НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНИ

Енергетична [Р]еволюція -2
Аналітична записка

24 липня 2013 року на засіданні Кабінету Міністрів України була прийнята оновлена Енергетична
стратегія України до 2030 року. За наявною інформацією та офіційною відповіддю Кабінету Міністрів,
після схвалення Урядом оновленої Енергетичної стратегії, Міненерговугіллю разом з Мі нфіном
доручено додатково опрацювати документ і оформити його відповідно до регламентних вимог.
Остаточна редакція документу може бути оприлюднена після підписання та реєстрації. В цій
аналітичній записці, Національний екологічний центр України порівняв попередню, датовану
березнем 2013 року, редакцію Енергетичної стратегії з текстом документа, який було схвалено в
липні 2013 року.

[Жовтень 2013]

Резюме
Зміни в новій редакції Енергетичної стратегії України носять переважно уточнюючий характер.
Основні положення попередньої редакції проекту Стратегії, які викликали у експертного середовища
найбільшу критику та зауваження, змінені не були. Прогнозні паливно-енергетичні баланси, а також
занадто оптимістичні прогнози розвитку економіки, всупереч об’єктивним даним 2012-2013 років,
змін не зазнали. Серед позитивних змін можна відмітити приділення більшої уваги вирішенню
проблем ядерно-енергетичного комплексу (у галузі поводження з РАВ), більшої уваги до необхідності
виконання зобов’язань України в рамках Енергетичного Співтовариства, особливо в сфері екології.
Були скореговані дані щодо стану паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) України: приведені нові
дані встановлених потужностей станом на 2012 рік, тоді як в попередніх редакціях зазначався 2010
рік. Загальна встановлена потужність електростанцій зросла з 53 ГВт (2010 рік) до 53,8 ГВт (2012 рік).
Також, згідно оновлених даних, в Україні стрімко зростає частка устаткування ПЕК, що відпрацювало
свій ресурс та потребує заміни.
Обсяг необхідних інвестиції в ПЕК з 2012 до 2030 рр. зріс на 61 млрд. грн. за рахунок збільшення
інвестицій в теплову генерацію. Додаткова потреба теплової генерації в 61 млрд. грн. інвестицій
викликана збільшенням інвестицій в установку пилогазоочистки (ПГО) при модернізації теплових
станцій – з 37 до 98 млрд. грн. На наш погляд, це свідчить про серйозність намірів розробників
документу у виконанні Україною зобов’язань Директиви 2001/80/ЕС (принаймні позитивним є сам
факт декларації намірів). Закладені в новій редакції Енергостратегії інвестиції у модернізацію ТЕС
України співпадають з розрахунками ДТЕК (Донецька паливно-енергетична компанія) щодо обсягу
фінансових ресурсів, необхідних на модернізацію ТЕС України (мова йде про встановлення ПГО на
14 ГВт ТЕС). Також додано, що мають бути розроблені та запроваджені заходи щодо сумісного
спалювання вугілля і біомаси з метою скорочення викидів вуглецю, сірки та азоту.
В сфері ядерної енергетики зазначається про необхідність розроблення (не було в попередній версії)
та впровадження механізму збереження коштів Фінансового резерву для зняття з експлуатації
ядерних установок, який компенсуватиме інфляційний процес. Позитивних змін також зазнав розділ
про поводження с радіоактивними відходами (РАВ). Зокрема, зазначається необхідність створення
інфраструктури поводження з РАВ (в тому числі у геологічних сховищах).
Значні зміни було додано в розділ про видобуток нафти й газу в частині нормативного забезпечення
прозорих і стабільних умов розвідки й видобування вуглеводнів.
В сфері енергоефективності та енергозбереження зазначається про необхідність підготовки та
прийняття Національного плану дій з енергоефективності України до 2020 року. Серед основних
причин, які унеможливлюють забезпечення надійної основи для реалізації енергоефективної
політики, є недосконалість законодавчої бази. Зокрема, на сьогодні, основним законодавчим актом,
що регулює відносини у сфері енергоефективності, є Закон України «Про енергозбереження», який
носить декларативний характер та не містить механізмів прямої дії і на сьогодні вичерпав свій
ресурс.
Розділ 12 Інтеграція в Європейський Союз у сфері енергетики був оновлений в секторі адаптації
законодавства України.
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Основні зміни у документі
У переліку змін не були зазначені правки, які носять суто стилістичний характер або перефразування.
Наприклад, «Нетрадиційні відновлювані джерела енергії» замінені на «Відновлювані джерела
енергії» або в прогнозних паливно-енергетичних балансах «Вугілля готове» замінено на «Вугільна
продукція».


В Розділі 1 «Вступ» зазначається, що «Енергетична стратегія – це інтегрована модель дій
держави, що спрямована на досягнення цілей національної безпеки та задоволення
енергетичних потреб суспільства за мінімальними цінами». За «мінімальними цінами»
замінено на «за найменших сукупних витрат, при цьому економічно обґрунтовано».



В Розділі 3.2.1. «Поточний стан галузі» були скориговані та оновлені дані щодо структури
встановлених потужностей станом на 2012 рік (раніше був 2010 рік). Загальна встановлена
потужність зросла з 53 ГВт до 53,81 з яких 51% (раніше було 52%) припадає на ТЕС, 25,7% на
АЕС (раніше 27%), 10,2% (раніше 9%) на ГЕС, ГАЕС 13,1% (раніше 12%). Кількість підстанцій
збільшилась з 133 до 136, трансформаторна потужність зросла з 78442 МВА до 78631. Часка
ЛЕП, які експлуатуються більше 40 років зросла з 35 до 42%. Частка основного устаткування
трансформаторних підстанцій, які випрацювали свій розрахунковий технічний ресурс
збільшилась з 55% до 64%. Частка електричних мереж, які потребують заміни або
реконструкції зросла з 33% до 40,5%, трансформаторних станцій з 35% до 37,6%. Серед
основних причин істотних відхилень напруги від нормативних значень додано неефективну
систему реконструювання потужності.



В Розділі 3.2.6. «Розвиток теплової генерації» сумарні інвестиції у розвиток теплової генерації
з урахуванням встановлення пилогазоочисного устаткування (ПГО) зросли з 109 до
170 млрд. грн. (на 61 млрд. грн.). Були змінені та оновлені показники використання вугілля,
мазуту та газу на виробництво електричної та теплової енергії. Так, рік порівняння з 2010
змінився на 2012, використано вугілля 37,5 млн. т (32,2 млн. т у 2010), мазуту 42 тис. т
(50,3 тис. т у 2010), газу 0,5 млрд. куб. м (0,8 млрд. куб. м у 2010). Питомі витрати у порівнянні
з 2010 незначно зменшились, до 395,6 гр. у.п./кВт*г. (396 гр. у.п./кВт*г у 2010).



В Розділі 3.3.1. «Структура власності» зазначається, що «механізм залучення приватних
інвестицій та розподілу прав власності на нові мережі повинен бути розроблений
додатково». Також, перед проведенням приватизації, протягом 2013 року (в попередній
версії цього уточнення не було), потрібно провести переоцінку вартості всіх активів. Залучення
приватних інвесторів на ринок генерації тепла буде можливим тільки за умови реформування
системи регулювання ринку тепла, яке повинно бути завершене до кінця 2013 р. (раніше
зазначався 2012 рік).
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Слід зазначити, що за даними Державної служби статистики України загальна встановлена потужність
електростанцій України в 2012 році досягла вже 55 ГВт.
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В Розділі 3.4. «Загальні екологічні проблеми в галузі електроенергетики» зазначається, що
обсяг інвестицій для встановлення пилогазоочисного устаткування на наявні блоки ТЕС і ТЕЦ
під час реконструкції складе 98 млрд. грн. (раніше було 37 млрд. грн.). Також, додано, що
мають бути розроблені та запроваджені заходи щодо сумісного спалювання вугілля і біомаси
з метою скорочення викидів вуглецю, сірки та азоту.2



В Розділі 4.2.1. «Підвищення ядерної, радіаційної та екологічної безпеки експлуатації АЕС» до
переліку заходів, що рекомендовані за висновками Національного звіту України щодо
результатів проведення цільової переоцінки безпеки ядерних установок, розміщених на
майданчиках АЕС ( «стрес-тестів»), додано пункт «Забезпечення функціонування системи
фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів».



В Розділі 4.2.4. «Будівництво нових енергоблоків АЕС» зазначається, що «до кінця 2015 року
необхідно зробити вибір типу ядерних установок, які будуть використовуватись у нових
енергоблоках». Загальна кошторисна вартість будівництва енергоблоків №3 та №4
Хмельницької АЕС зменшена з 42 до 36,8 млрд. грн. (очевидно, очікувана вартість приведена
у відповідність з затвердженим 4 липня 2012 року Кабінетом Міністрів України ТЕО
будівництва енергоблоків №3 і 4 Хмельницької атомної електростанції - НЕЦУ).



В Розділі 4.2.5. «Підготовка до зняття з експлуатації» зазначається про необхідність
розроблення (не було в попередній версії) та впровадження механізму збереження коштів
Фінансового резерву для зняття з експлуатації ядерних установок, який компенсуватиме
інфляційний процес. Відповідні відрахування на зняття з експлуатації мають щорічно
переглядатися та обґрунтовуватися. Крім того, зазначається, що для підготовки до
майбутнього зняття з експлуатації інших підприємств атомно-промислового комплексу
України (заводу з виробництва ядерного палива та централізованого сховища ВЯП та ін.)
також потрібно забезпечити акумулювання та збереження коштів у відповідному резерві.



В Розділ 4.3.1. «Паливне забезпечення атомних електростанцій» додано: «Планується
довести обсяг виробництва концентрату природного урану до 3500 тон на рік, що
дозволить повністю забезпечити потреби вітчизняних атомних електростанцій у
ядерному паливі (для всіх сценаріїв розвитку) та уникнути залежності від його імпорту».



Розділ 4.3.2. «Поводження з радіоактивними відходами (РАВ), відпрацьованим ядерним
паливом (ВЯП)» зазнав суттєвих змін, особливо в частині поводження з РАВ. Зокрема, додано
інформацію про Стратегію поводження з радіоактивними відходами та інші нормативноправові акти, згідно яких регламентується діяльність щодо РАВ. Зазначається необхідність
створення інфраструктури поводження з РАВ (в тому числі у геологічних сховищах).
Зазначається, що «Будуть проводитися роботи із зменшення накопичених обсягів
радіоактивних відходів і строку їх зберігання на майданчиках підприємств, на яких вони
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У всіх редакція проекту Стратегії пропонується розробити державну цільову програму для досягнення вимог
Директиви 2001/80/ЄС на підприємствах ПЕК України, як складову частину комплексної програми для
поліпшення екології
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утворюються», проте не визначено ні виконавців зазначеного заходу, ні часових та
фінансових рамок виконання цих робіт. В той же час відмічається обов’язковість будівництва
геологічного сховища для захоронення довгоіснуючих радіоактивних відходів, що,
враховуючи статус документу, є досить позитивним. Також, планується (хоча без конкретних
деталей) проектування, будівництво та експлуатація сховища для проміжного зберігання
високоактивних радіоактивних відходів, що будуть повертатися в Російської Федерації, після
переробки ВЯП українських АЕС. У частині поводження з відпрацьованим ядерним паливом
зазначається необхідність розробки та узгодження з Російською Федерацією нормативноправових та процедурних питань щодо повернення ВАВ, отриманих ві д переробки ВЯП
українських АЕС3.


В Розділі 6.9.2. «Видобуток нафти й газу» внесені значні корективи в секцію «Створення
прозорих і стабільних умов розвідки й видобування вуглеводнів»:
o Так, з переліку заходів для зниження ризику використання родовищ і спрощення
процесу видачі ліцензій та укладення угод про розподіл продукції (УПР) видалено
пункт «Здійснювати вибір необхідного типу угод і дозволів на видобуток
індивідуально для кожного родовища з урахуванням характеру родовищ, ступеня
вивченості ресурсів, ризиків і витрат, пов'язаних із розвідкою та видобутком при
дотриманні балансу інтересу інвесторів і доходів держави»;
o З пункту «Забезпечити рівні права на одержання спеціальних дозволів для державних
і приватних компаній, зберігши перевагу державних компаній на одержання
спеціальних дозволів тільки на найбільш перспективні традиційні родовища »
видалено фразу «зберігши перевагу державних компаній на одержання спеціальних
дозволів тільки на найбільш перспективні традиційні родовища».
o Пункт «Збільшити термін, відведений для подачі пакету документів, необхідного
для участі в аукціоні на одержання спеціального дозволу, до 30 днів, і для участі в
аукціоні на одержання УРП - до 60 днів» замінено на «Передбачити термін,
відведений для подачі пакету документів, необхідного для участі в аукціоні на
одержання спеціального дозволу, не менше ніж у 30 днів, і для участі в аукціоні на
одержання УРП - не менше ніж у 60 днів» [виділення жирним - НЕЦУ];
o Визначення переможця аукціону [у видачі ліцензії - НЕЦУ] стало більш деталізованим
та замінено з «учасника, який запропонував кращу програму роботи на родовищі, а
не найбільшу ціну за спеціальні дозволи» на «учасника, який запропонував найбільш
раціональні умови використання природних ресурсів, найефективніші технологічні
рішення ведення робіт, оптимальніші заходи з охорони довкілля, найбільш
привабливі умови інвестування, достатні фінансову забезпеченість та
міжнародний досвіду, а не тільки найбільшу ціну за спеціальні дозволи»;
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На даний час вже розробляється ТЕО по спорудженню сховища для проміжного зберігання ВАВ, що
повертатимуться з РФ для реакторів типу ВВЕР-440
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o Максимальний сумарний термін дії спеціальних дозволів (із урахуванням усіх
можливих подовжень) збільшено з 35 до 40 років;
o З переліку заходів зниження ризиків використання родовищ видалено пункт: «Надати
державним компаніям можливість внесення спеціальних дозволів до спільної
діяльності»;
o Додано пункт «Зняття заборони на відчуження права на використання надр шляхом
заміни інституту спеціальних дозволів на договори використання надр, право на які
може бути передане або заставлене (у т.ч. як внесок у спільну діяльність чи спільне
підприємництво). Залучений кредит під заставу права на використання надр має
бути використаний винятково для цілей надрокористування, а відчуження такого
права має бути обов’язково погоджене державою.»
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В Розділі 6.9.3. «Реалізація та розподіл газу» у секції «Перехід на єдині принципи
ціноутворення й усунення істотного державного субсидування окремих груп споживачів»
додано «При цьому [необхідно розробити програму планомірного вирівнювання оптових
цін і переходу на єдині принципи ціноутворення на газ до 2020-2022 років] питання
ціноутворення на природний газ повинно враховувати як необхідність стимулювання
інвестицій у видобування, так і передбачати компенсаційні механізми для соціально
незахищених категорій споживачів.»



В Розділі 7.1. «Основні принципи державної політики в сфері енергоефективності»
зазначається, що «У 2011 році Україна вступила до Енергетичного Співтовариства. З
метою виконання взятих на себе зобов’язань в рамках Договору про заснування
Енергетичного Співтовариства Урядом повинен бути підготовлений Національний план
дій з енергоефективності до 2020 року (далі – НПД ЕЕ). Загальною метою НПД ЕЕ на
національному рівні повинно бути досягнення кількості збереженої енергії у 2020 році в
розмірі 9% від середньої кількості кінцевого споживання.»4



У тому ж Розділі підкреслюється, що «Головним чинником, який унеможливлює забезпечення
надійної основи для реалізації енергоефективної політики, є недосконалість законодавчої
бази. Зокрема, на сьогодні, основним законодавчим актом, що регулює відносини у сфері
енергоефективності, є Закон України «Про енергозбереження», який носить
декларативний характер та не містить механізмів прямої дії і на сьогодні вичерпав свій
ресурс. Саме прийняття законопроекту «Про ефективне використання паливно енергетичних ресурсів» надасть реального поштовху до здійснення реформ у сфері
енергоефективності»5.

Національний план дій з енергоефективності України до 2020 року було презентовано у Брюсселі в листопаді

2012 року.
5

Проект Закону про ефективне використання паливно-енерг етичних ресурсів № 3071 було зареєстровано у
Верховній Раді України 12.08.2013. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України погодило
проект Закону. Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує прийняти Проект Закону "Про ефективне
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Також зазначається, що «за реалізації завдань щодо поетапного приведення тарифів на
електричну енергію для населення до економічно обґрунтованого рівня, заходи з
енергоефективності допоможуть значно зменшити витрати на електричну енергію».



В Розділі 10 «Фінансове забезпечення розвитку паливно-енергетичного комплексу» були
внесені зміни у сумарних інвестиціях в розвиток ПЕК України: Сумарні інвестиції з 2012 до
2030 рр. зросли на 61 млрд. грн. (за рахунок збільшення інвестицій в теплову генерацію на
61 млрд. грн.). В свою чергу додаткова потреба теплової генерації в 61 млрд. грн. викликана
збільшеними потребами на установку пилогазоочистки при модернізації теплових станцій – з
37 до 98 млрд. грн.



В Розділі 11 «Державне управління та регулювання в енергетиці та участь громадськості в
прийнятті рішень» в підпункті «Атомна генерація» зазначається: «В країні потрібно
акумулювати відповідні фонди для фінансування виведення з експлуатації та будівництва
нових блоків. До переходу на лібералізовану модель ринку електричної енергії це має
здійснюватися за рахунок інвестиційної складової в тарифі на електроенергію, вироблену
на атомних станціях. При переході на нову модель ринку електроенергії необхідно
розробити механізми, що забезпечать фінансування виведення з експлуатації та
будівництва нових блоків АЕС. Для підготовки до майбутнього зняття з експлуатації
інших підприємств атомно-промислового комплексу України, (заводу з виробництва
ядерного палива та централізованого сховища ВЯП та ін..) також потрібно забезпечити
акумулювання коштів у відповідних фондах».



Розділ 12 «Інтеграція в Європейський Союз у сфері енергетики» був оновлений у підпункті
«Адаптація законодавства України»:
o В електроенергетиці в правовій основі створення ринку електроенергії додано:
 Директива 2003/54/ЕС про загальні правила функціонування внутрішнього
ринку електроенергії
 Директива 2009/72/ЕС про загальні правила функціонування внутрішнього
ринку електроенергії та про скасування Директиви 2003/54/ЕС ;
 Регламент 714/2009 про умови доступу до мережі транскордонної передачі
електроенергії та скасування Регламенту 1228/2003 .
o В електроенергетиці в правовій основі створення ринку електроенергії видалено:
 Рішення № 1229/2003/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня
2003 року, що засновує низку правил для транс’європейських енергетичних
мереж та скасовує Рішення № 1254/96/ЄС;
o В нафтогазовій галузі в правовій основі створення ринку електроенергії видалено:
 Регламент Ради (ЄС) № 2964/95 від 20 грудня 1995р. стосовно введення
реєстрації для імпорту сирої нафти та поставок у Співтоваристві;

використання паливно-енерг етичних ресурсів" за основу. Проект Закону отримав багато критичних зауважень.
Нагадаємо, попередній проект Закону України "Про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів"
був розроблений Держенергоефективністю, проте Верховною Радою не розглядався і був відкликаний 12
грудня 2012 року.
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Рішення Ради 68/414/EEC від 20 грудня 1968 р. про введення зобов'язань країнчленів ЄЕС підтримувати мінімальний рівень резервів сирої нафти та/або
нафтопродуктів;
 Директива Ради 98/93/ЄС від 14 грудня 1998 р. про внесення змін до
Директиви 68/414/ЄЕС;
 Рішення Ради 77/706/EEC від 7 листопада 1977 р. стосовно визначення плану в
Співтоваристві щодо скорочення споживання первинних джерел енергії у
випадку з труднощами у постачанні сирої нафти і нафтопродуктів;
 Рішення Ради 1999/280/EC від 22 квітня 1999 р. «Про порядок інформування та
консультацій щодо цін поставок сирої нафти та споживчих цін на
нафтопродукти у Співтоваристві»;
 Рішення Комісії 1999/566/ЄС від 26 липня 1999 р. «Що впроваджує Рішення
Ради 1999/280/ЄС про порядок інформування та консультацій щодо цін
поставок сирої нафти та споживчих цін на нафтопродукти у Співтоваристві»;
 Регламент (ЄС) 67/2010 Європейського Парламенту та Ради від 30 листопада
2009 р. про встановлення загальних правил надання Співтовариством
фінансової допомоги в області транс'європейських мереж.
o В галузі природного газу в правовій основі створення ринку електроенергії додано:
 Директива № 2003/55/ЄС від 26.03.2003 стосовно спільних правил для
внутрішнього ринку природного газу;
 Директива № 2004/67/ЄС стосовно безперервного постачання природного
газу;
 Регламент (ЄС) № 1775/2005 про умови доступу до мереж газопостачання;
 Директива № 2009/73 стосовно спільних правил для внутрішнього ринку
природного газу та про скасування Директиви № 2003/55/ЄС;
 Регламент № 715/2009 про умови доступу до мереж транспортування
природного газу та яким скасовується Регламент (ЄС) № 1775/2005.
o галузі природного газу в правовій основі створення ринку електроенергії видалено:
 Директива 2008/92/EC від 22 жовтня 2008 р. щодо процедур Співтовариства
для поліпшення прозорості ціни на газ і електроенергію на рахунок
промислових кінцевих користувачів.
В Розділі 14.1. «Нормативно-правове забезпечення» в підпункті «Електроенергетика» з
переліку нормативно-правових актів, що планується розробити та затвердити були видалені:
o Правила приєднання електроустановок до електричних мереж;
o Методика розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж.
В Розділі 14.1.5. «Енергоефективність та енергозбереження» пропонується розробити та
затвердити Закон про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів.
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