідроенергетичних проектів14.

Проекти оцінювалися найперше з точки зору їх 
внеску у справу повної інтеграції внутрішнього єв-
ропейського енергетичного ринку, безпеку поста-
чання енергії, розвитку конкуренції, стабільності та 
припинення ізольованості країн-членів від загаль-
ноєвропейської мережі. Було проведено три кола 
консультацій у режимі онлайн.

2.2.1. Австрія
Екологи критикують підтримку Європейською 

комісією проекту реконструкції австрійського гідро-
енергетичного комплексу «Kaunertal hydropower 
plant»15 (Європейська комісія визначила його пріо-
ритетним для ЄС).

Попри те що для цього проекту розроблено Про-
токол оцінки сталого розвитку об’єкту (формат Про-
токолу розроблений Міжнародною гідроенергетич-
ною асоціацією), який передбачає комплекс заходів 
для мінімізації впливу гідроенергетичного об’єкта 
на довкілля, такі об’єкти на сьогодні не сприйма-
ються природоохоронцями  як безпечні та доцільні 
виходячи із появи нових технологій виробництва 
електричної енергії16.

2.  ІНФРАСТРУКТУРНІ ПРОЕКТИ СПІЛЬНОГО  
ЗАЦІКАВЛЕННЯ

11 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest
12 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/trans-european-networks-energy
13  Механізм CEF є ключовим інструментом фінансування ЄС, який сприяє економічному зростанню, створенню робочих місць 

та конкурентоспроможності шляхом цільових інфраструктурних інвестицій на європейському рівні. Він підтримує розвиток 
високоефективних, стабільних та ефективно з’єднаних транс’європейських мереж у сферах транспорту, енергетичних та 
цифрових послуг: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility.

14 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/final_report_0.pdf
15 https://www.euractiv.com/section/energy/opinion/eu-support-for-austrian-hydropower-plant-undermines-own-rules/
16  http://www.hydrosustainability.org/IHAHydro4Life/media/IHA/News/Teasers/KXP-Protocol-Assessment-Report-Final-20170113.

pdf?ext=.pdf
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17 https://www.entsoe.eu/Documents/TYNDP%20documents/TYNDP%202016/projects/P1012.pdf
18 https://zhytlo.in.ua/ua/napryamok/chista_energya/energya_vodi_yak_nevikoristanij_potencal.html
19 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2015%3A80%3AFIN
20 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0057&qid=1488449105433&from=EN

Опоненти проекту зазначають, що Австрія є кра-
їною, яка володіє чи не останніми унікальними ди-
кими альпійськими ландшафтами. Тепер ця місце-
вість знаходиться під загрозою різких змін, оскільки 
будівництво нової місцевої гідроелектростанції ого-
лошено Європейською комісією як проект енерге-
тичної інфраструктури високого рівня пріоритету 
(охоплює 2,6 км2).

Тепер існуючу греблю планується розширити на 
раніше незаймані землі. Водночас має бути зведена 
ще одна гребля в долині Platzer висотою 120 м та за-
вширшки 450 м, яка працюватиме як резервуар з ме-
тою використання цих двох гребель для створення 
акумулюючої гідроелектростанції. Додатково чоти-
ри природні потоки та річки (Königs, Ferwallbach, 
Gurgler та Venter Ache) будуть перегороджені й спря-
мовані через 25-кілометровий тунель з однієї доли-
ни в іншу для нагромадження води та генерування 
енергії. Величезний тунель із системою дамб, які 
створюють загрози для кількох заповідників, включ-
но для мережі заповідних територій Natura 2000 site 
«Ötztaler Alpen», тепер визначений як ПСЗ під гас-
лом пріоритетного інфраструктурного енергетично-
го проекту.

Рішення надати статус ПСЗ гідроелектростанції 
Каунерталь, яка руйнує здоров’я річки, не відпові-
дає європейському законодавству, яке регулює пи-
тання інфраструктури енергетики, яке також відоме 
як TEN-E Regulation. Це законодавство регулює пи-
тання передачі та накопичення енергії, але не охо-
плює питання генерації енергії. Саме опираючись 
на цю обставину, критики проекту стверджують, що 
проект включено до переліку ПСЗ із порушенням 
європейського законодавства, та закликають повер-
нути інвестиції на вдосконалення  австрійських 
енергетичних мереж. Законодавство TEN-E та сис-
тема категоризації проектів ПСЗ призначені для 
прискорення виконання саме таких робіт.

2.2.2. Іспанія
На противагу попереднього прикладу, проект 

очисної гідроакумулюючої електростанції (Purifying 
- Pumped Hydroelectric Energy Storage. P-PHES 
NAVALEO in Leon, Spain, is pure pumped plant with an 
installed capàcity of 552 Mw. (3 x 184 Mw.)17, будівни-
цтво якої заплановано на закинутих шахтах в регіоні 
Castilla-León, отримав найбільше голосів підтримки 
– 69%. Адже цей проект не лише дозволить скороти-
ти викиди вуглекислого газу, а й призведе до змен-

шення споживання викопного палива та викидів, 
пов’язаних із його видобуванням, транспортуван-
ням та споживанням.

У цьому районі встановлені вітрові станції з су-
марною потужністю більш ніж 5,5 МВт та будуть 
установлені додаткові вітрові станції потужністю 1,5 
МВт, тому цей проект буде поєднувати очищення 
забруднених шахтних вод із акумулюванням енергії.

Водночас проект розроблення гідроакумулюючої 
електростанції «MONT-NEGRE» (Іспанія) зазнав 
критики, бо захисники птахів Європи (організація 
Birdlife Europe) зробили заяву про те, що проект ма-
тиме безпосередній вплив на території, які належать 
до мережі охоронних територій Natura 2000.

2.2.3. Польща
Сусідня з Україною Польща дуже обережно ста-

виться до розвитку малої гідроенергетики. У 2010 
році уряд Польщі наклав мораторій на будівництво 
гребель на малих річках, тому то деякі польські фа-
хівці скаржаться на те, що мала гідроенергетика роз-
вивається повільно, а також на те, що потрібно згід-
но закону забезпечити у річці  мінімальний потік, 
який дозволяє організмам у воді вижити. У Польщі 
діє 750 зареєстрованих малих гідроелектростанцій із 
встановленою потужністю близько 225 МВт18.

Стислий виклад напрямів політики ЄС у сфері 
енергетики після 2014 року наведено у Додатку19. У 
документі «Орієнтири політики у сфері зміни кліма-
ту та енергетики на період 2020-2030 років» не йдеть-
ся про види генерації електроенергії з відновлюва-
них джерел, але визначено загальний підхід перехо-
ду на відновлювані джерела енергії та відмови від ви-
користання викопного палива. Визначення видів ге-
нерації віддано на розсуд країнам-членам. Водночас 
у розділі «2.2. Завдання відновлюваної енергетики 
на рівні ЄС» наголошується на тому, що ЄС та 
країни-члени мають надалі розвивати їхню політику, 
спрямовану на сприяння модернізації інфраструк-
тури енергетики, у тому числі розширенню тран-
скордонних мереж, потенціалу накопичення енер-
гії, розвиток розумних мереж для забезпечення на-
дійності постачання енергії в системах із більшою 
часткою використання різних видів відновлюваних 
джерел енергії.

Відповідно до звіту Європейської комісії щодо 
розвитку відновлюваної енергетики20, гідроенерге-
тика все ще виробляє найбільшу частку електричної 
енергії із загального обсягу генерації із відновлюва-
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них джерел. Водночас ця частка суттєво зменши-
лась.

У 2004 році вона сягала 74%, а у 2015 – 38%. Огляд 
національних планів дій із відновлюваної енергети-
ки (NREAP) показує, що Швеція, Франція Італія та 
Іспанія виробляють близько 70% усієї гідроелектро-
енергії серед 28 країн-членів ЄС.

2.2.4. Франція
Попри те що Франція належить до країн, яка має 

потужну гідроенергетику, уряд Франції ухвалив епо-
хальне рішення і розпочав новий процес радикаль-
ного відновлення природи. Дві великі греблі на од-
ній із річок на півночі Франції будуть знесені після 
остаточного схвалення урядом Франції плану ви-
вільнення течії. Цей план тривалий час визрівав, 
поки не було знайдене рішення, яке схвально сприй-
няте природоохоронними колами та оголошене як 
унікальне явище в Європі21.

Крім бажання відновити колишні нерестилища 
для лосося, одним із вагомих підстав для цього рі-
шення були також висновки Світового банку щодо 
загроз дефіциту питної води у майбутньому у зв’язку 
із глобальною зміною клімату. У звіті Світового бан-
ку22 зазначається, що брак води, посилений зміною 
клімату, може коштувати деяким регіонам до 6% їх-
нього національного валового продукту, посилить 
міграцію, спровокує конфлікт, а комбінований 
ефект росту населення, зростання надходжень та 
розширення міст призведе до експоненціального 
зростання попиту на воду.

На початку 2018 року буде розпочата робота зі 
знесення 35-метрової греблі в м. Везен і 15-метрової 
греблі «La Roche qui boit» на річці Sélune в Нормандії 
після майже столітнього функціонування та поста-
чання гідроелектроенергії для регіону. Роботи пла-
нується завершити восени 2019 року. Франція роз-
глядала ідею знесення гребель близько 8 років, і на-
решті міністр екології оголосив, що уряд дав «зелене 
світло» реалізації плану. Відновлення екологічної 
безперервності річки ілюструє зобов’язання мініс-
терства щодо відновлення біорізноманіття. На дум-
ку міністра, такого типу проекти мають бути пріори-
тетними у рамках зусиль уряду щодо пом’якшення 
впливу зміни клімату.

Уряд Франції стверджує, що не має ризику пове-
ней, а оцінка безпекових ризиків має бути ще вико-
нана під час та після знесення гребель. Слід підкрес-
лити, що Рамкова водна директива ЄС рекомендує 

країнам-членам забезпечувати умови для того, щоб 
їхні водотоки були чистими та екологічно здорови-
ми.

Знесення гребель стане найбільшим проектом 
такого типу в Європі, і організація WWF похвалила 
Францію за лідерство у справі знесення дамб, оскіль-
ки це допоможе активному відновленню річок після 
руйнівного впливу штучних водойм на їх стан.

2.3.  Ризики знищення природних водотоків 
на Балканах та Кавказі

В той час коли у Франції починають відновлюва-
ти природну течію великих річок, на Балканах вини-
кли серйозні загрози втрати останніх природних во-
дотоків через лихоманку зведення малих та міні-ГЕС, 
де планується зведення більше 2000 дамб на гірських 
річках, попереджають захисники природи.

Сайт Balkan Green Energy News наводить, заяву 
мережі CEE Bankwatch про те, що 8 гідроенергетич-
них проектів в Албанії, Хорватії, та Македонії, під-
тримані коштом ЄС (банками ЄБРР та ЄІБ), завда-
ють шкоди біорізноманіттю, водокористувачам і по-
требують термінового вживання заходів у частині 
моніторингу та реабілітації.

У рамках кампанії «Збережемо блакитне серце 
Європи» («Save the Blue Heart of Europe») CEE 
Bankwatch та EuroNature reports виконали дослі-
дження з оцінки впливів зазначених об’єктів. Дослі-
дження показало, що так звані малі ГЕС (МГЕС) ма-
ють великий шкідливий вплив. Проблемою збере-
ження гірських рік від лихоманки будівництва ГЕС 
також дуже стурбована громадськість Вірменії та 
Грузії. Прем’єр-міністр Вірменії визнав, що через 
недосконале законодавство, інституційні та технічні 
помилки МГЕС завдають шкоди довкіллю, й дору-
чив визначити критерії оцінки впливу на довкілля 
будівництва та експлуатації ГЕС23.

На 1 січня 2017 року у Вірменії працювало 178 
МГЕС сумарною установленою потужністю 328 
МВт (виробляли 957 млн. кВт·год), у процесі будів-
ництва перебувало 39 МГЕС сумарною установле-
ною потужністю

74 МВт (з річним виробітком 260 млн. кВт·год). 
На МГЕС Вірменії виробили у 2016 році 13% елек-
троенергії річного обсягу 24.

Водночас, за свідченням вірменської ГО «Еко-
Лур», у Вірменії не залишилось річок, на яких мож-
на було б зводити нові ГЕС. Наприклад, на річці 
Ехегіс і на її притоках побудовано 17 МГЕС. На цій 

21 http://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/french-dams-days-numbered-after-demolition-decision/
22 http://www.worldbank.org/en/topic/water/publication/high-and-dry-climate-change-water-and-the-economy
23 http://www.lragir.am/index/rus/0/economy/view/54238
24 http://arka.am/ru/news/economy/okolo_treti_malykh_ges_v_armenii_zakroyutsya_v_blizhayshie_pyat_let_ministr/
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річці, протяжністю лише 47 км, через кожні 3 км 
збудовано МГЕС і практично 50% русла загнано  в 
трубу. Звісно, про яке збереження риби чи іншої біо-
ти можна говорити у цьому випадку. До того ж влас-
ники ГЕС поводяться свавільно. Якщо не вистачає 
води, вони будуть додаткову греблю і беруть воду із 
материнського джерела.

Проблема у тому, що, відповідно до національно-
го законодавства Вірменії, для зведення малої ГЕС 
потужністю до 1 МВт непотрібно проходити держав-
ну екологічну експертизу. Такий підхід призвів до 
зловживань під час будівництва МГЕС. За тверджен-
ням міністра екології Вірменії, більше половини 
МГЕС побудовано з використанням вживаного об-
ладнання, труб незадовільної якості. У результаті 
30% відібраної води втрачається, не добігає до тур-
бін, тому впродовж наступних п’яти років близько 
третини ГЕС доведеться вивести із експлуатації25.

Мінприроди Вірменії розробило проект змін до 
законодавства про екологічну експертизу, які під-
тримуються громадськістю. Відповідно до діючого 
законодавства Вірменії щодо оцінки впливу на на-
вколишнє середовище (ОВНС), гідроелектростанції 
установленою потужністю від 10 до 30 МВт прохо-
дять експертизу відповідно до категорії «Б» (серед-
ній ступінь ризику), а ГЕС установленою потужніс-
тю від 1 до 10 МВт – відповідно до категорії «Г» (най-
нижчий ступінь ризику). Новий законопроект пе-
редбачає відносити до категорії «Б» ГЕС потужністю 
від 1 до 30 МВт, а в рамках категорії «Г» розглядати 
ГЕС потужністю до 1 МВт, які зараз не проходять 
експертизу. Гідроелектростанції  потужністю 30 МВт 
і більше будуть розглядатися за категорією «А», як і в 
діючому законі26.

Грузинська ГО «Зелена альтернатива» («Green 
Alternative») вивчала соціальні й екологічні аспекти 
впливу ГЕС та їх роль в енергетиці країни. Її пред-
ставники зазначали на зустрічах із своїми вірмен-
ськими колегами, що проблеми із ГЕС аналогічні 
тим, які має Вірменія, але ситуація є гострішою, бо у 
Грузії, на відміну від Вірменії, будують великі ГЕС, а 
не малі.

Як бачимо, країни із слабкою традицією збере-
ження довкілля намагаються розвивати свій енерге-
тичний потенціал на засадах ще початку ХХ століття 
і зовсім не враховують загрозливі тенденції наслідків 
зміни клімату, у тому числі суттєвого скорочення 
водності річок.

Висновки до розділу 2
1. Потенціал нарощування установленої потужності 

гідроенергетики в ЄС загалом вичерпано, оскіль-
ки водотоки Європи вже тепер перевантажені 
гідроспорудами, про що свідчать плани розвитку 
енергетики ЄС.

2. Змінилися уявлення щодо безпечності та «нешкід-
ливого» впливу гідроспоруд на довкілля. Еколо-
гічна громадськість у всій Європі активно про-
тестує проти будівництва нових дамб на річках.

3. Глобальна зміна клімату створює загрозу скоро-
чення запасів питної води і спонукає до активних 
дій громадськості з їх охорони, тому зусилля вче-
них спрямовані на розвиток інших технологій 
накопичення енергії.

4. Проблема збереження запасів питної води має ре-
гулюватися на міжнародному рівні, аналогічно 
викидам парникових газів, – відповідно до Рам-
кової конвенції ООН про зміну клімату.

25 http://arka.am/ru/news/economy/okolo_treti_malykh_ges_v_armenii_zakroyutsya_v_blizhayshie_pyat_let_ministr/
26 http://www.ecolur.org/ru/news/energy/shpp-expertise-procedure-to-be-changed/9561/
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3.1.  Проблема пікових навантажень енер-
госистеми 

Ключовою тезою обґрунтування потреби будів-
ництва нових гідроенергетичних споруд в Україні є 
заяви Укргідроенерго про гостру потребу розвитку 
маневрових потужностей української енергетичної 
системи. Не заперечуючи необхідність розвитку 
акумулюючих потужностей, варто звернути увагу на 
нові, безпечні для довкілля технології акумулюван-
ня електричної енергії.

Електроенергія як енергоносій має ряд особли-
востей, зумовлених її фізичними властивостями. 
Електрична енергосистема може нормально працю-
вати винятково за умови, якщо в кожен момент часу 
забезпечується баланс виробництва і споживання 
енергії. Необхідність оперативного балансування 
енергосистеми в умовах змінного навантаження по-
требує наявності генеруючих та зберігаючих потуж-
ностей, які можуть працювати в різних режимах: ба-
зових, коли забезпечується постійна задана потуж-
ність, та маневрових, коли, у разі потреби, вмика-
ються додаткові потужності, здатні швидко і в ши-
роких межах змінювати обсяг виробництва електро-
енергії.

Більшість електростанцій виробляють електрое-
нергію безперервно і рівномірно протягом доби, 
тоді як споживання електричної енергії носить 
яскраво виражений циклічний характер, 
прив’язаний до добового ритму. Так максимального 
навантаження енергосистема зазнає (залежно від 
пори року) у вранішні та вечірні години доби (в 
основному з 8:00 до 11:00 та з 18:00 до 21:00), нато-
мість мінімальне навантаження спостерігається в 
нічний час, у період між 2:00 та 4:00. Така ситуація 
призводить до того, що вироблена в нічний час елек-
троенергія не знаходить свого споживача, тоді як в 
години пік спостерігається її нестача в електромере-
жі.

Тепер проблема зменшення пікових навантажень 
вирішується шляхом:

 — підвищення ефективності використання енергії. 
Це передбачає постійне зниження попиту елек-
троенергії за рахунок використання більш енер-
гоефективних пристроїв;

 — стимулювання нічного енергоспоживання за ра-
хунок дешевших «нічних» тарифів на електрое-
нергію. Історично програми реагування на попит 
були зосереджені на пікових скороченнях, щоб 
відтермінувати високовартісне будівництво ви-
робничих потужностей; 

 — створення потужних динамічних сховищ енергії 

для реагування на добові пікові навантаження. 
Нові технології зберігання енергії поступово ста-
ють конкурентоспроможними.

3.2. Основні технології зберігання енергії
Сучасні технології зберігання енергії відрізня-

ються технологічними особливостями, які покладе-
ні в їх основу (рис. 4).

1)  Механічні технології зберігають електричну 
енергію шляхом перетворення її в різні форми кі-
нетичної та/або потенціальної енергії:

а)  Гідроакумулююча технологія – це технологія 
зберігання електричної енергії, що є дуже по-
ширеною і використовується у 97% випадках 
від загальної потреби у глобальному масштабі. 
Час відгуку для гідросистем залежить від віку 
станцій та застосовуваної технології. Старі 
об’єкти мають довший час відгуку, а найсучас-
ніші гідроакумулюючі станції здатні відповіда-
ти протягом декількох секунд.

б)  Зберігання енергії за рахунок стиснутого пові-
тря (Compressed air energy store é CAES). Схови-
ще енергії за рахунок стиснутого повітря за-
звичай використовується у електромережах 
для відбору надлишків енергії з електромережі 
у період низького навантаження та живлення 
споживачів у період пікового навантаження.

в)  Використання маховиків. Маховики зберіга-
ють електричну енергію в формі кінетичної 
енергії, збільшуючи швидкість обертання ро-
тора диска на його осі. Маховики мають дуже 
короткий час відгуку, зазвичай порядку від мі-
лісекунд до секунд, що робить їх придатними 
для регулювання частоти.

2)  Термальні сховища. Термальні сховища можуть 
використовувати резистивне опалення або те-
плові насоси/двигуни для перетворення елек-
тричної енергії в тепло. Отримане тепло потім 
перетворюється знову на електроенергію за 
допомогою парових турбін. Тепло може також 
надходити від когенераційних установок. Тер-
мальне зберігання може мати велику ємність 
та короткий інтервал відгуку:

а)  Термохімічне зберігання енергії передбачає 
використання хімічної речовини, яка може 
зберігати тепло через зміни хімічних зв’язків. 
Початкова речовина нагрівається, що зумов-
лює процес зміни хімічних зв’язків та погли-
нання теплової енергії. Після цього хімічна ре-
човина може «розрядитися» через зворотну хі-
мічну реакцію, що призводить до виділення 

3.  НОВІ ПІДХОДИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ  
ЗБЕРІГАННЯ ЕНЕРГІЇ
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тепла. Цю теплоту потім використовують для 
створення пари для генерації електроенергії. 
Хімічна речовина – це, як правило сіль, яка 
піддається гідрації.

б)  Раціональне зберігання тепла залежить від змі-
ни температури в середовищі зберігання. Це 
може бути вода, камінь, земля або будь-що 
інше, що може бути нагріте і що повертає ве-
лику частку початкової енергії під час охоло-
дження. Відбувається генерація пари, яка ви-
користовується для повторної генерації елек-
тричної енергії.

в)  «Приховане» термічне зберігання залежить від 
температури плавлення або кристалізації мате-
ріалу, використаного у якості «теплового кон-
денсатора» (наприклад, парафіну). Матеріали 
в такому застосуванні мають більшу ємність 
для зберігання в межах невеликого темпера-
турного інтервалу.

3)  Хімічне зберігання. Хімічне зберігання в осно-
вному базується на виробництві водню (як мі-
німум, на початкових етапах). Виділюваний 
водень може бути додатково оброблений відпо-
відно до потреб, наприклад, аміаком, метаном, 
метанолом або іншими хімічними речовинами, 
які використовуються у промисловості.

Коли водень переробляється на метан, його за-
звичай називають синтетичним природним газом, 
оскільки метан є основним джерелом енергії в при-
родному газі. У таких випадках вуглець може надхо-
дити з молекул СО2, що  вловлюється з викидів ве-
ликих опалювальних установок, таких як електро-
станції або промислові об’єкти. 

Сучасний електроліз (електроенергія розділяє 
воду на водень та кисень за допомогою процесу 
електролізу), який використовується для виробни-
цтва водню, має швидкий час відгуку і тепер вже є 
установки потужністю до  кількох мегават. Видобу-
тий водень може зберігатися різними способами, 
починаючи від малих циліндрів або резервуарів і за-
кінчуючи великими підземними сховищами. Видо-
бутий водень та хімічні речовини можуть викорис-
товуватися в газових турбінах, паливних елементах 
або двигунах внутрішнього згорання для вироблен-
ня електроенергії або як сировина в промислових хі-
мічних процесах.

4)  Батареї. Це електрохімічне зберігання елек-
тричної енергії. Їхні характеристики залежать 
від конкретної технології акумулятора, який 
застосовується. Батареї, як правило, підходять 
для відносно короткотривалого зберігання, і в 
більшості випадків вони мають дуже швидкий 

Рис 4 Сучасні технології накопичення енергії
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час відгуку. Тому акумулятори особливо підхо-
дять для розподільних мереж середньої та 
низької напруги. Нижче представлені основні 
характеристики декількох різних типів бата-
рей:

а)  Літій-іонні акумулятори є сьогодні прикладом 
найпоширенішої акумуляторної технології, 
яка використовується в мережах. Тепер вони 
розгортаються по всьому світу і використову-
ються в різних технологіях: від малих розпо-
дільних систем (від 1 до 10 кВт) до великих 
систем швидкого реагування на запит частот-
ної послуги та термінового транспортування 
енергії (1-50 МВт).

б)  Свинцево-кислотні акумулятори конструк-
тивно прості. Свинцеві пластини підвішують в 
електроліті сірчаної кислоти, і їх можна заря-
джати та розряджати. Це одна з найдешевших і 
найстаріших технологій акумулятора, яка ви-
користовується (наприклад, в автомобільних 
стартових акумуляторах). Конкурентоспро-
можність свинцево-кислотних акумуляторів 
для використання в електричних мережах об-
межена їхньою енергетичною ємністю та мен-
шим терміном служби порівняно з іншими ба-
тареями, такими як літій-іонні акумулятори.

в)  Натрій-сірчані акумулятори (NaS). Вважаєть-
ся, що можуть стати комерційними технологі-
ями з кількома мережевими застосуваннями. 
Цей акумулятор є привабливим через трива-
лий час розрядження, швидке реагування на 
запит потужностей, тривалий життєвий цикл. 
Однак невирішені деякі питання безпеки та 
відсутність диверсифікованої мережі поста-
чання дещо сповільнило його глобальне по-
ширення.

г)  Крім перерахованих вище технологій, зараз 
провадяться дослідження, спрямовані на ство-
рення нових речовин з метою зменшення вар-
тості батарей. Йде пошук нових матеріалів для 
електродів та електролітів, розробляються нові 
наноструктури, електроніка для мережевих ін-
терфейсів.

д)  Струменеві (проточні) акумулятори – це тип 
акумуляторної батареї, де акумулятори забез-
печуються двома хімічними компонентами, 
розчиненими у рідинах, що містяться всереди-
ні системи, і переважно відокремлюються 
мембраною. Були розроблені різні класи стру-
меневих елементів (батарей), у тому числі 
окислювально-відновні, гібридні й мембранні. 
Фундаментальна відмінність звичайних аку-

муляторів від струменевих полягає у тому, що 
енергія в них зберігається у речовині електро-
дів, а у струменевих – у електроліті елемента. 
Цей тип акумулятора має аналогічні характе-
ристики для хімічного зберігання енергії, у 
яких потужність та енергетичні компоненти 
легко можуть змінюватися.

5) Суперконденсатори – це сучасні конденсатори, 
які мають більшу ємність для зберігання енергії, ніж 
звичайні конденсатори, що розряджаються протя-
гом більш тривалого періоду часу. Вони здатні реагу-
вати дуже швидко, виконуючи цикли заряджання та 
розряджання, і забезпечують високу вихідну потуж-
ність за дуже короткий час відгуку. Це єдина чиста 
технологія зберігання електроенергії.

Надпровідні електромагнітні системи акумулю-
вання енергії зберігають енергію в магнітному полі, 
яке сформоване потоком постійного струму в над-
провідній котушці. Вони використовуються для по-
кращення якості енергії, але наразі вони не мають 
широкого використання через значну ціну.

Хоча зберігання енергії має великий потенціал, 
щоб суттєво вплинути на розвиток європейської 
енергетичної системи, подальше зниження витрат 
та підвищення ефективності технологій зберігання 
енергії необхідні для більшої зацікавленості в них 
бізнесу та вчасного їх розгортання  для задоволення 
потреб передачі енергії.

Розробка доступних та інтегрованих рішень для 
зберігання енергії визначена Європейською комісі-
єю пріоритетом у справі забезпечення створення 
низьковуглецевої енергетичної системи, яка має пе-
реважно базуватися на відновлюваних джерелах 
енергії.

Важливо зазначити, що головною ідеєю Євро-
пейського стратегічного плану енергетичних техно-
логій (SET Plan) є намір надати енергетичній систе-
мі необхідної гнучкості для уможливлення підклю-
чення до неї джерел генерації на базі різних віднов-
люваних енергоносіїв (рис. 5).

Зберігання розглядається у широкому сенсі, 
включно з ідеєю застосування батарей, гідроакуму-
ляції, перетворення електричної енергії на теплову, 
перетворення електричної енергії на газ або паливо 
тощо, разом із іншими варіантами забезпечення 
гнучкості.

Головним індикатором технологічного розвитку 
визначено показник зниження витрат до 2030 року. 
Очікується, що скорочення становитиме від 50 до 
70% залежно від технології. Є прогнози суттєвого 
здешевлення вартості батарей до 2030 року. Знижен-
ня вартості їх виробництва в період з 2007 по 2014 рік 
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є значним – на 70%. Ще одне скорочення на 70% 
прогнозується до 2030 року.

Інновації та розвиток технологій зберігання 
енергії призвели до суттєвого зниження вартості та 
підвищення ефективності роботи, особливо у бата-
реях та технологіях перетворення електроенергії на 
газ. Цей прогрес збільшив можливі сфери, де збері-
гання енергії може бути застосовано. Одночасно 
зростають потреби у різних сервісах енергетичної 
системи. Таким чином, технології зберігання енергії 
можуть забезпечити альтернативу традиційним рі-
шенням і можуть сприяти досягненню цілей Енер-
гетичного союзу.

Висновки до розділу 3
1. Пошук нових технологій накопичення та збері-

гання енергії провадиться у широкому діапазонні 
й не обмежується лише механічними системами.

2. Досягнуті значні успіхи у створенні потужних ба-
тарей для накопичення енергії на основі електро-
хімічного способу зберігання енергії.

3. Гідроакумулюючі станції перестають бути осно-
вним способом накопичення енергії.
 

Рис. 5. Загальна схема транспортування енергії від виробника до споживача27

27 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/swd2017_61_document_travail_service_part1_v6.pdf
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1. Ставлення до перспективи розвитку гідроенерге-
тики на річках за класичною схемою (гребля – ге-
нератор – струм) зазнає суттєвого перегляду та 
має різнонаправлений характер.

2. Одні країни ЄС мають намір будувати нові гідрое-
лектростанції, зокрема малі ГЕС (Італія, Балкан-
ські країни, Вірменія, Грузія), гідроакумулюючі 
ГЕС (Австрія, Іспанія), інші – навпаки, дуже ви-
важено розвивають малу гідроенергетику (Поль-
ща) та починають навіть зносити великі дамби 
(Франція).

3. Слід звернути увагу, що знесення гребель дає нео-
чікуваний ефект. Як було виявлено нещодавно, 
можна досягти скорочення викидів метану, 
оскільки водосховища генерують парникових га-
зів значно більше, ніж вважалося раніше. Як за-
свідчують дослідження BioScience28, велико-
масштабні греблі скрізь по світу, внаслідок утво-
рення штучних водойм, створюють рукотворні 
джерела викидів метану. Через гниття рослин-
ності під поверхнею води штучних водойм, за де-
якими оцінками, генеруються мільярди тонн газу 
щорічно.

4. Якщо рішення Франції щодо знесення своїх двох 
гребель започаткує рух знесення фізично та мо-
рально застарілих дамб у Європі, то суттєве ско-
рочення викидів метану буде досягнуто, а отже, 
додаткові позитивні результати у сфері охорони 
довкілля будуть отримані.

5. Спостерігається дефіцит питної води у сільських 
місцевостях країн-членів ЄС. Свідченням цього 
є запит на проект «Розроблення водоочисного за-
воду із малим енергоспоживанням на базі віднов-
люваних джерел енергії»29. Україна має аналогіч-
ну проблему.

6. Нагальною проблемою є зміна світоглядного став-

лення широкого загалу до води не як до природ-
ного виробничого ресурсу, а як до невід’ємної 
складової середовища існування людини та усві-
домлення того, що забруднення водотоків у су-
часних масштабах рівноцінно замаху на існуван-
ня людської цивілізації та життя на Землі зага-
лом.

7. Гідроенергетика не є безпечною та дешевою. На-
справді людство платить за неї високу ціну і ри-
зикує втратою ресурсів питної води в умовах гло-
бальної зміни клімату, яка також становить за-
грозу її запасам.

8. Оскільки Рамкова водна директива ЄС (Water 
Framework Directive) вимагає, щоб водотоки були 
чистими та екологічно здоровими, ухвалена Уря-
дом України Програма розвитку гідроенергетики 
на період до 2026 року цілковито суперечить єв-
ропейському законодавству і має бути перегляну-
та.

9. Відсутність в Україні чіткої перспективи розвитку 
національної економіки і, відповідно, енергетич-
ної політики на період до 2050 року не сприяє за-
лученню інвестицій в українську енергетику.

10. Головними стримуючими факторами економіч-
ного і соціального розвитку України є корупція та 
недосконала комунікація Уряду із громадськіс-
тю, що унеможливлює участь громадян в ухва-
ленні важливих рішень та стримує формування 
громадянського суспільства.

11. Лише консолідація зусиль українських громадян 
в Україні та за її межами, які усвідомлюють загро-
зи Програми розвитку гідроенергетики на період 
до 2026 року, можуть вберегти річки України від 
остаточного знищення та зупинити впроваджен-
ня передбачених нею руйнівних для довкілля і 
людей проектів.

28 (https://academic.oup.com/bioscience/article/66/11/949/2754271)
29 Project ID: JOR3971019, Financiado con arreglo a: FP4-NNE-JOULE C 
    (http://cordis.europa.eu/project/rcn/40359_es.html)
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У документі Європейської комісії «Повідомлен-
ня Єврокомісії для Європейського парламенту, Ради 
Європейського економічного і соціального комітету, 
Комітету регіонів та Європейського інвестиційного 
банку. Рамкова стратегія для постійного Енергетич-
ного союзу з далекоглядною політикою щодо зміни 
клімату» (Брюссель, 25.02.2015 р.) енергетична полі-
тика ЄС після 2014 року викладена у 15 тезових 
пунктах.

1. Повна реалізація та суворе дотримання чинного 
енергетичного і пов’язаного з енергетикою законодавства 
є пріоритетом для становлення Енергетичного союзу.

Комісія використовуватиме всі наявні інструмен-
ти, щоб забезпечити повне виконання енергетичного 
законодавства державами-членами, зокрема 3-го па-
кету внутрішнього енергетичного ринку, і суворо сте-
житиме за дотриманням правил конкуренції, визначе-
них договором.

2. ЄС потребує диверсифікації поставок газу і набу-
вання більшої стійкості до перебоїв у поставках.

Комісія запропонує свій пакет стійкості до перебо-
їв постачання та диверсифікації газу в 2015-2016 рр. 
шляхом перегляду існуючої системи за Регламентом 
безпеки газопостачання.

Комісія підготує комплексну стратегію скраплено-
го природного газу та його зберігання.

Комісія працюватиме з державами-членами у роз-
робці доступу альтернативних постачальників, у 
тому числі за маршрутом через Південний газовий ко-
ридор, Середземне море та Алжир, з метою зменшення 
існуючої залежності від окремих постачальників.

3. Міжурядові угоди мають повністю відповідати 
законодавству ЄС і бути прозорішими.

Комісія пропонуватиме переглянути Рішення про 
міжурядові угоди в 2016 році для забезпечення узгодже-
ності із законодавством ЄС ще до переговорів щодо 
угод, залучатиме своїх представників до таких перего-
ворів, розробить типові положення угод, які врахову-
ватимуть правила ЄС, а також зробить комерційні 
контракти на постачання газу більш прозорими.

4. Правильна інфраструктура є передумовою для за-
вершення створення енергоринку, інтеграції поновлюва-
них джерел енергії та надійності енергопостачання.

Комісія підтримуватиме впровадження великих 
інфраструктурних проектів, зокрема тих, що станов-
лять спільний інтерес, за рахунок наявних фінансових 
коштів, наприклад Механізму європейського 

об’єднання, європейських структурних та інвестицій-
них фондів, а також Європейського фонду стратегіч-
них інвестицій, щоб мобілізувати необхідні приватні й 
державні фінансові ресурси.

Комісія об’єднає інформацію про проекти інфра-
структури, фінансовані ЄС, щоб внести більше узго-
дженості і максимізувати їхній вплив.

Комісія створить спеціальний Форум з розвитку 
енергетичної інфраструктури, щоб обговорити про-
грес у великих інфраструктурних проектах із 
державами-членами, групами та організаціями регіо-
нальної співпраці ЄС.

5. Створення безперебійного внутрішнього енерго-
ринку, який працюватиме на користь громадян, забез-
печуватиме надійність електро-постачання, об’єднає 
поновлювані джерела енергії на ринку і виправить не-
скоординовану в даний час розробку механізмів потуж-
ності в державах-членах, вимагає перегляду поточної 
концепції ринку.

Комісія запропонує законодавство про безпеку по-
стачання електроенергії.

Комісія запропонує нову концепцію європейського 
ринку електроенергії, яка базуватиметься на нових 
законопроектах.

6. Нормативно-правова база, установлена 3-м па-
кетом внутрішнього енергоринку, має бути доопрацьо-
вана для створення безперебійного внутрішнього енер-
горинку для громадян і компаній.

Комісія перегляне регуляторний принцип, зокрема 
– функціонування ACER та обох ENTSO у 2015-2016 
рр., і запропонує належні заходи зі зміцнення європей-
ської нормативно-правової бази.

7. Регіональні підходи до ринкової інтеграції – важ-
лива частина руху у напрямку повністю об’єднаного 
енергоринку для усіх країн Європейського Союзу.

Комісія розробить рекомендації з питань регіональ-
ної співпраці й активно включиться в регіональні орга-
ни співпраці з державами-членами та зацікавленими 
сторонами.

8. Більша прозорість щодо плати за електроенергію 
й тарифів, а також щодо рівня суспільної підтримки, 
підвищення ринкової інтеграції і визначення дій, які 
деформують внутрішній ринок.

Комісія випускатиме дворічні звіти про ціни на 
енергію, проводитиме поглиблений аналіз ролі подат-
ків, зборів та субсидій і домагатиметься поетапної 
відмови від регульованих цін нижче собівартості. 

ДОДАТОК
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На національному та місцевому рівнях мають бути 
вжиті заходи для захисту вразливих споживачів через 
соціальну політику.

9. ЄС поставив перед собою мету досягти економії 
енергії принаймні 27% до 2030 року.

У 2015 і 2016 рр. Комісія переглядатиме всі відповід-
ні закони енергоефективності й, у разі необхідності, за-
пропонує зміни як основу для досягнення цілей 2030 р.

Держави-члени і регіони мають більше використо-
вувати європейські фонди для реконструкції житла.

10. Будівлі мають величезний потенціал для підви-
щення енергоефективності. Модернізація існуючих бу-
дівель з метою підвищення їх енергоефективності та 
повного використання сталого опалення й охолоджен-
ня приміщень дозволить знизити рахунки ЄС за імпор-
товану енергію, зміцнити енергетичну безпеку, а також 
скоротити витрати на енергію для домогосподарств і 
підприємств.

Комісія розроблятиме “розумне фінансування для ро-
зумних будівель” – ініціатива, спрямована на підвищен-
ня енергоефективності існуючих будівель і полегшення 
доступу до існуючих інструментів фінансування.

Комісія запропонує стратегію сприяння інвестиці-
ям в опалення та охолодження.

11. ЄС має прискорити енергоефективність і скоро-
тити викиди вуглецю в транспортному секторі, з його 
поступовим переходом на альтернативні види палива, а 
також інтеграцію енергетичних і транспортних систем.

Комісія запропонує всебічний пакет для дорожньо-
го транспорту, що сприятиме ефективнішій ціновій 
політиці інфраструктури, розгортанню інтелекту-
альних транспортних рішень та підвищенню енергое-
фективності.

Комісія вживатиме подальших заходів щодо ство-
рення належних ринкових умов для розміщення більшої 
кількості альтернативних видів палива і подальшого 
сприяння закупівлі екологічно чистих транспортних 
засобів. Це здійснюватиметься шляхом поєднання на-
ціональних, регіональних та місцевих заходів, підтри-
муваних ЄС.

12. В ЄС узгодили кліматичні та енергетичні рамки 
на 2030 р. на жовтневому засіданні Європейської Ради. 
ЄС зробить амбітний внесок у міжнародні переговори з 
клімату.

Комісія запропонує законодавство для досягнення 
цілей зі скорочення викидів парникових газів, узгодже-
них у жовтні 2014 р. Європейською Радою, – як у сис-
темі торгівлі квотами на викиди, так і в секторах 
поза межами цієї системи.

13. ЄС узгодив мету – не менше 27% енергії з по-
новлюваних джерел на рівні ЄС до 2030 р. 

Комісія запропонує новий пакет поновлюваних 
джерел енергії в 2016 – 2017 рр. Він передбачатиме 
нову політику для сталого виробництва біомаси та бі-
опалива, а також законодавство щодо забезпечення 
умов для того, щоб ціль ЄС на 2030 р. була досягнута 
економічно ефективно.

14. ЄС потребує розроблення перспективної страте-
гії наукових досліджень та інновацій, пов’язаних з енер-
гетикою та кліматом, щоб зберегти європейське техно-
логічне лідерство і розширити експортні можливості.

Після 2016 р. Комісія запропонує підхід до наукових 
досліджень та інновацій в європейській енергетиці, що 
містить оновлений Стратегічний план енергетичних 
технологій і Програму стратегічних досліджень та ін-
новацій на транспорті, з обмеженим числом основних 
пріоритетів і чіткими цілями.

Комісія розробить ініціативи щодо глобального 
технологічного та інноваційного лідерства в галузі 
енергетики і клімату для збільшення робочих місць і 
зростання економіки.

15. ЄС використовуватиме всі зовнішні політичні 
інструменти для забезпечення того, щоб сильний, 
об’єднаний ЄС конструктивно взаємодіяв зі своїми 
партнерами і говорив «одним голосом» щодо енергети-
ки та клімату.

Комісія, разом з Управлінням персоналом / Віце-
президентом і державами-членами, пожвавить діяль-
ність ЄС у сфері енергетичної і кліматичної дипломатії.

Комісія, разом з Управлінням персоналом / Віце-
президентом, розробить активну програму зміцнення 
енергетичного співробітництва ЄС з третіми країна-
ми, у тому числі – у сфері поновлюваних джерел енер-
гії та енергоефективності.

Комісія в повному обсязі використовуватиме полі-
тику зовнішньої торгівлі ЄС із метою сприяння досту-
пу до енергетичних ресурсів та зарубіжних ринків для 
європейських енергетичних технологій і послуг.

*52015DC0080 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, 
THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE 
REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK A Framework Strategy for a Resilient Energy Union 
with a Forward-Looking Climate Change Policy /* COM/2015/080 final */

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2015%3A80%3AFIN
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