
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНИ 

Енергетична [Р]еволюція 
Аналітична записка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

[27 березня 2013] 

Порівняльний аналіз нової редакції проекту Енергетичної стратегії 
України на період до 2030 року з версією документу, що було представлено 

на громадські обговорення влітку 2012 року. 
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Резюме 

7 березня 2013 року Національний екологічний центр України (далі НЕЦУ) отримав нову редакцію 

проекту Енергетичної стратегії України на період до 2030 року. Оскільки з моменту громадських 

обговорень, які відбулись влітку 2012 року до початку 2013 року пройшло більше півроку, то логічним 

було б припустити, що в документ були внесені значні правки. Своїм листом від 12 березня 2013 року, 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України відповіло НЕЦУ, що проект 

розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження Стратегії (лист №04/15-611 від 

04.03.2013) направлено на розгляд та погодження до зацікавлених центральних органів виконавчої 

влади.  

Метою даного матеріалу є аналіз змін, яких зазнала остання редакція проекту Стратегії у порівнянні з 

версією для громадського обговорення. Співставлення змін у документі дає змогу зрозуміти логіку та 

напрямок думок розробників, оцінити чиї коментарі та наскільки повно було враховано під час 

опрацювання пропозицій та зауважень, які надійшли до розробників після громадського обговорення 

проекту документу.  

Основні висновки: 

1. Документ не зазнав значних та радикальних змін. 

2. Основні макроекономічні прогнози не були переглянуті, незважаючи на те,що реальна 

ситуація в країні викликає серйозне занепокоєння. Наприклад, в той час як за песимістичним 

сценарієм Енергостратегії ВВП має зростати на 3,8 % щороку (за базовим сценарієм – 5% 

щороку), у 2012 році ВВП зріс всього на 0,2 %, прогноз на 2013 – 0-1%.  

3. Прогнозні паливно-енергетичні баланси документу, які критикувались через занадто 

оптимістичні прогнози, були незначно змінені, переважно у бік зменшення (в основному це 

стосується песимістичного сценарію в цілому та експорту органічного палива).Баланси 

електричної енергії, природного газу та нафти залишились незмінними.  

4. Структура та обсяги виробництва за джерелами генерації не зазнали жодних змін. Не 

дивлячись на численні коментарі та критику, що отримали розробники проекту 

Енергостратегії щодо занадто занижених перспектив розвитку сектору відновлювальної 

енергетики, встановлена потужність та прогнозні обсяги виробництва енергії в проекті 

залишились незмінними.  

5. Значних змін та доповнень зазнали розділі, що стосуються обсягів транспортування нафти та 

вугільного сектору.  «Вугільний розділі» був доповнений перспективами розвитку «нових 

альтернативних видів палива» на базі вугільних енерготехнологій, спрямованих на заміщення 

природного газу (що може викликати збільшення попиту вугілля на 16 млн. т.). Зокрема це 

стосується синтез-газу, водовугільного палива. При цьому, споживання природного газу за 

всіх сценаріях залишилось незмінним. Додано секцію «Соціальний ефект від реформування 

вугільної галузі», якої не було в попередній редакції документу. 

6. Включені деякі доволі прогресивні ідеї та концепції, на яких не було зроблено акценту раніше 

або взагалі не згадувалось. Зокрема, це стосується доступу та участі громадськості у прийнятті 
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суспільно-значущих рішень в галузі енергетики, створення прозорих і стабільних умов 

розвідки й видобування вуглеводнів (The Extractive Industries Transparency Initiative - EITI).  

7. Потреба в фінансових ресурсах на реалізацію Енергостратегії зросла до 1760 млрд. грн. проти 

1726 млрд. грн. в попередній редакції. 

8. Хоча цільові показники з енергозбереження в новій редакції Енергостратегії не змінились, 

проте слід зазначити, що цьому питанню приділено більше уваги.  Зокрема, зазначається 

необхідність приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня та посилення 

будівельних нормативів і реконструкція системи теплопостачання. В той же час, різні 

розмірності в документі значно ускладнюють розрахунки. Зокрема, в одному розділу 

енергоємність виражається від разу в трьох розмірностях: т.у.п./$1000 ВВП, т.у.п./1000 грн. 

ВВП та кг.у.п./грн. ВВП.  

Що стосується виконання Україною зобов’язань в рамках приєднання до Енергетичного 

Cпівтовариства, то прогнозні показники встановленої потужності та обсягів виробництва 

відновлювальними джерелами енергії, у порівнянні з попередньою редакцію Енергетичної стратегії 

(документ для громадського обговорення), не були змінені. Натомість,  зазначаються умови, за яких 

ці показники можуть збільшитись. В документі не дається напряму відповідь, чи забезпечують цільові 

показники зазначені в проекті Енергостратегії виконання Україною зобов’язань в рамках  

Енергетичного Співтовариства. Згідно наведених даних у таблиці «Динаміка вироблення 

електроенергії з нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії в 2010-2030 рр.», у 2020 році, на ВДЕ 

буде вироблено 3,6 ТВт*год. електроенергії, що складає менше 2% від загального обсягу 

виробництва електроенергії. Цільовий показник, взятий Україною, складає 11% відновлюваних 

джерел у загальному споживанні у 2020 році. Українська сторона показала1, що вже зараз цей 

показник становить 5,5%, що свідчить про включення до категорії відновлюваних видів енергії з 

категорії інші джерела, які не є відновлюваними згідно визначення директиви ЕС, проте вважаються 

такими в Україні через розбіжності у визначені даного терміну. Оскільки проект оновленої 

Енергостратегії не розкриває склад пункту «Енергія з інших джерел», то існує загроза, що Україна 

може розраховувати виконати свої зобов’язання частково за рахунок таких джерел, замість розвитку 

нових потужностей ВДЕ. Якщо навіть врахувати виробництво на великих ГЕС (13 ТВт*год. в 2020 році 

за базовим сценарієм), то сумарна частка ВДЕ та великих ГЕС буде складати 7,2%, що говорить про 

можливе невиконання Україною взятих на себе зобов’язань. 

Таким чином, зміни в документі носять переважно «косметичний» характер і не адресують ключових 

проблем даного документу – завищені прогнозовані потреби у енергоносіях, нереалістичні темпи 

зростання економіки, фокусування переважно на генерації, а не на управлінні споживання. Коментарі 

та рекомендації, що надійшли до розробників документу від Державного агентства 

енергоефективності та енергозбереження України, спільного звернення Делегації ЄС, Посольства 

США в Україні та представництва Всесвітнього банку, як і коментарі НЕЦУ переважно не були 

враховані. 

Нижче представлені основні (але не всі) зміни, що були внесені в останню редакцію документу, яка, 

ймовірно, й буде затверджена Урядом України.   

                                                           
1
Decision of 10

th
Ministerial Council of the Energy Community , D/2012/04/MC-EnC, from 18.10.2012.  

http://expert.ua/img/361/Letter.pdf
http://expert.ua/img/361/Letter.pdf
http://en.necu.org.ua/files/2012/10/NECU-Comments-to-the-Energy-Strategy_EN.pdf
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Основні зміни в документі 

 

 Був доданий Розділ «Аналіз виконання та причини оновлення Енергетичної стратегії», проте 

самого аналізу виконання Енергетичної стратегії не має. 

 

 Був доданий Розділ «Підхід до оновлення Енергостратегії», який розкриває механізм 

оновлення документу. В розділі зазначається, що куратором процесу оновлення документу на 

початку проекту було визначено Фонд «Ефективне управління», який координував роботу 

команди експертів та консультантів. 

 

 Було зазначено, що «відповідальним за реалізацію Енергостратегії в цілому є Міністерство 

енергетики та вугільної промисловості України. Уряд визначає як співвиконавців «всі причетні 

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади». 

 

 Динаміка та прогнозні сценарії зростання ВВП України не змінились. В той час як за 

песимістичним сценарієм Енергостратегії ВВП має зростати на 3,8 % щороку (за базовим 

сценарієм – 5% щороку), у 2012 році ВВП зріс на 0,2 %, прогноз на 2013 – 0-1%. Про занадто 

амбіційні цілі економічного зростання, а з ним і зростання споживання первинних 

енергетичних ресурсів (ПЕР) НЕЦУ звертало увагу в своїх коментарях та пропозиціях до 

Енергостратегії. 

 

 Прогнозні паливно-енергетичні баланси за різних сценаріїв були незначно змінені: 

o Зменшено об’єми споживання нафти в базовому сценарії(прибуткова частина); 

o За рахунок зменшення видобутку органічного палива, помітно зменшена прибуткова 

та витратна частини за песимістичним сценарієм (258 млн. т.у.п. в попередній редакції 

документи було зменшено до 239 млн. т.у.п.); 

o За песимістичним сценарієм значно зменшено обсяг експорту енергетичних ресурсів, 

в основному за рахунок зменшення експорту органічного палива (замість 21 млн. т.у.п. 

в старій редакції стратегій, 3,6 в новій); 

o Обсяги експорту електроенергії зменшено з 6 до 5,5 млрд. кВт*г  (для порівняння, 

експорт електроенергії за січень-грудень 2012 року склав 9,7 млрд. кВт*г, що на 

3,3млрд. кВт*г більше ніж роком раніше); 

o Оптимістичний сценарій, а також баланс електричної енергії залишились без змін; 

o Баланс вугілля було значно зменшено за песимістичним сценарієм: з 103,5 млн.т.у.п. у 

2030 році до 77,6; 

o Баланси природного газу та нафти залишились незмінними. 

 

 Необґрунтованими залишаються тези про збільшення споживання електроенергії 

населенням. В документі зазначається, що основним чинником такого зростання буде 

«поліпшення добробуту населення України, яке зумовить покращення житлових умов до 

рівня, близького до розвинених країн 2010 р. (збільшення житлової площі з розрахунку на 

людину приблизно у 1,5 рази) хоча тенденції останніх років свідчать про зворотне. В той же 

час, чомусь стверджується, що «зниження чисельності населення не матиме значного впливу 

на обсяг споживання електроенергії». 
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 Було додано, що «для забезпечення надійності постачання за умови прогнозованого дефіциту 

генеруючих потужностей в енергосистемі України, регуляторний орган в галузі 

електроенергетики повинен проводити відкритий тендер на будівництво нових 

потужностей.» 

 

 Структура та баланс встановлених потужностей залишились без змін. 

 

 В розділі 3.2.3. Розвиток магістральних мереж, з основних завдань розвитку магістральних 

мереж було видалено пункт «Сприяння розвитку конкуренції на ринку електроенергії». 

 

 В тому ж розділі, до переліку пріоритетних проектів додано «Розвиток та розширення мереж 

напругою 330 кВ для підвищення надійності електропостачання.» 

 

 У розділ 3.2.6. Розвиток теплової генерації, в блоці про реконструкцію потужностей на ТЕС 

додано «За потреби, в разі економічної доцільності та за умови збереження темпів 

реконструкції кількість модернізованих теплових блоків може бути збільшена. Таке 

збільшення відповідним чином зменшить потребу в будівництві нових блоків». 

 

 В цей же розділ було додано матеріал, що стосується когенерації: «На сьогоднішній день 

вітчизняні ТЕЦ знаходяться у важкому становищі. У зв’язку з цим потрібно провести 

модернізацію теплоенергоустановок та перейти на новий розвиток виробництва теплової та 

електричної енергії – когенерацію». «Впровадження зазначених заходів буде сприяти 

розвитку когенераційних технологій в Україні на базі існуючих ТЕЦ, що в свою чергу: 

 Зменшить залежність держави від імпорту енергоносіїв (за рахунок зменшення 

споживання газу та переходу на інші види палива); 

 Підвищить рівень енергетичної безпеки держави; 

 Підвищить ефективність використання палива в процесах виробництва теплової та 

електричної енергії або в інших технологічних процесах; 

 Підвищить надійність та безпеку енерго- та теплопостачання на регіональному рівні. » 

 Пропонується «розглянути можливість використання відходів збагачення вугілля як палива 

для електростанцій, що використовують технологію ЦКШ»2. 

 

 При виборі палива для нових або модернізованих блоків  ТЕС разом з використанням бурого 

вугілля пропонується розгляд проектів «повного або часткового спалювання альтернативного 

палива (у тому числі твердих побутових відходів)». 

 

 В Розділ 3.3.1. Структура власності зазначається, що «оператор ОЕС України залишається у 

державній власності на середньострокову перспективу.» 

 

 В Розділі 3.3.2. Система ціноутворення й тарифоутворення пункт про «Мінімізацію ціни для 

кінцевих споживачів при забезпеченні «справедливих» рівнів доходів для генеруючих і 

мережевих компаній» був замінений на «Збалансування інтересів споживачів електричної 

енергії та підприємств електроенергетичної галузі». 

                                                           
2
Технологія циркулюючого киплячого шару 
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 В Розділі 3.3.3. незначно були змінені складові моделі ринку електричної енергії. 

Повномасштабний перехід на нову модель ринку має бути завершений вже до кінця 2015 

року (а не 2014 як зазначалось в попередній редакції). 

 

 В Розділі 3.4. Загальні екологічні проблеми в галузі електроенергетики обсяг інвестицій для 

встановлення пилогазоочисного устаткування на наявні блоки ТЕС під час реконструкції був 

зменшений з 100-110 млрд. грн. до 37 млрд. Щодо перспектив торгівлі квотами та роботи в 

рамках механізму спільного здійснення зазначається, що «у довгостроковій перспективі 

даний потенціал буде збільшуватись, завдяки розвитку електричної генерації на базі гідро- та 

атомних станцій, що сприятиме зниженню викидів парникових газів». 

 

Фактично це означає, що при модернізації енергоблоків ТЕС не буде забезпечено 

встановлення пилогазоочисного обладнання в тих об’ємах, які необхідні для виконання 

вимог Директиви 2001/80/ЕС, що Україна зобов’язалася виконати до 2018 року згідно угоди 

про вступ до Енергетичного співтовариства. 

 

 Розділ 3.Б. Теплова енергія в секції Розвиток системи теплопостачання був значно 

доповнений.  Зокрема, в напрямку реалізації енергозберігаючих заходів у секторі споживання 

теплової енергії передбачає зниження його питомого споживання приблизно на 30% за 

рахунок проведення енергетичних аудитів з подальшим підвищенням термоефективності 

будинків із застосуванням сучасних норм та стандартів у будівництві, в першу чергу, у сфері 

будівництва та реконструкції житлового та промислового будівельного фонду. В той же час 

відмічається, що «пріоритет повинен надаватися впровадженню енергозберігаючих 

технологій у державному секторі, об’єкти якого мають найбільший потенціал з підвищення 

енергоефективності та знаходяться у державній власності, що шляхом централізованої 

координації дозволить досягти значного ефекту у короткий термін». 

Відмічається необхідність створити Національну стратегію теплозабезпечення України з 

детальним прогнозом потреби в теплі, структури генерації, основами регулювання ринку 

теплової енергії тощо, графіком модернізації системи теплової генерації та мереж, графіком 

приведення тарифів до економічно обґрунтованих тощо. А також в даній Стратегії потрібно 

вказати терміни виконання зазначених кроків, відповідальних за їх виконання та механізми 

моніторингу та контролю. 

 

 Розділ 3.В. Нетрадиційні відновлювані джерела енергії значно доповнений та уточнений. 

Прогнози потужностей та обсягів виробництва приведені середні, а не діапазонні як було в 

попередній редакції документу. 

 

«Розрахунок об’єктивно досяжного показника сукупної потужності ВДЕ до 2030 р. 

виконувався з урахуванням технічних обмежень ОЕС України (наявність регулюючих 

потужностей, стан мереж тощо) та нормованої вартості виробництва електроенергії з ВДЕ. З 

іншого боку була врахована можливість та вартість майбутнього зняття технічних обмежень 

ОЕС України, прогнозоване зниження витрат на будівництво об'єктів для генерації з ВДЕ та 

потенційні вигоди для України від розвитку цієї галузі. Виходячи із сьогоденного стану цих 

факторів, прогноз доцільної сукупної потужності ВДЕ у 2030р. складає 10% від загальної 

встановленої потужності або 6 ГВт (12 ГВт включаючи великі ГЕС), а обсяг виробітку – 13 
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ТВт•год (27 ТВт•год включаючи великі ГЕС). Однак вказані прогнозні показники можуть 

збільшитися за рахунок зміни факторів, зазначених вище.  

 

У той самий час можливе прийняття рішення про розвиток генерації з ВДЕ понад вказані 

прогнозні показники без зміни зазначених факторів, але слід враховувати, що наслідком 

цього рішення буде відчутне підвищення ціни на електроенергію для кінцевих споживачів. 

Основною причиною такого зростання будуть витрати на будівництво нових регулюючих 

потужностей (з коефіцієнтом резервування не менше ніж 0,85 на базі вугільних або газових 

блоків ТЕС), модернізації мережевої інфраструктури та пошук рішень забезпечення стабільної 

роботи ОЕС України (система точного прогнозування погодних умов, засоби протиаварійної 

автоматики тощо)». 

 

 В розділі 4.2.4. Будівництво нових енергоблоків АЕС зазначається, що введення в 

експлуатацію енергоблоків №3,4 Хмельницької АЕС планується в 2018,2020 роках відповідно. 

В той же час, навіть представники атомної енергетики визнають, що пуск блоків відбудеться 

(якщо взагалі відбудеться) набагато пізніше. Строки будівництва та введення в експлуатації 

блоків в 2018 та 2020 роках слід приймати ще більш скептично, якщо врахувати висування 

Державною інспекцію ядерного регулювання України додаткових вимог до безпеки нових 

АЕС  та заявами високопосадовців про те, що необхідно буде демонтувати існуючу будівельну 

інфраструктуру під енергоблоки 3 та 4 на ХАЕС.  

 

Як зазначається в розділі, введення в експлуатації нових блоків (крім ХАЕС 3,4) планується на 

2023-2029 рр. (в попередній редакції було 2025-2030). 

 

 В розділі 4.2.3. Продовження експлуатації АЕС в понадпроектний термін зазначається, що 

виконання заходів заміни застарілого обладнання, переоцінки безпеки дозволять прийняти 

рішення щодо подовження терміну експлуатації енергоблоків на 20 років. Проте, як відмічає 

державний регулятор, немає жодних підстав говорити про те, що термін експлуатації всіх 

блоків буде подовжений на єдиний для всіх термін (20 років). Наприклад, подовження 

терміну експлуатації першого енергоблоку ЮУАЕС розглядається тільки на 10 років. 

 

 У розділі 4.3.2. Поводження з радіоактивними відходами (РАВ), відпрацьованим ядерним 

паливом (ВЯП) та високоактивними відходами (ВАВ) немає жодного слова про захоронення 

РАВ в глибоких геологічних формаціях. Держава ігнорує проблеми, які породжує атомна 

енергетика в Україні.  

 

 Найбільших змін зазнав Розділ 5. 5.Стратегія розвитку вугільної промисловості. Було додано:  

 

«через недостатні капітальні вкладення в попередні роки вугільна промисловість України має 

найстаріший серед країн СНД шахтний фонд, а його значна зношеність призвела до 

формування негативного балансу виробничих потужностей. За період 1991 - 2012 рр. 

виробнича потужність вугледобувних підприємств зменшилась з 192,8 млн. тонн до 85,9 млн. 

тонн на рік або майже в 2,2 рази.» 

 

«Виходячи із сьогоденного стану світової та української економіки, збереження тенденцій у 

вугільній галузі, що мали місце останні 10 років, не є можливим. Реалізація значного 
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потенціалу вугільної галузі, що здатний повністю забезпечувати власні потреби та зміцнити 

енергетичну безпеку України, потребує негайного реформування галузі. Ця гостра 

необхідність також підкреслюється у Програмі економічних реформ Президента України на 

2010-2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».  

Згідно з проведеним аналізом та вищезгаданою Програмою реформ, основними проблемами 

галузі є: 

o Висока собівартість вугілля, що найчастіше перевищує ціну імпортного; 

o Скорочення внутрішнього попиту на енергетичне та коксівне вугілля, що за якісними 

показниками не відповідає сучасним технологічним вимогам; 

o Велике навантаження на державний бюджет через субсидії на підтримку збиткового 

виробництва; 

o Відсутність стимулів до зниження витрат через чинну систему державної підтримки 

підприємств галузі (компенсацію витрат);  

o Низькі темпи приватизації й відсутність кроків щодо закриття вироблених/ збиткових 

шахт, що призводить до браку інвестиційних ресурсів для здійснення технічної 

модернізації шахт;  

o Велика залежність зайнятості населення в окремих регіонах від роботи шахт та 

відсутність цілісного підходу до усунення негативних соціальних наслідків закриття 

шахт, що значно ускладнює та уповільнює процес реформування галузі.» 

 

У той же час конкурентними перевагами вугільної промисловості України є:  

o Наявність великих запасів вугілля;  

o Наявність значних резервів підвищення ефективності вуглевидобутку, виробництва 

вугільної продукції та впровадження інноваційних вугільних технологій;  

o Розвиненість вертикально-інтегрованих компаній в енергетичній та металургійній 

галузях;  

o Розвиненість інфраструктури в регіонах вуглевидобутку.» 

 

Середньозважена собівартість однієї тонни готової товарної вугільної продукції була 

збільшена з 776 до 930 грн./т. 

 

«Обсяг державного фінансування вугільної галузі за період з 2001 по 2010 рр. зріс майже у 

чотири рази і у 2010 р. досяг 7,7 млрд. грн., що склало 2 відсотки від сукупних державних 

видатків України. При цьому видобуток вугілля за вказаний період зменшився більш ніж на 

10%, що демонструє значну неефективність використання бюджетної підтримки». 

 

 В Розділ 5.2. Прогноз споживання вугілля було додано матеріал, що стосується синтез-газу та 

водоугільного палива, чого не було в попередній редакції Стратегії: «У зв’язку із створенням та 

впровадженням в Україні на базі вугільних енерготехнологій нових альтернативних видів 

палива (синтез-газ, водовугільне паливо), спрямованих на заміщення природного газу, попит 

на енергетичне вугілля може збільшитися. В 2017 році в разі завершення будівництва 4 

заводів для виробництва синтетичного газу і водовугільного палива необхідно додатково 10 

млн. т. вугілля. До 2030 року можна буде забезпечити близько 6,4 млрд.м3 природного газу 

на рік за рахунок виробництва синтетичного газу, для чого буде потрібно приблизно 16 млн. т 

рядового вугілля, що еквівалентне 12 млн.т. готової вугільної продукції.» 
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 Повністю змінений та доповнений Розділ 5.3. Розвиток і реформування вугільної 

промисловості.  

 

 

o Зокрема, зазначаються негативні тренди у вугільній промисловості: «У той же час, 

через недостатні капітальні вкладення в попередні роки вугільна промисловість 

України має найстаріший серед країн СНД шахтний фонд, а його значна зношеність 

призвела до формування негативного балансу виробничих потужностей. За період 

1991 - 2012 рр. виробнича потужність вугледобувних підприємств зменшилась з 192,8 

млн. тонн до 85,9 млн. тонн на рік або майже в 2,2 рази.».  

o Було додано перелік основних проблем галузі та конкурентні переваги вугільної 

промисловості України; 

o Прогноз споживання вугілля за оптимістичним сценарієм був дещо збільшений; 

o Було додано інформація стосовно синтез-газу та водо вугільного палива: 

«У зв’язку із створенням та впровадженням в Україні на базі вугільних 

енерготехнологій нових альтернативних видів палива (синтез-газ, водовугільне 

паливо), спрямованих на заміщення природного газу, попит на енергетичне вугілля 

може збільшитися. В 2017 році в разі завершення будівництва 4 заводів для 

виробництва синтетичного газу і водовугільного палива необхідно додатково 10 млн. т 

вугілля. До 2030 року можна буде забезпечити близько 6,4 млрд.м3 природного газу 

на рік за рахунок виробництва синтетичного газу, для чого буде потрібно приблизно 

16 млн. т рядового вугілля, що еквівалентне 12 млн.т готової вугільної продукції»; 

o Розділ 5.3.1. Реформування вугільної галузі були зазначені цілі реформування: 

■Створення беззбиткової та економічно ефективної галузі, здатної забезпечувати 

економіку України вугіллям, працюючи без державної підтримки; 

■Вирішення соціальних та екологічних наслідків, що можуть виникнути в процесі 

реформування вугільної галузі (безробіття через закриття містоутворюючих 

підприємств, загроза навколишньому середовищу через консервацію та закриття 

шахт). 

o Додано новий Розділ 5.3.2. Соціальний ефект від реформування вугільної галузі; 

o Зазначається, що «Виходячи із необхідності запланованого виробництва синтез-газу і 

водовугільного палива для заміщення природного газу, пропозиція [очевидно 

мається на увазі попит. - НЕЦУ] вугілля можливо потребуватиме збільшення на 16 

млн.тонн.» 

 

 У Розділі 6.1.1. Поточне споживання газу зазначається: «Також детальна інформація стосовно 

споживання природного газу в Україні, особливо населенням, комунальними та державними 

споживачами, відсутня. Тому першим кроком для зменшення споживання газу є проведення 

незалежного аудиту з детальним визначення об’ємів споживання газу, особливо населенням 

та державними і комунальними підприємствами.» 

 

 У Розділі 6.5.1. Прогноз обсягів споживання нафтопродуктів додано: «Для подальшого 

зменшення споживання нафтопродуктів транспортом необхідно стимулювати перехід 

громадського транспорту в містах на електричну тягу та переведення його на альтернативні 

види палива, переводячи в першу чергу комунальний парк на моторне паливо із домішками 

біопалив». 
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 Значно розширено Розділ 6.8.2. Прогноз обсягів транспортування нафти.  

 

 У Розділ 6.9.2. Видобуток газу й нафти додано, що для створення прозорих і стабільних умов 

розвідки й видобування вуглеводнів необхідно в тому числі (нове): 

 

o Виконати до кінця 2012 року[очевидно, ці плани вже зсуваються в часі. - НЕЦУ] всі 

показники приєднання до EITI у статусі країни-кандидата, в т.ч. створити 

Багатосторонню групу зацікавлених осіб з представників державної влади, бізнесу та 

громадськості, в її рамках розробити, узгодити і затвердити державний Робочий план 

реалізації EITI; 

o Забезпечити належне виконання державного Робочого плану реалізації EITI, зокрема 

публікації першого Звіту за стандартами ЕІТІ в межах 18-місячного терміну з моменту 

приєднання, але не пізніше липня 2013 року, для набуття статусу країни-послідовника 

ЕІТІ; 

 

 У Розділ 7.1 Основні принципи державної політики в сфері енергоефективності додано секцію 

«Основні принципи державної політики в сфері енергоефективності». У секції «Споживання 

тепла та газу» зазначається необхідність приведення тарифів до економічно обґрунтованого 

рівня та посилення будівельних нормативів і реконструкція системи теплопостачання. 

 

 В Розділі 7.2. Потенціал розвитку нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії й 

альтернативних видів палива зазначено, що «Нові потужності з генерації теплової та 

електричної енергії необхідно проектувати з обов’язковим додержанням Європейських норм 

з викидів. Виходячи із сьогоденного стану факторів, описаних у Розділі 3.В, прогноз доцільної 

сукупної потужності ВДЕ у 2030р. складає 10% від загальної встановленої потужності або 6 ГВт 

(12 ГВт включаючи великі ГЕС), а обсяг виробітку – 13 ТВт•год (27 ТВт•год включаючи великі 

ГЕС). Також у Розділі 3.В вказані умови, за яких показник встановленої потужності ВДЕ у 2030р. 

може бути збільшено. Місцезнаходження будівництва нових потужностей повинно 

здійснюватись у відповідності з системним, централізованим підходом, який забезпечить 

оцінку потенціалу генерації енергії з ВДЕ та буде враховувати можливі технічні обмеження.» 

При цьому прогноз обсягів виробництва електроенергії з нетрадиційних і відновлювальних 

джерел енергії залишився незмінним.  

 

В секції Розвиток виробництва та споживання біопалив відмічається: «Напрямок стратегічного 

розвитку біопалив на території України має відповідати основним принципам Європейського 

співтовариства в області біопалив, відображеним у «Стратегії ЄС із біопалив» (Brussels, 

8.2.2006 COM (2006) 34 final), зокрема, стимулюванню споживання та виробництва біопалив. 

Це стосується як твердого біопалива (соломи, дров, відходів деревообробки тощо) так і 

рідких біопалив. За підвищення попиту на них на світовому ринку з одного боку, та 

розвитку виробництва даних видів біопалива та зниження собівартості їх виробництва в 

Україні з іншого, необхідно розглянути питання збільшення їх експорту до інших країн.» 

 

 В Розділ 8. Загальні екологічні проблеми, зумовлені виробничою діяльністю підприємств 

паливно-енергетичного комплексу, та шляхи їх розв’язання серед основних принципів 

реалізації завдань держави в області екології додано «Завчасного залучення громадськості 
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до прийняття рішення про спорудження нових об’єктів ТЕК, а також інших рішень, що 

можуть впливати на здоров’я людей та стан довкілля».  

 

Серед основних напрямків розвитку в електроенергетиці та тепловій енергетиці додано 

«Зниження витрат при виробництві, передачі та розподіленні електричної та теплової 

енергії» 

 

 В Розділ 9. Гарантування енергетичної безпеки додано секцію «Моніторинг безпеки 

енергопостачання. З метою забезпечення стабільного середовища для функціонування 

національного енергетичного ринку та адаптації національного законодавства до 

законодавства ЄС (Директиви 2005/89/ЄС, 2004/67/ЄС та Регламент 994/2010) має бути 

запроваджений моніторинг безпеки енергопостачання. Моніторинг безпеки 

енергопостачання має здійснюватися уповноваженим органом державної влади, та 

стосуватися, зокрема:  

 

o Балансу виробництва-споживання електричної енергії та природного газу; 

o Достатності обсягів резервних потужностей для балансування; 

o Рівня очікуваного майбутнього попиту на електричну енергію та природний газ, а 

також прогнозу потужності, яка має бути забезпечена за рахунок додаткових 

генеруючих потужностей, що знаходяться у процесі будівництва, або будівництво 

яких планується; 

o Диверсифікації джерел постачання енергоресурсів;  

o Експлуатаційної надійності мереж та безперебійності енергопостачання; 

o Якості та рівня технічного обслуговування мереж;  

o Заходів щодо покриття максимального навантаження та вирішення проблеми 

дефіциту генеруючої потужності». 

 

 В Розділі 10. Фінансове забезпечення розвитку паливно-енергетичного комплексу сумарні 

інвестиції в розвиток ПЕК України на 2012-2030 рр. були змінені, переважно в напрямку 

зростання. Так, сумарні інвестиції оцінюються на рівні 1760 млрд. грн. проти 1726 в 

попередній редакції. Додано пункт про модернізацію газотранспортної системи, яка 

оцінюється в 47-58 млрд. грн. 

 

 У Розділ 11. Державне управління та регулювання в енергетиці та участь громадськості в 

прийнятті рішень додано: «потрібно враховувати, що рішення щодо розвитку ПЕК мають 

значний вплив на економічний, соціальний та екологічний стан окремих регіонів та країни в 

цілому, тому ці рішення обов’язково повинні прийматися з урахуванням позиції 

громадськості. Таким чином процес підготовки рішень та їх прийняття повинен бути 

максимально прозорим та включати в себе активну участь громадських організацій, експертів 

та інших представників громадянського суспільства. Вкрай важливо, щоб участь громадськості 

базувалась на конструктивному та аргументованому діалозі, спрямованому на досягнення 

консенсусу, який буде максимально збалансовано враховувати інтереси всіх зацікавлених 

сторін та об’єктивну оцінку всіх факторів, що мають вплив на остаточне рішення.» 

 

 Значно змінені розділи 12 Інтеграція в Європейський Союз у сфері енергетики та 14. Програми 

та документи, необхідні для реалізації Енергетичної стратегії. 


