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ВСТУП
Загальны положення
Для отримання енергії потрібні первинні її джерела: сонце, вітер, вода та
паливо: вуглеводневе (нафта, газ, вугілля, дрова), ядерне тощо. Причому всі они
не корисні доти, доки не перетворяться в необхідні енергетичні послуги ля
кінцевого споживача за допомогою машин або іншого устаткування, нариклад,
печі, турбіни або двигуна.
У багатьох країнах велика кількість первинної енергії витрачається марно
через недосконалу конструкцію або нераціональну експлуатацію устаткуання
унаслідок недбалого господарського управління процесами енерговикористання.
До таких країн, на жаль, можна віднести й Україну та інші країни СНД, які
розвивали свою економіку на принципах екстенсивного «користання енергії,
особливо в промисловому виробництві, а не на принципах ефективного
використання енергетичних ресурсів, що стало властивим економіці розвинених
країн світу після першої енергетичної кризи 1973 року. Маючи у своєму
розпорядженні значні природні енергетичні ресурси, країни колишнього СРСР не
вважали за потрібне фахово ставитися до інтенсифікації використання дарованих
природою багатств для поліпшення якості життя своїх громадян і не звертали
достатньої уваги на те, що ці ресурси не нескінченні, і вони ще можуть бути
корисними для майбутніх поколінь. Крім того, питання теплового балансу Землі і
пов'язані з цим умови існування життя були ще мало вивчені. Лише останніми
десятиріччями минулого століття розвинені країни світу почали серйозно вивчати
природні та антропогенні чинники і закономірності, які формують глобальний
клімат.
Україна має значні природні ресурси та унікальне для Європи навколишнє
середовище, але водночас є однією з найбільш екологічно забруднених країн
регіону. Україна є однією з країн світу, де енергетичні ресурси використовуються
найменш ефективно. Станом на 1990 рік, загальний обсяг забруднення
навколишнього природного середовища Україною складав 246 мільйонів тон СО2.
У 2002 році загальний обсяг викидів був зафіксований на рівні 487.7 мільйонів
тон вуглецю.
Декілька десятиліть тому стало очевидним, що вміст в атмосфері речовин,
які спричиняють парниковий ефект – парникових газів (карбону (IV) окису СО2,
метану – СН4 , окису азоту N2О та інших) – за останні 250 років стрімко зріс, і
спричинено це, перш за все, спалюванням викопного палива: вугілля, нафти і
природного газу, а також поширеням вирубок лісу і зростанням сільськогосподарських угідь. За даними міжнародних експертів найбільшим джерелом викидів
парникових газів є енергетична галузь, яка спричиняє понад 50 % промислових
викидів. Так, 2004 року викиди СО2 від використання органічного палива склали
56,6 %.
У зв'язку з цим у світової спільноти з'явився новий погляд на розвиток
енергетики світу. Розглядаються різні сценарії, які грунтуються на загальних
геополітичних підходах щодо розвитку економік країн та різних варіантах
використання енергетичних ресурсів. У результаті пропонуються для аналізу
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варіанти можливого впливу енергетики на навколишнє середовище. Мета цих
досліджень – запропонувати різним країнам варіанти побудови або реконструкції
енергетики з урахуванням реальних загроз для людства і конкретних країн за
умови продовження екстенсивного використання енергії. Для будь-якої країни
світу, зокрема й України, надзвичайно важливо зробити правильний вибір.
Курс на активну енергозберігаючу політику знайшов відображення в Законі
України
«Про
енергозбереження»,
комплексній
державній
програмі
енергозбереження, прийнятої Урядом України, в Глобальній стратегії
енергозбереження для України, Рекомендаціях Ради Європи, а також в низці
наказів Державного комітету України з енергозбереження.
Значна частина політичної еліти не тільки в розвинутих країнах, а також і в
Україні вважає енергозбереження другорядною справою, хоча і необхідною. Тому
фінансування цієї галузі здійснюється за остаточним принципом.
Турбота про сьогодення, вирішення нагальних проблем в енергетиці України
не виправдовує відсутність уваги до стратегічних завдань енергозбереження та
нерозривно пов'язаних з ними завдань екології.
Раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної
безпеки життєдіяльності людини – невід'ємна умова сталого економічного та
соціального розвитку України.
З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику,
спрямовану на збереження природного середовища, захисту життя і здоров'я
населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням довкілля, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону,
раціональне
використання і відтворення природних ресурсів.
В наш час уже стало цілком зрозумілим, що стан навколишнього природного
середовища пов`язаний з характером розвитку суспільства. Сучасні проблеми
екології несуть на собі очевидні ознаки катастрофічності. Збентежений людський
розум шукає вихід з того критичного стану, що утворився.
Нинішні екологічні проблеми суспільства і технології природокористування є
наслідком економічних відносин, в основі яких лежать необмежені нічим форми
споживання природних ресурсів, передусім вуглеводневої сировини – нафти, газу,
вугілля.
Раціональне використання та економне витрачання первинної та
перетвореної енергії й природних енергетичних ресурсів, а також стан
навколишнього природного середовища є суттєвими для гарантування сталого
розвитку. Такі питання, як зміна клімату, втрата біосфери та деградація озонового
шару, мають глобальний характер, і країни не можуть їх вирішити поодинокими
діями. ПРООН♦ допомагає Україні зміцнити її потенціал, а також вирішувати ці
проблеми на загальнонаціональному, реґіональному рівнях і на рівні громади,
популяризуючи та поширюючи найкращі практики, надаючи консультації щодо

♦

Див. доповідь «Програма розвитку ООН (ПРООН) про розвиток людського потенціалу 1994
року».
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інноваційних підходів в екологічній політиці та закладаючи партнерські стосунки
шляхом впровадження пілотних проектів.
Заходи ПРООН В Україні стосовно енергії та довкілля. Екологічна програма
ПРООН підходить до вирішення проблем довкілля шляхом проведення
загальнонаціональних та субрегіональних заходів, закликає до обмеження
кількості викидів, що спричиняють парниковий ефект, шляхом більш ефективного
використання енергоносіїв у місцевих системах теплопостачання та внаслідок
користування відновлюваними джерелами енергії. Основними міжнародними
водними джерелами є Чорне море і річка Дніпро.
ПРООН розробила Стратегічний план дій, з метою координації партнерів та
зацікавлених сторін, покращення фінансових, юридичних та операційних
механізмів зменшення забруднення та сталого використання ресурсів.
Головним для нашого суспільства має стати ефективне використання
обмежених виробничих ресурсів та керування цими процесами з метою
найповнішого задоволення потреб людини. При цьому треба виходити з тієї
передумови, що людина – природна складова біосфери, що вона виникла
внаслідок її еволюції, що на неї, як і на решту живих видів, поширюються закони
розвитку біосфери. Людство може існувати на планеті лише у вузькому діапазоні
її параметрів. Як і будь-який живий вид, воно має свою екологічну нішу – систему
взаємовідносин з навколишнім середовищем, закони розвитку яких людина
зобов`язана враховувати у своїй діяльності. Відступ від цих законів здатний
спричинити катастрофічні наслідки.
Одне з емпіричних узагальнень, що стосується розвитку живого світу,
говорить: якщо будь-який вид стає монополістом у своїй екологічній ніші, він
неминучо переживає екологічні кризи, спрямовані на відновлення у ній рівноваги,
порушеної монополістом. Наслідків екологічної кризи, викликаної життєдіяльністю виду-монополіста, що пов`язана з порушенням рівноваги всередині
екологічної ніші, може бути, як правило, два.
Вид-монополіст швидко вичерпує ресурси своєї екологічної ніші і терпить
лихо через нестачу ресурсів для життєдіяльності. В цьому випадку розвиток
живого виду припиняється, його чисельність різко падає. Це початок деградації –
він може повністю зникнути.
Інший шлях – розширення екологічної ніші та відповідні зміни способу
життя і організації виду (як біологічної, так і суспільної). При цьому розвиток
виду може тривати, він зберігає монопольний стан у новій, розширеній
екологічній ніші – до нової екологічної кризи.
Розвиток людства йде саме за цим законом. Воно як біологічний вид давно
вже приречене на монополізм, а в останні десятиріччя його діяльність стрімко
змінює вигляд планети. Сьогодні монополізм людини як виду – безпрецедентний.
У зв`язку з цим з особливою гостротою постає питання екологічного
обгрунтування допустимого використання обмежених природних ресурсів, у
першу чергу паливно-енергетичних, запаси яких невмолимо зменшуються з
кожним роком: щорічно людство витрачає такий обсяг енергоресурсів, на
створення якого природі знадобилося близько ста мільйонів років.
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За сучасних умов питання енергоспоживання і енергозбереження стають
одним з визначальних факторів успішного переходу до сталого розвитку.
Перегляд усталених поглядів на використання природних, в тому числі паливноенергетичних, ресурсів привів людство до усвідомлення настійної потреби
коеволюції, яку ми сприймаємо сьогодні як необхідну умову для збереження
всього живого у складі біосфери, тобто виживання людини на планеті.
Людство починає усвідомлювати тезу про формування чуття справедливості
по відношенню до прийдешніх поколінь, що потребує від нас прийняти той шлях
технологічного розвитку, який передбачає збереження природних ресурсів та
екосистем як етичний принцип розвитку. Людині треба змінити характер свого
життя і своє положення у біосфері – це постулат, до реалізації якого людство має
бути готовим.
Зміни, що тут маються на увазі, повинні включати скорочення споживання
енергоресурсів на душу населення та зменшення у зв`язку з цим викидів у
навколишне природне середовище шкідливих речовин. Зараз 24% населення, що
живе у багатих країнах, споживає 75% світових енергоресурсів і “виробляє” 70%
шкідливих викидів.
Енергоспоживання на душу населення в Україні досягло у 1990 році близько
4600 кг нафтового еквіваленту (КНЕ), що є достить високим показником навіть за
західно-європейськими стандартами. Енергоємність валової національної
продукції складала при цьому 1,84 КНЕ/дол. США, що значно більше, ніж у
розвинутих країнах.
За прогнозними до 2020 року в світі передбачається збільшення споживання
електроенергії на 50-100%. При цьому вважається, що в наступні десятиріччя
головним джерелом енергії будуть невідновлювані викопні види органічного
палива – вугілля, нафта та природний газ. Розвіданих світових ресурсів викопних
палив усіх видів вистачить відповідно: вугілля – на 250-300, нафти – на 30-40,
природного газу – на 50-70 років. Той факт, що сьогодні доводиться все більш
зростаючими темпами витрачати невідтворювані запаси органічних палив є трагедією нашої цивілізації.
У теперішній час Україна відноситься до енергодефіцитних країн, яка
задовільняє свої потреби в енергетичних ресурсах за рахунок власного
виробництва менше ніж на 50 % (у тому числі по споживанню імпортованого
природного газу на душу населення займає перше місце в світі). Поряд із цим
ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів в економіці країни
низька, енергоємність валового внутрішнього продукту в два рази вища за
енергоємність промислово розвинених країн світу.
Разом із тим відомо, що витрати на видобуток або на купівлю натурального
палива в 2-2,5 рази вищі, ніж за тону умовного палива, отриманого за рахунок
енергозбереження. У зв'язку з цим, за ініціативою Кабінету Міністрів України в
1996 р. розроблено Комплексну державну програму енергозбереження до 2010
року, яка послідовно впроваджується у життя.
За рахунок власного видобутку викопного органічного палива Україна може
забезпечити свої потреби лише частково: з нафти – на 10-12%, з природного газу
– на 20-25%, з вугілля – на 85-90%. Значного збільшення енергоресурсів у
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перспективі в країні не прогнозується. Основний власний енергоносій – вугілля,
ресурси якого складають 117,1 млрд. т, яких вистачить на 450-500 років.
Значне підвищення цін на природний газ і нафту, обмеженість їх власних
запасів, низька ефективність спалювання палива на теплових електростанціях та
повільні темпи реструктуризації і оновлення вуглевидобувної галузі, теплова
енергетика України скоро почне зазнавати дефіцит в органічному енергетичному
паливі.
Подальший розвиток галузей економіки України потребує проведення
активної енергозберігаючої політики і при використанні нафтопродуктів –
бензину, дизельного палива. Найважливіше – зменшити використання
нафтопродуктів транспортними засобами, які витрачають більшу частину
дизельного палива та бензину.
Рівень розвитку енергетики має вирішальний вплив на стан економіки в
державі, вирішення проблем соціальної сфери та рівень життя людини.
Метою соціальної держави, якою відповідно до Конституції є Україна, має
бути всебічне забезпечення добробуту громадян. Однією із найважливіших
складових добробуту у цивілізованих державах є забезпечення громадян теплом
та електроенергією. Конституцією України передбачено право громадян на їх
достатній життєвий рівень та безпечне для життя і здоров’я довкілля, що
зобов’язує державу створити відповідні умови для розвитку економіки.
Запорукою реалізації цих завдань має стати повне, надійне та екологічно безпечне
задоволення потреб населення і суспільного виробництва в енергетичних
продуктах.
Замість завдань енергозабезпечення кількісного розвитку, яким економіка
України слідувала впродовж десятиріч, енергетика повинна перейти на
енергозабезпечення сталого розвитку економіки, на що орієнтовані сьогодні
розвинуті країни світу. Альтернативи цьому шляху немає.
Забезпечення економіки і соціальної сфери країни основними видами
енергоносіїв (електричною та тепловою енергією, моторними і котельно-пічними
видами палива), і сировинними ресурсами для потреб хімії, нафто- та вуглехімії,
металургійної промисловості (коксівним вугіллям, продуктами нафто- та
газопереробки) покладається на паливно-енергетичний комплекс України (ПЕК)♦.
Енергетична стратегія України до 2030 року розроблена Інститутом загальної
енергетики Національної академії наук України. Доопрацювання виконано у
відповідності з дорученнями Президента України та Уряду України з врахуванням
результатів Парламентських слухань, громадських обговорень, пропозицій

♦

Паливно-енергетичний комплекс України (енергетика) – галузь (сектор) економіки, до
якої входять суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з розвідуванням, видобутком,
переробкою, виробництвом, зберіганням, транспортуванням, передачею, розподілом, торгівлею,
збутом чи продажем енергетичних продуктів (енергоносіїв) – палива, електричної і теплової
енергії, крім суб’єктів, основна діяльність яких спрямована на задоволення потреб населення та
господарського комплексу у послугах централізованого опалення та постачання гарячої води.
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депутатів Верховної Ради України, міністерств і відомств, наукових організацій та
енергетичних компаній.
Стратегія розроблена з урахуванням тенденцій геополітичного, макроекономічного, соціального і науково-технічного розвитку країни, що мають певні
ризики щодо визначення цих факторів. Тому необхідно забезпечити постійний
моніторинг Енергетичної стратегії та періодичне уточнення передбачених
стратегією обсягів і термінів виконання робіт з врахуванням динаміки цін на
паливно-енергетичні ресурси у світі й країні, державних програм розвитку
економіки, досягнень науково-технічного прогресу та інших чинників.
У монографії наведено стан щодо споживання і використання паливноенергетичних ресурсів в Україні, систематизовано і узагальнено нормативноправові документи та інформаційно-методичні матеріали щодо енергозбереження
в Україні усіх видів органічного палива і теплоенергії. Наведено їх основний
зміст. Дани міжгалузеві норми витрат поливно-енергетичних ресурсів. Описані
сучасні вітчизняні і світові технології енергоспоживання і енергозбереження, їх
екологічне використання. Беручи до уваги багатий досвід, накопичений при
раціональному використанні енергоресурсів, автор систематизував і узагальнив
досвід екологічно-орієнтованого енергоспоживання в контексті сучасних уявлень
про екосистемну цілісність та сталий розвиток. Монографія побудована таким
чином, щоб розкрити проблему екологічно-орієнтованого енергоспоживання,
починаючи від загальних питань нормування і закінчуючи конкретними
пропозиціями з економії в різних умовах їх використання. Ці матеріали викладено
у зручному для практичного використання вигляді.
♦♦♦♦♦
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Розділ 1. ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА АУДИТ
1.1. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ І ПРОБЛЕМИ ЗМІНИ КЛІМАТУ♦
Для оцінювання майбутніх змін клімату планети Земля у 1988 року під
егідою ООН і Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) було створено
Міжурядову групу експертів з питань зміни клімату – International Panel on
Climate Changes (IPCC), до складу якої увійшли представники 116 урядів, 13
міжурядових і 25 неурядових організацій. Чотири звіти ІРСС про стан
кліматичної системи планети, підготовлені вченими-експертами країн-учасниць
1990, 1995, 2001 і 2007 років, визнані майже всією світовою спільнотою як
основоположні документи для ухвалення рішень на державних і міжнародних
рівнях.
Стурбованість громадськості багатьох країн світу наявними змінами клімату
планети призвела до того, що 1992 року в Ріо-де-Жанейро на Всесвітньому саміті
представниками 155 держав було підписано Рамкову конвенцію ООН з питань
зміни клімату (РКЗК). Після отримання 50-ї ратифікаційної грамоти вона набула
чинності у березні 1994 року (станом на 2007 рік до неї приєдналася 191 країна.
Це наймасштабніша Конвенція ООН за кількістю приєднаних до неї країн). У
лютому 1995 року було скликано найвищий орган РКЗК – Конференцію країнучасниць (ККУ), перше засідання якої проходило з 28 березня по 7 квітня 1995
року в Берліні. У ній взяли участь 117 країн-учасниць та 53 держави-спостерігачі.
Третє, дуже важливе за визначенням усієї світової спільноти засідання ККУ
відбулося 1-12 грудня 1997 року в Кіото (Японія). Тоді був прийнятий Кіотський
протокол до РКЗК «з метою заохочення сталого розвитку». Для країн-учасниць
РКЗК було встановлено кількісні зобов'язання щодо обмеження і скорочення
викидів парникових газів (ПГ). Ці зобов'язання відповідають національним
соціально-економічним умовам країн-учасниць. Згідно з Кіотським протоколом,
упродовж дії першого відповідального періоду цих зобов'язань, з 2008 по 2012
роки, економічно розвинені країни-учасниці мають забезпечити умови, за яких їх
сукупні антропогенні викиди парникових газів у еквіваленті з двоокису вуглецю
не перевищуватимуть встановлених для них норм і приведуть до скорочення
щонайменше на 5 % загальних викидів порівняно з 1990 роком. Для набуття
чинності Кіотського протоколу потрібно було, щоб його ратифікували не менш 55
% країн, що є сторонами Конвенції, і на які припадає 55 % викидів ПГ. Україна,
як сторона РКЗК з 1996 року, 4 лютого 2004 року ратифікувала цей протокол, але
«останнього бар'єру» для вступу його в дію до кінця 2004 року не було подолано –
слово було за «основними забруднювачами» (США, Китай, Росія).
Сполучені Штати Америки відмовилися ратифікувати Кіотський протокол і
брати участь у його офіційному застосуванні. Уряд США прийшов до висновку,
що виконання умов протоколу зруйнує економіку їх країни та

♦

Праховник А. В., Іншеков Є. М., Штогрин Є. А. Введення в енергетичний менеджмент. –
К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 272 с. (п.п. 1.1, 1.2 )
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призведе до значного зниження рівня життя населення. Було висунуто
пропозицію, щоб країни, які розвиваються, вжили рівнозначних з ними дієвих
заходів щодо зниження емісії ПГ. Замість скорочення абсолютних обсягів викидів
ПГ США пропонували згідно з умовами Кіотського протоколу перейти на
скорочення викидів на одиницю валового національного продукту (питомі
викиди). Цей підхід був критично сприйнятий як іншими розвинутими країнами,
що ратифікували цей протокол, так і частиною американського суспільства,
наприклад, фахівцями на чолі з претендентом на пост президента США
Альфредом Гором, який навіть отримав премію «Оскар-2007» за документальну
стрічку, присвячену проблемам зміни клімату, а потім і Нобелівську премію Миру
2008 року.
Після відмови США ратифікувати Кіотський протокол Росія фактично
отримала право вето на цей документ, оскільки без участі цих країн неможливо
було б виконати умови щодо приєднання до протоколу країн, на які припадає 55
% обсягу викидів ПГ. Тому Міжнародне співтовариство чекало від Росії
ратифікації протоколу перед Самітом – 2002 в Йоганнесбурзі, але цього не
відбулося ні на саміті, ні після нього – у вересні 2003 року в Москві на Всесвітній
кліматичній конференції. Лише 2005 року позиція уряду Росії змінилася, переміг
прагматизм, заснований на дуже вигідних для неї пільгових умовах. Ратифікація
Росією протоколу (16 лютого 2005 року) вирішила питання про набуття його
чинності, що дало надію людству на узгоджені дії держав з метою подолання
наслідків глобальних змін клімату.
Після десятиліття дискусій потреба в рішучих діях зі скорочення викидів
СО2 нарешті визнана в цілому світі, зокрема і в США. Це в квітні 2007 року
продемонстрував Верховний суд США, який визнав, що СО2 – забруднювальна
речовина, а також у зв'язку з цим конгрес США прийняв велику кількість
законопроектів.
У Кіотському протоколі було передбачено три «гнучкі механізми», які мають
забезпечити скорочення викидів ПГ:
- спільного впровадження (СВ) (Joint Implementation, JI) – проектноорієнтований механізм передачі одиниць скорочення викидів іноземному інвесторові країни із списку в Додатку 1 Кіотського протоколу. Цей механізм дає
змогу заявляти своє право країни, в якій реалізується проект СВ, і передавати
одиниці скорочення викидів (ОСВ) – Emission Reduction Units (ERUs) іноземному
інвесторові, який бере участь у фінансуванні цього проекту. Проект може бути
будь-яким, проте серед результатів його впровадження обов'язково має бути
зниження викидів ПГ, так звана умова «додатковості»;
- механізм чистого розвитку (Clean Development Mechanism, CDM) –
аналогічний до механізму сумісного здійснення, участь у ньому передбачено для
країн зі списку в Додатку 2 Кіотського протоколу, до якого входять країни, що
розвиваються;
- міжнародна торгівля викидами (International Emissions Trading or Emission
Trading Scheme, ETS) – механізм передавання надмірних одиниць встановленої
кількості викидів ПГ від однієї країни до іншої за фінансування або інші
економічні вигоди. Право на продаж одиниць встановленої кількості належить
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державі, яка є стороною РКЗК. Передбачено також право підприємств у торгівлі
викидами, якщо усередині країни здійснено розподіл квот на викиди ПГ, що може
дати змогу приватним компаніям здійснювати міжнародну торгівлю дозволеними
квотами для виконання ними національних зобов'язань.
Кіотський протокол – це перша, але далеко не остання спроба зробити якісне
і кількісне оцінювання можливостей різних країн щодо поліпшення екологічної та
загальної кліматичної ситуації, використовуючи механізми міжнародного права і
взаємовигідної співпраці. Вже зараз світова спільнота обговорює можливі
подальші міжнародні угоди з умовною назвою «після 2012 року» – що буде після
закінчення терміну дії першої фази вищезгаданого протоколу, які важелі й
механізми треба знайти для покращення еко-кліматичної ситуації й забезпечення
сталого розвитку країн світу.
Планетарний клімат і парниковий ефект
Відомо, що за останні декілька мільйонів років клімат планети Земля
визначався тривалими льодовиковими періодами з нетривалими, з погляду
геологічної періодизації, «теплими» інтервалами. Нині ми перебуваємо саме в
такому «теплому» інтервалі, який почався приблизно 10 тис. років тому. Згідно з
науковими прогнозами, наступний льодовиковий період очікується не раніше, ніж
через 5 тис. років. У геологічному масштабі часу це недовго, але з позиції
тривалості людського життя такий термін величезний. На жаль, наші знання про
ранню атмосферу Землі та, відповідно, процеси, які призвели до походження і
природного розвитку парникового ефекту ще далекі від повноти і досконалості. З
урахуванням нинішньої перспективи глобальної зміни клімату виникла гостра
необхідність в усуненні цього недоліку.
Нагадаємо, що приблизно 4,5 млрд років тому Сонце було на 25 %
холодніше, ніж тепер. Проте на Землі виник значний парниковий ефект,
пов'язаний з великим вмістом вуглекислого газу та водяної пари в атмосфері. В
архейській ері, незважаючи на те, що парниковий ефект значно послабшав,
температура лишалася на рівні, сприятливому для розвитку життя на Землі. Які
механізми дали змогу підтримувати такий баланс, нам достеменно невідомо.
Вченими лише встановлено, що взаємодію геологічних і біологічних процесів
забезпечувало переважне накопичення С02 в земній корі за відносного зниження
його вмісту в атмосфері.
Баланс між парниковим ефектом і сонячним випромінюванням далекий від
сталості. Багато фактів свідчить про те, що приблизно 770 млн років тому Земля
зазнала дуже різких кліматичних змін з чотирма потужними льодовиковими
періодами, під час яких планета перетворювалася на обмерзлу кулю, коли суша і
Світовий океан були покриті льодом і снігом. Між льодовиковими періодами
були дуже активні періоди парникового ефекту, зумовлені стрімким зростанням
вулканічної активності і, відповідно, збільшенням вмісту СО2 в атмосфері.
У геологічній перспективі клімат непередбачуваний. У далекому минулому,
Земля то перетворювалася на сніговий клубок, який висів у космосі, то
нагрівалася до значних температур. Багато вказує на те, що переходи між теплим і
холодним станами планети були порівняно швидкоплинні. Вважають, що
останній глобальний льодовиковий період завершився саме таким переходом до
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потепління. Першопричини таких процесів можуть бути різними: коливання
відносно Сонця орбіти Землі або нахилу осі її обертання, падіння дуже великих
метеоритів або повсюдна активізація вулканічної діяльності, або те й інше разом.
Протягом останнього мільйона років, щодо який людство має порівняно
достовірні дані, льодовикові періоди відбувалися з циклічністю приблизно 100
тис. років і поділялися інтервалами потепління в 20-50 тис. років. Згідно з цією
теорією, зараз ми живемо саме в такий порівняно стійкий у кліматичному сенсі
період, а найближчий льодовиковий період настане не раніше, ніж через 5 тис.
років. Проте і всередині цього періоду відбуваються певні коливання клімату.
Так, висихання території, відомої сучасникам як пустеля Сахара, відбувалося в
два етапи: перший – близько 6700 і другий – близько 4 тис. років тому. А близько
1000 років тому, в період чергового відносного потепління, відбулося переселення
людей на північ, до Гренландії та Ісландії.
Багато вказує на те, що після останнього екстремального льодовикового
періоду, біля 500 млн років тому, клімат не стабілізувався, тоді розвиток життя на
Землі припинився. Після цього почався бурхливий розвиток багатоклітинних
організмів, що врешті-решт і привело до тієї видової Різноманітності, яку ми
спостерігаємо сьогодні. Це свідчить про те, що планетарний клімат і без
антропогенного втручання зазнає хаотичних і достатньо стрімких змін, що є
реальною загрозою, яку слід приймати серйозно і враховувати при
довготерміновому прогнозуванні.
Виникнення, існування і розвиток різних форм життя на Землі цілком і
повністю залежать від енергетичних джерел, які дарує Сонце. Величезна кількість
сонячної енергії постійно надходить на Землю. Приблизно третина цієї енергії
відбивається атмосферою Землі. Лише 0,02 % використовується рослинами для
фотосинтезу, а інше йде на підтримання багатьох природних процесів:
обігрівання земної поверхні, океанів і атмосфери, руху повітряних мас (вітер),
хвиль, океанічних течій, випаровування і кругообігу води. Проте ця величезна
енергія, що надходить на Землю, не приводить до загального потепління, оскільки
після проходження через природні процеси вона випромінюється назад у
космічний простір.
Протягом мільйонів років природе пристосувалася до цих величезних
потоків енергії, було досягнуто загальної теплової рівноваги. Отже, природний
парниковий ефект не був створений людиною. Він був на Землі протягом сотні
мільйонів років, відколи виникла атмосфера. Якби природний парниковий ефект
не сприяв затриманню сонячної теплоти, то середня температура нижніх шарів атмосфери становила 6-18 °С, а отже, величезні простори земної поверхні були б
покриті льодовиками. Саме парниковий ефект посприяв виникненню умов для
появи життя на Землі, фактично став передумовою еволюції простих організмів
до відомої зараз біорізноманітності. Проте, залишаючись достатньо сприятливим
для існування різних форм життя, клімат зазнавав значних змін, пов'язаних з
активною вулканічною діяльністю і падінням великих метеоритів на поверхню
планети.
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Механізм утворення природного парникового ефекту
Отримувана від Сонця кількість радіації відповідає випромінюванню, яке
віддає Земля у космос, тобто радіаційний баланс Землі майже дорівнює нулю.
Коли сонячні промені проходять через атмосферу (пряма сонячна радіація) і,
частково розсіваючись хмарними системами (розсіяна сонячна радіація), досягають поверхні Землі, нагріваючи її і тропосферу, то короткохвильове (ультрафіолетове) випромінювання перетворюється в теплове довгохвильове (інфрачервоне).
Парникові гази атмосфери поглинають теплову інфрачервону радіацію, яка
відбивається земною поверхнею, і частково посилають її назад, що створює умови
для додаткового нагрівання самої земної поверхні і нижніх шарів атмосфери.
Ступінь цього нагрівання і кількість відбитої довгохвильової радіації залежать від
відбивної здатності підстеляючої поверхні (ліс, трава, рілля, льодовик, сніг, скелі
тощо). Можна сказати, що унаслідок цього інфрачервоне теплове випромінювання використовується багато разів, а парниковий ефект змінює тепловий баланс
планети.
Кругообіг вуглецю в природі – це його циклічне переміщення між світом
живих істот і неорганічним світом атмосфери, морів, прісних вод, грунту та скель.
Це один з найважливіших біогеохімічних циклів, який містить безліч складних
реакцій, у ході яких вуглець переходить з повітря і водного середовища в тканини
рослин і тварин, а потім повертається в атмосферу, воду та ґрунт, стаючи знову
доступним для використання організмами. Вуглець потрібен для підтримання
форми життя, і будь-яке втручання в кругообіг цього елемента у природі впливає
на кількість і різноманітність живих організмів, основне джерело вуглецю для
яких – атмосфера Землі, де він міститься у вигляді карбону (IV) оксиду.
Концентрація СО2 в атмосфері протягом багатьох мільйонів років, мабуть,
істотно не змінювалася, складаючи близько 0,03 % ваги сухого повітря на рівні
моря. І хоча частка СО2 невелика, його абсолютна кількість насправді величезна –
близько 750 млрд т. Карбон (IV) оксид легко розчиняється у воді, утворюючи
слабку вугільну кислоту Н2СОз. Ця кислота вступає в реакції з кальцієм та
іншими елементами, утворюючи мінерали, які називаються карбонатами.
Загальна кількість розчинених і осадових вуглекислих речовин оцінюється
приблизно в 1,8 трлн т.
Установлено, що зелені рослини поглинають за рік близько 220 млрд т СО2.
Майже така сама кількість цієї речовини виділяється в неорганічне середовище в процесі дихання всіх живих організмів, а також унаслідок розкладання і згоряння органічних речовин. Органічна речовина, похована й
ізольована від дії повітря, розкладається лише частково, вуглець, який міститься в
ній, при цьому зберігається. Під впливом тиску верхніх шарів відкладень і
геотермального нагрівання, значна його частина протягом мільйонів років
перетворюється на викопне паливо (вугілля, нафта), яке і утворює природний
резерв вуглецю. Незважаючи на інтенсивне його спалювання, яке почалося
приблизно з 1700 року, невитраченими залишаються близько 4,5 трлн т.
Вважають, що саме так утворився вільний кисень атмосфери.
Якби процес фотосинтезу на Землі раптово припинився і порушився вуглецевий цикл, то, згідно з наявними розрахунками, увесь вільний кисень зник би з
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атмосфери приблизно за 2 тис. років. Тому ми маємо бути дуже обережними з
наявним тепловим балансом і сучасними умовами існування життя на Землі,
оскільки далеко не всі чинники та закономірності, які формують глобальний
клімат, відомі науці.
Антропогенний парниковий ефект та його оцінка міжнародними
експертами
Енергія, яка поглинається Землею, в 35 тис. разів перевищує енергоспоживання людства. Внесок Сонця в енергетичний баланс Землі у 5 тис. разів
перевищує внесок усіх інших джерел енергії. Поняття «енергія Сонця» має два
визначення.
З одного боку енергія сонця – це всі види енергоресурсів як результат
природних перетворень сонячної енергії. Це і хімічна енергія, накопичена в
органічному паливі: під дією сонячних променів хлорофіл рослин розкладає
вуглекислоту, що поглинається з повітря, на кисень і вуглець, котрий
накопичується в рослинах. Вугілля, природний газ, торф, сланці і дрова – це
запаси променистої енергії Сонця, витягнуті хлорофілом у вигляді хімічної
енергії. Енергія води також утворюється за рахунок сонячної енергії, яка
випаровує воду і піднімає пару у високі шари атмосфери. Енергія вітру, яка
використовується у вітряних двигунах, виникає в результаті різного нагрівання
Сонцем Землі в різних місцях.
З другого боку, у більш вузькому розумінні, сонячна енергія – це безпосереднє випромінювання Сонця на поверхню Землі. Як зазначалось, Сонце
відіграє основну роль в тепловому балансі Землі. На 1 км2 поверхні Землі
припадає середня потужність випромінювання Сонця, рівна 17⋅104 кВт, середня
потужність використання первинних енергоресурсів дорівнює приблизно 19 кВт.
Ці потужності значно, майже в 104 разів, відрізняються між собою.
Проте сумарна потужність всіх електростанцій світу, 2⋅109 кВт, вже
співмірна з потужністю багатьох явищ природи. Так, середня потужність повітряних течій на планеті становить (2-35)109 кВт. Такого самого порядку середня
потужність ураганів – (30-40)109 кВт. Сумарна потужність припливів дорівнює (25)109 кВт.
Порівнюючи потужності, слід враховувати, що крім стаціонарних
електростанцій є велика кількість пересувних енергетичних установок.
Наприклад, потужність всіх пасажирських літаків, які діють на планеті, становить
не менше 0,15⋅109 кВт, що зіставно з потужністю всіх електростанцій країн СНД.
До недавнього часу «головними винуватцями» світового виробництва
парникових газів були багаті країни. Але за наявного зростання чисельності
населення й економічного зростання, яке спостерігається в Китаї, Індії, Бразилії та
інших країнах, картина може змінитися протягом декількох подальших
десятиліть, тим більше, якщо ці країни підуть прокладеним шляхом і для
отримання енергії продовжуватимуть використовувати викопне паливо. Тому не
можна заспокоювати себе тим, що процес кліматичних змін, спричинений
життєдіяльністю людини, матиме поступовий характер і розтягнеться на
невизначений термін.
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Антропогенні джерела парникового ефекту. До основних антропогенних
джерел парникового ефекту належать: енергетика, транспорт, скорочення площ
лісу та сільське господарство.
Енергетика. Близько 60 % всіх парникових газів емітуються в результаті
спалювання викопного палива в двигунах внутрішнього згорання і, здебільшого,
для виробництва теплової та електричної енергії.
Транспорт. Останнім часом транспорт – одна з основних причин неухильного зростання викидів СО2 в атмосферу. В США їх частка становить
третину всіх викидів СО2 по країні, а в Європі ця пропорція становить одну п'яту
частину, і ця частка зростає. Ситуація може значно погіршитись, якщо
використання особистого автотранспорту в країнах, що розвиваються, безперешкодно зростатиме. Слід пам'ятати, що автомобільні двигуни виробляють не
лише СО2, але й речовини, які беруть участь в утворенні озону в разі хімічної
реакції з сонячним світлом.
Зникнення лісу. Вирубування лісів не є чимось новим, але воно ніколи не
було настільки масштабним і швидким, як тепер, коли зникає з лиця землі, перш
за все, тропічний ліс. Щороку вирубується або гине в результаті пожеж близько
17 мільйонів гектарів тропічного лісу (територія в 4 рази більша, ніж Данія).
Унаслідок цього утворюється великий об'єм СО2. Після вирубування тропічних
лісів сильні дощі розмивають чорнозем, і виникає небезпека утворення пустелі.
Сільське господарство. Непомірне споживання суспільством яловичини і
свинини в багатих країнах світу впливає на посилення парникового ефекту
завдяки великим викидам метану, що утворюється з відходів тваринництва.
Загрозлива кількість метану виділяється під час розкладання органічних речовин
на затоплених рисових полях Азії, а збільшення використання в сільському
господарстві мінеральних добрив також призводить до утворення N2О.
Парникові гази. Отже, на Землі склалися унікальні природні умови, але в
результаті діяльності людини, пов'язаної, в першу чергу, зі згорянням палива і
вирубуванням лісів на планеті, в атмосфері збільшується концентрація
парникових газів. Це карбон (IV) оксиду і чадний гази, метан, оксиди азоту.
Нагромадження парникових газів у атмосфері порушує природний температурний
баланс на планеті і спричиняє загальне потепління та зміну клімату.
Наведемо відомості про основні парникові гази, що є продуктом життєдіяльності людини. Озон, який утворюється у разі впливу сонячного світла під час
розщеплювання оксиду азоту (NО2) і карбон оксиду (СО2), які містяться,
наприклад, у вихлопних газах автомобілів, бере участь у створенні парникового
ефекту разом з водяною парою, Ф-гази (HFCs, PFCs, SFe), що є наслідком
промислової діяльності (табл. 1). Оскільки людина не впливає на концентрацію
водяної пари в атмосфері, даних про це не включено до табл. 1.
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1. Парникові гази
Парникові

Антропогенні джерела

Дані

Карбон (IV)
оксиду СОг

Спалювання викопного
палива (вугілля, нафта і
природний газ). Лісові
пожежі і вирубки лісів.
Пустелі антропогенного
походження.
Виробництво цементу.

Зростання антропогенних концентрацій (близько
55 %):
- концентрація до розвитку промисловості: 280
spmv*;
-концентрація сьогодні 370 ppmv;
- зростання порівняно з концентрацією до
розвитку промисловості: 30 %;
- тривалість існування в атмосфері: (100-1000
років), 10-15 % залишається в атмосфері;
Зростання антропогенних концентрацій (близько
20 %):
- концентрація до розвитку промисловості: 0,70
ppmv;
- концентрація сьогодні: 1,8 ppmv.
- зростання порівняно з концентрацією до
розвитку промисловості: 160 %;
- тривалість існування в атмосфері: 8-12 років;
- потенціал глобального потепління (GWP): 21

Метан
СН4

Відходи домашніх тварин.
Розкладання органіки
на рисових полях.
Виробництво.транспорт
і спалювання викопного
палива. Розкладання на
звалищах. Можливі
майбутні джерела:
танення вічної
мерзлоти, спричинене
діяльністю людини
Закис азоту Штучні добрива, що
(звеселяючий містять азот. Різні
газ)Ы20
виробничі процеси.
Спалювання викопного
палива і біомаси за
низької температури.

Зростання антропогенних концентрацій (близько
4 %): -концентрація до розвитку промисловості:
0,275 ppmv; - концентрація сьогодні 0,317 ppmv;
- зростання порівняно з концентрацією до
розвитку промисловості 17 %;
- тривалість існування в атмосфері 120 років;
- потенціал глобального потепління (GWP): 310
Ф-гази:
Холодильники, морозильні Зростання антропогенної концентрації (близько
гідрофтор- установки,
12-13 %):
вуглець(НГС); кондиціонери.
- концентрація до розвитку промисловості: 0
перфторвуг- Протипожежні засоби.
ppmv;
леводні (PFC); Пінисті засоби.
- концентрація 1994: 0,001 ppmv;
гексафторид Звукопоглинальні
- тривалість існування в атмосфері: 50-5 0000
сірки (SFe) матеріали.
років;
таін.
- потенціал глобального потепління (GWP): до
23900 для SF6; від 50 до 12000 для HFC.;
приблизно 8000 для PFC,
*ррт - концентрація виражається як «Part pro million» (мільйонна частина, зазвичай, мають на
увазі об'ємну частину: ppmv* – мільйонна частина за об'ємом).

У країнах СНД ppmv* вимірюють в мг/м3. Для порівняння цих показників
слід виконати такі розрахунки (для стандартних умов Т = 0°С, Р = 101,3 кПа;
С(су) = 30 мг/м*= 30 ⋅ 10-3 г/м3):
ppmv = [С(су)/m] Vid 10-6 = [(30 ⋅ 10-3)/28] 22,4 ⋅ 10-6 = 23,9⋅ 10-9 ррm,
де [т(су)] – молекулярна маса ([m(су)] = 28 г/моль); У∧ – об'єм ідеального
газу (Vid = 22,4 л/моль); ррm – не залежить від температури.
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Далі використовують коефіцієнти перерахунку ррт в мг/м3 і навпаки (див.
розділ «Одиниці вимірювання і коефіцієнти перерахунків»). Наприклад, для СО2
за перерахунку ррт в мг/м3 коефіцієнт дорівнює 1,96, а навпаки, мг/м3 в ррт,– 0,51.
Ступінь «шкідливості» ПГ оцінюють в умовних одиницях СО2 -еквівалента
(потенціал глобального потепління – Global Warning Potential, GWP). Одна тонна
СО2-еквівалента дорівнює одній метричній тонні С02. Наприклад, якщо для
карбону (IV) оксиду величина еквівалента дорівнює 1, то для метану (CH4) вона
дорівнює 21, для закису азоту (N2О) – 310, а для SF6 – 23900.
Для розрахунків базового рівня викидів ПГ згідно з Кіотським протоколом
був обраний 1990 рік. Різниця між викидами ПГ 1990 року і 2009 року, виражена
в тоннах СО2-еквівалента, і є тим самим державним активом, який обчислюється у
вуглецевих одиницях встановленої кількості або Assigned amount units (AAUs).
Умовно джерела походження вуглецевих одиниць можна поділити на дві
групи.
Перша група – це безпосередньо AAUs. Кількість цих вуглецевих одиниць
встановлена для України згідно з Додатком Б Кіотського протоколу на рівні 200300 млн т СО2-еквівалента. Вартість цього активу залежить від ринкової ціни
вуглецевих одиниць. Так, 2008 року при вартості 30 євро за тонну потенціал СО2еквівалента на Європейській енергетичній біржі міг становити приблизно 69 млрд
євро.
Друга група – це вуглецеві одиниці, отримані в результаті застосування так
званих «гнучких фінансових механізмів» Кіотського протоколу.
Слід зазначити, що концентрація основних парникових газів, зокрема
вуглекислого газу, метану та оксиду азоту в приземному шарі атмосфери і
тропосфері різко зросла протягом попередніх двох століть і постійно збільшується. Причому, протягом останніх 50 років тенденції до зменшення темпів
зростання їх емісії немає, тому так важко сподіватися на поліпшення ситуації в
найближчому майбутньому.
Сумніватися не доводиться: концентрація парникових газів в атмосфері
збільшилась, що підтверджується інструментальними вимірюваннями. Вочевидь,
слід чекати глобального потепління. Цей процес вже почався. У XX ст. середня
температура на Землі зросла приблизно на 0,6°С. Найтеплішим було останнє
десятиліття. У 1990 році робоча група ЕРСС визначила можливо припустимі
кліматичні зміни, які зможуть витримати екосистеми без істотного порушення
всіх процесів життєдіяльності. Виконаний аналіз дав змогу визначити рівень в
одному з варіантів, який становить зростання температури на 1°С за темпів
зростання максимум 0,1°С кожні 10 років, а рівень в другому варіанті становить
підвищення температури на 2 °С.
Ґрунтуючись на дослідженнях кернів льоду та кілець дерев, можна відтворити досить точну картину змін температури за останніх 1000 років, яка
показує, що 90-ті роки були не лише найтеплішим десятиліттям XX ст., але і
всього останнього тисячоліття. Крім цього всіма наголошується, що поверхня
світового океану в XX ст. піднялася на 10-20 см, збільшився період зростання
дерев, на Північному полюсі в літній період льоду стало менше – клімат почав
змінюватися з усіма можливими наслідками.
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У грудні 1995 року ІРСС закінчила і затвердила другу доповідь, у якій
наголошувалося: «аналіз наявних даних дає змогу припустити, що людство
справляє помітний вплив на планетарний клімат». У 2001 році в третьому звіті
ІРСС мовиться, що «існують нові, достовірніші підтвердження того, що
потепління останніх 50 років значною мірою спричинене діяльністю людини».
Хоча далеко не таке просте завдання – встановити зв'язок між тими або іншими
короткотерміновими, спонтанними або довготерміновими кліматичними змінами,
парниковим ефектом і антропогенною діяльністю. Сьогодні лише окремі експерти
впевнені в тому, що зміни, які спостерігаються, відбуваються випадково.
Після третього повідомлення ІРСС кількість дослідників, що підтримують
теорію антропогеного впливу на зміни клімату, значно зросла. Хоч і не всі
погоджуються з тим, що саме спалювання викопного палива впливає на клімат
(переважно до них належать великі нафто- і вуглевидобувні компанії), відповідь
абсолютно очевидна. Так, в глобальному сенсі стало тепліше. Достовірні наукові
дані про середню температуру на Землі отримані досить недавно. На їх основі
можна припускати, що в попередніх століттях траплялись періоди незвичайних
кліматичних змін. Саме дані з останніх трьох звітів ІРСС показали, що глобальна
температура в XX ст. у середньому підвищилася на 0,6°С. З 1948 по 1996 рік в
океані середня температура верхніх шарів (до 300 м) підвищилася на 0,3°С і
навіть на великих глибинах (до 3000 м) вона зросла на 0,06°С.
Значніше потепління призведе до високої імовірності серйозного пошкодження екосистем і незворотних змін, які природа самостійно не зможе
подолати, навіть якщо зростання температури раптом припиниться.
Якщо ми маємо намір уникнути рівня підвищеної межі і, разом з тим,
утримати швидкість зміни клімату на прийнятному рівні, то слід зупинитися на
підвищенні середньої температури нижніх шарів атмосфери всього лише на 1°С
протягом наступних 100 років. Згідно з третім повідомленням ІРСС, до 2050 року,
коли чисельність населення планети досягне 7 млрд чоловік, викиди СО2 на душу
населення планети за рік мають бути знижені в середньому до 1,7 т.
За даними Російської трансарктичної експедиції 2000 року сильним
аргументом на підтримку кліматичної значущості парникового ефекту є
результати аналізу зразків повітряних включень у колонках льоду Антарктиди і
Гренландії. Виявилось, що впродовж останніх сотень тисяч років концентрації
СО2 і метану змінювались погоджено і, що важливіше, «в такт» із середньопланетарною температурою (коефіцієнт кореляції 0,7-0,8).
У жовтні 2006 року провідні британські кліматологи змоделювали процес
глобального потепління на суперкомп'ютері і винесли найпохмуріший вердикт з
усіх, що висувалися раніше: до 2100 року третина нашої планети перетвориться
на суцільну пустелю. Посуха, яка загрожує життю людей, пошириться по всій
землі вже в нинішньому столітті. Піски Сахари тепер все частіше накривають
«південний фланг» Європи.
Вітри сирокко і лібеччо, які дмуть з Лівійської пустелі, приносять з-за
Середземного моря мільйони тонн піску, який покриває все навколо зловісним
жовтим нальотом. Вже до 2020 року може розтанути сніг в Альпах. Льодовики
там активно тануть і нині. Моделювання (виконане деякими російськими вченими
19

2006 року) можливих змін клімату, зумовлених зростанням концентрації СОг в
атмосфері, показує, що парниковий ефект виявляється не лише в глобальному
потеплінні, але і в збільшенні кількості циклонів у високих широтах Північної
півкулі, що призводить до зміни гідрометеорологічних умов, збільшення стоку
великих сибірських річок і зміни льодового режиму в Арктиці.
У Парижі 2 лютого 2007 року відбулася конференція з проблем змін клімату,
яка проходила під егідою ІРСС. Перша (з трьох) робоча кліматична група подала
доповідь, у якій наведено наукові основи опису змін клімату. Цей звіт є
результатом роботи 1200 експертів з проблем змін клімату з 40 країн, які
протягом шести років досліджували клімат (в оціненні і переосмисленні його
змісту брали участь ще сотні експертів з 113 країн). У доповіді зазначається, що,
швидше за все, 2 лютого 2007 року запам'ятається як знаковий день, коли було
зняте питання в дебатах на тему «Чи призводить людська діяльність до змін
клімату?» «Чіткі (неспростовні) дані – це ключове повідомлення цього звіту», яке
підтверджує, що ті, хто має сумнів щодо ролі людства в зміні клімату, «можуть
більше не нехтувати очевидним», оскільки з 90%-ю упевненістю можна
стверджувати, що спалювання викопного палива та інша людська діяльність
призводять до змін клімату.
Четвертий звіт (2007 року) вказує, що підвищення температури до 2100 року
може становити, за найекстремальніших (оптимістичних і песимістичних)
сценаріїв від 1,1 °С до 6,4 °С. Найдостовірнішими вважаються зміни температури
в межах 1,8-4,0 °С. Звіт прогнозує підвищення на 4 °С як найбільш вірогідне,
якщо світ і далі спалюватиме викопне паливо на тому само рівні. Наголошується,
що перед промисловою революцією люди викидали дуже мало ПГ, а концентрація
СС^ в атмосфері становила близько 280 ррт. Переважно завдяки спалюванню
викопного палива, землекористуванню і вирубуванню лісу, концентрація С02 в
атмосфері 2005 року вже досягла 379 ррт.
Звіт також прогнозує підвищення рівня морів, що загрожує низинам земної
поверхні по всьому світу і зростання кількості й інтенсивності ураганів. У 2001
рощ ІРСС передбачала підвищення рівня морів до 2100 року в межах 9,88 см
щодо рівня 1990 року. Згідно з новим звітом підвищення може сягти від 18 до 59
см. За одним з останніх досліджень передбачається можливість зростання рівня
аж до 140 см. Також очікується, що зміна клімату вплине на частоту і силу
тропічних штормів і ураганів, а активність тропічних циклонів за XXI ст. може
зрости на 66 %.
Для приведення в дію знарядь праці і здійснення технічних процесів люди
все більше використовують енергію, безпосередньо накопичену планетою за
тривалий доантропогенний період. Витрачання цієї енергії стало чинником, який
впливає на екологію Землі. Це вже призвело до екологічних катастроф, таких як
опустелювання, ерозія грунтів, знищення деяких видів рослин і тварин, «озонові
дірки», парниковий ефект, значна концентрація С02 в атмосфері, отруєння річок,
водних басейнів, які помітно погіршили умови життєдіяльності людини. В
досяжному майбутньому це може призвести до її повної деградації.
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Тому ми не повинні заспокоювати себе тим, що процес кліматичних змін,
спричинених життєдіяльністю людини, матиме поступовий, щадний характер і
розтягнеться на невизначено тривалий термін.
Можливі кліматичні сценарії майбутнього
Що чекає нас в майбутньому і чи дійсно ситуація настільки загрозлива?
Дехто з експертів вважає, що через неточності та суперечності розроблених
моделей глобальних кліматичних змін краще якийсь час не ухвалювати поспішних рішень.
Інші, а це більшість учених, які вивчають клімат, упевнені, що ситуація
погіршає набагато швидше, якщо ми нічого не зробимо негайно, і передбачають в
XXI ст. неухильне зростання концентрації вуглекислого газу в атмосфері. А це,
залежно від зростання чисельності населення земної кулі, економічного і
технологічного розвитку, провіщає підвищення температури повітря та означає,
що рівень світового океану зросте, клімат стане жорсткішим, що призведе до
збільшення кількості штормів, повеней, посух тощо. Ці розрахунки грунтуються
на темпах зростання антропогенної емісії парникових газів, що підсилюють
парниковий ефект.
У передостанньому звіті ІРСС (2001 рік) подала декілька моделей глобального розвитку світової спільноти на подальших 100 років, за якими,
відповідно, варіюються вищезазначені чинники. Унаслідок цього, залежно від
обраних параметрів, було окреслено широкий спектр очікуваних змін
антропогенних викидів парникових газів. Наприклад, згідно з отриманими
розрахунками 2100 року, концентрація газу антропогенного походження
досягне 540-970 ppmv (порівняйте з природним вмістом СО2 в атмосфері в
доіндустріальний період розвитку світової економіки, коли він становив близько
280 ррт). У ХХП ст. збільшення емісії не лише карбон (TV) оксиду, але й інших
парникових газів триває, хоча інтенсивність цього процесу багато в чому
залежить від темпів і шляхів розвитку світової економіки в цілому.
Залежно від того, наскільки збільшиться концентрація парникових газів,
температура в найближчі 100 років може зрости на 1,4-5,8 °С, що в 2-10 разів
більше, ніж за останні 100 років, і навіть більше, ніж зростання температури,
передбачене ІРСС 1995 року, яке становило всього 1-3,5 °С. Деякі американські і
британські вчені, долучаючись до оцінювання вірогідності різних масштабів
глобального потепління, зробили спробу уточнити і зменшити розкиданість
прогнозованих параметрів ІРСС. За наслідками їх аналізу вірогідність збільшення
температури на 1,7-4,9 °С становить 90 %, а на 2,4-3,8 °С – 50%.
Параметри, що враховуються при цьому, відображають зростання кількості
населення, вибір ним способу життя, заснованого на принципах сталого розвитку,
технічний прогрес тощо. Ці аспекти об'єднані в так звані сценарії. Всі сценарії
(див. дод. 1) відображають ситуації від високого зростання економіки і
чисельності населення до широкого використання принципів сталого розвитку і
релевантно! культури споживання. Зростання температури безпосередньо
залежить від величини емісії карбон (IV) оксиду, у свою чергу залежної від рівня
розвитку суспільства і його культури споживання.
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Коли підніметься рівень морів. Під час останнього міжльодовикового
періоду, приблизно 125 тис. років тому, глобальний рівень морів, ймовірно, був
на 4-6 м вище поточного, переважно через відступ полярного моря. Деякі різкі
зміни клімату у минулому були, ймовірно, пов'язані зі змінами у циркуляції
Атлантичного океану і вплинули на клімат у масштабі всієї північної півкулі.
Глобальний середній рівень моря в XX ст. підвищився. Є переконливі докази
того, що швидкість підвищення рівня моря зросла в період з середини XIX до
середини XX ст. У 1993-2003 роки рівень моря підвищувався швидше, ніжу 19612003 роки.
У результаті поглинання антропогенного СО2 з 1750 року кислотність
поверхні океану зросла. Глобальних даних про вимірювання рівня моря до 1870
року немає.
За останні 100 років зі збільшенням середньої температури приземних шарів
атмосфери рівень світового океану вже піднявся загалом на 10-20 см, і якщо цей
процес триватиме, то ще через 100 років підйом досягне вже 1 м. Переважно
підвищення рівня моря спричиняється поверхневими водотоками, які
утворюються в результаті потепління. Нагрівання водної маси відбувається
довше, ніж повітря, особливо тих шарів, які лежать на великих глибинах. Це
означає, що за порівняно швидкого зростання температури повітря загальне
потепління водного середовища триватиме століття.
Рівень моря зростатиме в XXI ст. через теплове розширення і зменшення
материкового льоду. Підвищення рівня моря в минулому не було географічно
однорідним, тож не буде таким і у майбутньому. Проектоване потепління внаслідок викидів парникових газів у XXI ст. й надалі сприятиме підвищенню рівня моря на багато століть. Підвищення рівня моря через теплове
розширення і втрати маси льодових щитів тривало б століттями, навіть якби
радіаційний вплив стабілізувався.
Сніг, лід і мерзлі грунти. Кількість снігу на Землі зменшується. З кінця XIX
ст. триває відступ гірських льодовиків. Швидкість втрати маси льодовиків і
Гренландського льодового щита зростає.
Площа снігового покриву в північній півкулі зменшилась. Період сезонного
льодоставу на ріках і озерах за останні 150 років скоротився.
З 1978 року середньорічна площа арктичного морського льоду зменшується,
і мінімальна площа арктичного морського льоду в літній період скоротилась.
У 1990-ті роки на Антарктичному півострові і шельфовому льодовику
Амундсена товщина льоду зменшилась. Рух льодовиків притоків пришвидшився, і
2002 року відбулось повне руйнування шельфового льодовика Ларсен-Б.
Температура на поверхні шару вічної мерзлоти в Арктиці з 1980-х років
підвищилась, причому зростання становить до 3°С. Максимальна площа сезонномерзлих ґрунтів у північній півкулі з 1900 року зменшилась приблизно на 7
%, а їх максимальна висота в Євразії з середини XX ст. знизилась приблизно на
0,3 м.
Морські течії – «невідомий» чинник. Поза сумнівом, морські течії відіграють
величезну роль у формуванні клімату Землі. Але, на жаль, щоб робити якісь
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більш-менш достовірні довготривалі прогнози, ми дуже мало знаємо про їх
реакцію на глобальне потепління або механізми їх впливу на глобальні процеси.
Є думка, що Гольфстрім підтримується природним гігантським «насосом» у
районі на схід від Гренландії. Теплі води, які приносить ця течія, в Норвезькому
морі віддають величезну кількість тепла в атмосферу, змішуються з холодними
водами, стають щільнішими і занурюються на глибину. Глибинні води з
Норвезько-Гренландського басейну перетікають через підводні пороги до
Північної Атлантики, що спричиняє своєрідне «всмоктування» нових водних мас
з півдня. Якщо такий «насос» ослабне, це призведе до відповідного ослаблення
Гольфстріму. Є дані, що цей процес вже починається. Оскільки Гольфстрім
відіграє визначальну роль у формуванні м'якого клімату країн Північної Європи,
такий розвиток подій призведе до значної його зміни, що особливо позначиться на
скандинавських країнах, де стане набагато холодніше.
Неконтрольований парниковий ефект. Якщо емісія парникових газів
триватиме тими самими темпами, як і наразі, то стрімко зросте ризик значних
змін в кліматичній системі Землі. За найгіршим сценарієм розвитку ми можемо
зіткнутися з неконтрольованим парниковим ефектом, за якого відбувається
несподівано різке підвищення температури з неперед-бачуваними глобальними
наслідками. Такий неконтрольований парниковий ефект може бути спричинений
так званими механізмами зворотного зв'язку. Підвищення температури,
спричинене викидами парникових газів антропогенного походження, призведе до
зменшення покритих снігом районів і об'єму льоду в морі у зимовий період. Коли
поверхня Землі і моря стануть темнішими, здатність відбивати сонячні промені
знизиться, що призведе до більшого поглинання тепла і, відповідно, підвищення
температури. Зростання температури призведе до танення снігу та льоду
арктичної тундри, що означає вивільнення великого об'єму СО2 і метану, що, у
свою чергу, употужнить дію парникового ефекту.
Моделювання можливих змін клімату, зумовлених зростанням концентрації
СО2 в атмосфері, показує, що парниковий ефект виявляється не лише в
глобальному потеплінні, а й збільшенні кількості циклонів у високих широтах
Північної півкулі, що призводить до зміни гідрометеорологічних умов льодового
режиму в Арктиці.
Існування різних екосистем визначається перш за все кліматом. Є види, для
яких навіть короткочасні заморожування або посухи смертельні. Життя
пристосовується до певних природних умов більш-менш широкого діапазону.
Якщо кліматична система зазнає істотної трансформації або вона відбудеться
дуже швидко, то деякі види будуть вимушені переміститися в інші райони,
пристосуватися або загинути. Як на суші, так і в морі, витісняючи аборигенні
форми життя, почнеться рух окремих видів флори і фауни з півдня на північ, з
районів, що «нагрілися», в звичніші – холодні. І чим інтенсивніше протікатиме
потепління, тим більше екосистем опиняться під ударом.
Наприклад, ліс як єдина цілісна екосистема не зможе пересуватися по
декілька кілометрів за рік на північ або підніматися у високогірні райони, та і
ґрунт не зможе встигати за ним. Крім того, на їх шляху виникнуть антропогенні
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бар'єри у вигляді міст і доріг, які не так-то легко обійти, якщо це взагалі стане
можливо.
Далеко не всі тварини і рослини зможуть вижити в умовах, що змінилися
внаслідок глобального потепління. «Переможцями» виявляться ті види, які
швидше пристосовуються до змін, частіше розмножуються, займаючи при цьому
великий ареал проживання, типовий для широкого спектру природних умов, а
також ті, що вже зараз живуть поблизу людини. «Програють» же ті види, які
займають особливі вузькі екокологічні ніші в багатовидових екосистемах,
наприклад, тропічного лісу.
Пряма загроза. Більшості прибережних і острівних поселень навіть зовсім
невеликий підйом рівня моря загрожує затопленням. Деякі з них, що належать до
найбідніших держав світу, наприклад Бангладеш, просто не мають коштів на
створення охоронних прибережних споруд, хоч би таких, як у Нідерландах. Вже
90-ті роки були найдорожчим десятиліттям XX ст. Збиток, заподіяний
природними катастрофами, спричиненими повенями, ураганами й іншими
природними катаклізмами, склав 400 млн дол. Лише за один 2005 рік збиток склав
понад 1 млрд дол.
Падіння врожайності. Поєднання сильної посухи, повені та великих
штормів призводить до різкого зниження врожайності сільськогосподарських
культур у багатьох країнах світу, громадяни яких вже і без того страждають від
голоду, породженого бідністю і природними катаклізмами. А зараз ці люди стоять
віч-на-віч з реальною загрозою голодної смерті.
Поширення хвороб. Крім нестачі води і їжі, потепління клімату та збільшення
його нестабільності може спричинити епізоотії і епідемії, які переносяться
комахами. Зокрема, очікується, що малярія вийде за межі тропіків і пошириться
досить швидко.
Нестача питної води. У 80 країнах, в яких проживає 40 % населення
планети, люди постійно стикаються з проблемою браку питної води, що є
первинною причиною високої смертності під час пологів, а також значно обмежує
сільськогосподарські можливості цих регіонів. Крім того, з'являється жорстка
конкуренція між містами, які швидко розширюються, і сільськими поселеннями.
Міграція населення. Якщо не зупинити глобального потепління, то через
підняття рівня морів, посухи і голод мільйони людей будуть вимушені залишити
свої будинки і переїхати в інші, сприятливіші для мешкання, райони. Але де їх
чекають і куди їм іти?
Регіональні проекції. Проблеми в різних країнах світу. Температури, усереднені за всіма населеними континентами і за багатьма субконтинентальними
районами суші, ймовірно, будуть підвищуватись зі швидкістю, більшою, ніж
глобальна середня швидкість на наступні 50 років і на величину, котра суттєво
перевищує природну мінливість.
Кількість опадів, ймовірно, збільшуватиметься у переважній частині
субполярних і полярних регіонів. Це збільшення у річному масштабі особливо
стійке і цілком вірогідне у значній частині північної Європи, Канаді, північносхідній частині США та Арктиці, а також, у зимовий період, в північній частині
Азії та на Тибетському плато. Опади будуть зменшуватись у багатьох
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субтропічних регіонах, особливо на звернутих до полюса границях субтропіків.
Зменшення особливо стійке і цілком вірогідне у річному масштабі в європейських
і африканських районах, що межують з Середземномор'ям, а зимою – в південнозахідній частині Австралії. Екстремуми добової кількості опадів, ймовірно, у
багатьох районах підвищаться.
Підвищення вельми ймовірне у північній частині Європи, південній частині
Азії, Східній Азії, Австралії та Новій Зеландії – цей перелік частково відображає
нерівномірне географічне охоплення вже проведених досліджень з
опублікованими результатами.
Північна Америка. Підйом рівня морів створить загрозу частині Флориди,
територіям в дельті Міссісіпі й на узбережжі Атлантичного океану. Тут почнеться
інтенсивна ерозія прибережних грунтів та їх руйнування під час штормів. У
довгостроковій перспективі підняття рівня моря загрожує затопленням усім
великим містам на східному узбережжі.
Часті та сильні опади призведуть до більшого забруднення повітря і
зростання смертності, в той час як у багатьох районах посуха спричинить
збільшення можливості ризику виникнення лісових пожеж. Хвороби, які переносять комахи, наприклад, малярія, тропічна лихоманка й низка інших захворювань, поширяться далеко на північ.
Загалом можна сказати, що вразливість країн Північної Америки порівняно
низька, а здатність пристосовуватися до змін через розвиненість економіки –
висока.
Південна Америка. Очікується збільшення кількості повеней і посух, що
призведе до браку продуктів харчування і голоду. Сильніші або, можливо, частіші
тропічні урагани можуть призвести до значних руйнувань з ризиком
для життя людей, для населених пунктів та інфраструктури, що, зважаючи на
бідність розташованих тут держав, украй небезпечно.
Полярні області. Очікується, що кліматичні зміни на полюсах, особливо в
Арктиці, будуть наймасштабніші і найшвидкоплинніші на планеті, що призведе
до великих соціальних і економічних катаклізмів у країнах, залежних від
арктичних екосистем та їх фауни.
Європа. Перші ознаки збільшення інтенсивності опадів вже спостерігаються
в деяких районах Англії, Західної і Східної Європи, що вже призвело до зростання
кількості повеней. Зросте ризик повеней і ерозії грунтів у прибережних регіонах,
що спричинить негативний вплив на густонаселені райони, промисловість, туризм
і сільське господарство. Ймовірна кількість опадів у Південній Європі в літній
період зменшиться, що знизить продуктивність сільського господарства, а в
зимовий період вона, навпаки, зросте майже на всій території Європи. Спека –
влітку, тепло і сніжні замети – взимку, вплинуть на традиційний для Європи
туризм.
Здатність пристосовуватися до умов, що змінюються, буде загалом висока,
але найуразливішими залишаться найпівнічніші і південніші райони.
Африка. Очікується збільшення кількості й інтенсивності таких екстремальних кліматичних явищ, як посухи і повені, через що постраждають водоймища з питною водою, не вистачатиме продуктів харчування, погіршиться
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здоров'я населення, руйнуватиметься інфраструктура, сповільниться темп
розвитку африканських країн.
Північні й південні регіони Африки стануть ще сухіші, що употужнить
процес утворення пустель. Сільськогосподарське виробництво в багатьох районах
знизиться, що призведе до браку продуктів харчування і підвищить ймовірність
виникнення голоду, особливо під час посух.
Загалом можна сказати, що здатність пристосовуватися до змін клімату в
Африці вельми низька, а вразливість до посухи і повеней дуже висока.
Азія. Через підняття рівня моря у поєднанні зі зростанням інтенсивності
циклонів очікується, що протягом наступних 100 років понад 100 млн людей
будуть змушені змінити район мешкання.
Кількість природних катаклізмів в Азії вже почала збільшуватися, що стало
очевидним у грудні 2004 року, і цей процес посилюватиметься протягом всього
періоду глобального потепління, що стане причиною повеней, посухи, лісових
пожеж і утворення тропічних циклонів. Виробництво продуктів сільського
господарства знизиться внаслідок таких чинників, як спека, брак води, підняття
рівня морів, повені і посуха, що спричинить нестачу продуктів харчування і
збільшення ризику голоду в багатьох районах. Загалом можна сказати, що
здатність пристосовуватися до навколишніх умов, що змінюються, в країнах Азії,
що розвиваються, низька. Тим часом кліматичні зміни завдадуть великих збитків
у багатьох районах.
Австралія і Нова Зеландія. Якщо кліматичні зміни активізують такий
феномен, як Ель-Ніньо (природний кліматичний феномен, зумовлений утворенням теплих водних мас з періодичністю 6-7 років у екваторіальній частині
Тихого океану з подальшим підвищенням температури води біля узбережжя
Америки), то тут може виникнути проблема браку питної води.
Грозова інтенсивність та інтенсивність тропічних циклонів зросте, і в деяких
районах це призведе до збільшення загрози для життя людини, руйнування
нерухомості й інфраструктури.
Океанія. Очікуваний підйом рівня моря посилить ерозію прибережних
грунтів, зменшення площі суші, збільшить ризик штормового наганяння води на
сушу і потрапляння солоної води у водоймища з прісною. Коралові рифи та інші
прибережні екосистеми опиняться під загрозою зникнення, а рибальство, яке в
багатьох районах є основним джерелом продуктів харчування, сильно
постраждає. Багато держав, розташованих на пласких, мало виступаючих над
поверхнею морів островах, повністю зникнуть під водою, а людям, мігруючи,
доведеться покинути свої оселі.
Помірні та високі широти Північної півкулі. Жителям помірних і високих
широт Північної півкулі важливо знати, що саме в цьому регіоні спостерігається
найбільш значуще потепління. Для значної частини території, розташованої у зоні
вічної мерзлоти, розмерзання якої за наростаючої дії антропогенних чинників
може зіграти роль «кліматичної міни».
Дійсно, розконсервовування менше 0,1 % органічного вуглецю, похованого у
верхньому стометровому шарі мерзлоти, може призвести до подвоєння вмісту
атмосферного метану, радіаційна активність якого приблизно в 20 разів вища, ніж
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у СО2. Це призведе до ще більшого потепління – прискорення танення мерзлоти,
тобто спрацює механізм зворотного зв'язку, здатний підсилити глобальне
потепління багаторазово.
Нині дослідження вчених спрямовані на виявлення ролі руйнування морських берегів і шельфової мерзлоти в циклі парникових газів у Арктиці, Північний Льодовитий океан насувається на сушу з середньою швидкістю 3-6 м за літо;
на арктичних островах і на мисах висококрижані породи руйнуються і поглинаються морем у теплу пору року зі швидкістю до 20-30 м за літо. Величезні кількості
органічної речовини сибірськими річками, потрапляють щорічно на арктичний
шельф. Подібно до легендарної Землі Санникова, зникають арктичні острови;
серед багатьох в XXI ст. припинить своє існування острів Муостах поблизу
дельти річки Лєна. Ні в одному з сценаріїв зміни клімату Землі не враховується
можливість впливу розконсервовування органічної речовини мерзлоти (яке
входить до сучасного біогеохімічного циклу і трансформується в карбон (IV)
оксиду і метану) на вміст парникових газів в атмосфері.
За даними ІРСС (2007 рік), якщо не скоротити емісію парникових газів, то
глобальне потепління протягом подальших 100 років становитиме від 1,1 до 6,4
°С. На думку вчених, найуразливіші екосистеми постраждають вже зі
збільшенням температурного режиму на 1-2 °С. У разі потепління на 2-3 °С
почнуться масштабніші пошкодження екосистем, а на 3 °С – почнуться масштабні
незворотні пошкодження, що призведе протягом прийдешнього тисячоліття до
різкого зниження біорізноманітності на Землі. Слід пам'ятати, що багато в чому
відповідальність за глобальне потепління лежить на людях, і від них залежить
існування багатьох сотень тисяч істот і рослинних форм, які прикрашають наше
життя.
Ймовірно, антропогенний вплив сприяв загальному потеплінню верхніх
декількох сотень метрів океану у другій половині XX ст. Антропогенний вплив,
який призводить до теплового розширення через нагрівання океану і втрати
льодовикової маси, сприяв підвищенню рівня моря у другій половині XX ст.
Суттєва частка внутрішньовікової температурної мінливості у Північній півкулі
за останні півстоліття, може бути пояснена природнім зовнішнім впливом
(виверженнями вулканів і коливаннями сонячної активності).
У Четвертій доповіді ІРСС був зроблений висновок про те, що «є високий
ступінь достовірності того, що останні регіональні зміни температури помітно
вплинули на багато фізичних та біологічних систем». Дані спостережень на всіх
континентах і в більшості океанів показують, що на багато природних систем
впливають регіональні зміни клімату, особливо підвищення температури.
Наслідки змінюватимуться залежно від ступеня адаптації, темпів зміни
температури і напряму соціально-економічного розвитку.
За останні роки накопичилось значно більше фактів, які показують, що зміни
в багатьох фізичних та біологічних системах пов'язані з антропогенним
потеплінням. Є чотири групи фактів, які підтверджують висновок Четвертої
доповіді ІРСС:
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1. Підвищення глобальної температури, яке спостерігається з середини XX
ст., переважно було викликане, цілком достовірно зафіксованим зростанням
концентрації антропогенних ПГ.
2. З більш ніж 29 тис. послідовних рядів даних спостережень, зібраних у
ході 75 досліджень, які демонструють значні зміни у багатьох фізичних та
біологічних системах, понад 89 % узгоджуються з напрямом зміни, очікуваним у
відповідь на потепління.
3. Глобальний синтез досліджень переконливо демонструє: малоймовірно,
що просторове узгодження між регіонами значного потепління на всій земній кулі
та значних змін у багатьох системах, пов'язаних з потеплінням, викликано
виключно природною мінливістю температур або природною мінливістю систем.
4. Нарешті, було проведено низку досліджень з моделюванням, які пов'язали
реакції деяких фізичних та біологічних систем з антропогенним потеплінням
порівнянням реакцій цих систем, що спостерігаються, із модельованими
реакціями, в яких природні впливи (сонячна активність і вулкани) й антропогенні
впливи (парникові гази та аерозолі) прямо розділені. Моделі з комбінованими
природними та антропогенними впливами імітують реакції, які спостерігаються,
значно краще ніж моделі, в яких враховуються лише природні впливи.
Формування посткіотської угоди
Немає підстав вважати, що ІРСС робить дуже песимістичні висновки,
швидше за все навпаки, тому керуватимемось, переважно, поглядом її експертів,
на думку яких, за умови збереження сучасного рівня викидів вуглекислого газу,
до атмосфери в XXI ст. його концентрація продовжить загрозливо зростати.
Така увага потрібна, оскільки за найгіршим зі сценаріїв температура вже до
кінця цього століття може піднятися до 6,4°С від доіндустріального рівня.
Середня температура на планеті вже зросла на 0,6 °С від доіндустріального рівня,
і вже зараз відбуваються негативні прояви змін клімату. Вчені називають
безпечним рівнем глобального потепління 2 °С від доіндустріального рівня. На
жаль, якщо викиди парникових газів і надалі зростатимуть, як це відбувається
зараз (нинішні темпи зростання викидів парникових газів становлять у
середньому 3,3 % на рік (2000-2006 рік), що навіть більше, ніж найгірший
сценарій вчених), то вже до кінця століття середня температура на планеті може
дійти до позначки 7 °С. Тобто, наукові висновки стають дедалі більш невтішними:
зміни клімату відбуваються набагато швидше, ніж це передбачалося ще декілька
років тому і навіть швидше, ніж найгірший зі сценаріїв ІРСС 2007 року.
Навіть 2 °С потепління не означають, що негативних наслідків не буде, але
це межа, від якої можуть початися згадані незворотні та катастрофічні зміни
клімату. Фактично мова йде вже не про повернення клімату до доіндустріального
рівня, а про пом'якшення змін клімату.
Оскільки дія Кіотського протоколу закінчується 2012 року, ООН стала
ініціатором створення нової угоди, яка має прийти на зміну цьому протоколу.
Першим кроком на цьому шляху стала конференція ООН з проблем зміни
клімату, що проходила в грудні 2007 року на індонезійскому острові Балі в
атмосфері жорстких і затяжних дискусій, засідання делегатів не припинялися
навіть ночами. Представники Євросоюзу наполягали на тому, щоб розвинені
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країни до 2020 року скоротили викиди вуглекислого газу на 25-40 %, проти цього
виступили СІЛА, Канада і Японія. Проте головним завданням ініціаторів заходу
було досягти згоди з США, на частку яких припадає найбільша в світі кількість
шкідливих викидів. З погляду Вашингтона норми викидів держави мають
встановлюватися нею самостійно. Після гострої критики з боку майже всіх
учасників конференції представники США погодилися в останню мить піти на
компроміс. Вони зняли свої заперечення стосовно того, що очікувана угода не
накладає жорстких обмежень на країни, які розвиваються. У відповідь
представники ЄС відмовилися встановлювати на цьому етапі конкретні
обмеження на викиди вуглекислого газу для промислово розвинених країн.
Учасникам в останню мить вдалося досягти компромісної угоди. Вони
уклали так званну «дорожну карту» – план нових переговорів щодо боротьби з
глобальним потеплінням. Що правда, багато делегатів конференції залишилися
незадоволеними її підсумковим документом, назвавши його недостатньо
конкретним через брак у ньому головного – конкретних цифр. «Дорожна карта»
передбачає скорочення вирубування лісів, передавання еколоічно чистих
технологій країнам, що розвиваються, а також надання їм допомоги в боротьбі
проти повеней і зниження врожайності земель, спричинених змінами клімату.
Протягом 2008 і 2009 років відбувалися робочі зустрічі допоміжних органів
Рамкової Конвенції ООН зі зміни клімату, метою яких було продовження
формування тексту посткіотської угоди, щоб 189 країн завершили підготовку та
підписали нову міжнародну угоду про боротьбу з глобальними змінами клімату,
що замінить Кіотський протокол 2013 року. Так, промислово розвинені країни в
межах саміту вісімки країн, який відбувся в липні 2009 року в Італійському місті
Аквила, виявили наміри щодо зменшення викидів парникових газів для
розвинених країн на 80 % і 50 % для решти країн до 2050 року.
14-18 вересня 2009 року в Женеві проходила третя всесвітня кліматична
конференція, на якій Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун доповів про
результати своєї поїздки на Північний полюс. Він повідомив, що танення льоду
відбувається швидше, ніж очікувалося, зміни в Арктиці пришвидшують
загальносвітову зміну клімату. Арктика тане, з багаторічної мерзлоти виділяється
метан, талий лід піднімає рівень океану. Якщо не змінювати технології та
зберігати економіку і виробництво в нинішньому вигляді, за словами Пан Гі
Муна, до 2030 року льодовий щит Арктики зникне взагалі. Рівень світового
океану до кінця століття підвищиться на 2 м. Під водою опиняться, наприклад,
Амстердам, Токіо, Каїр, Шанхай. Світ зіткнеться з величезною кількістю
біженців, голодом та іншими лихами. Головний висновок ООН та представників
150 країн на Женевській кліматичній конференці такий: країни та корпорації
мають переходити до «зеленої», безпечної для природи економіки.
22 вересня 2009 року у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку було проведено
одноденний саміт, присвячений проблемі зміни клімату. В його роботі взяли
участь представники 150 країн. Було зазначено, що зміна клімату є серйозною
загрозою всьому людству та висловлено занепокоєність щодо наслідків
глобального потепління на планеті, з якими вже зіткнулись багато держав, у
першу чергу острівних.
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Зміна клімату підриває економічний розвиток, призводить до соціальної
нестабільності і навіть загрожує територіальній цілісності держав, а теперішні
заходи щодо адаптаці їх до наслідків глобального потепління на планеті
недостатні. Учасники саміту досягли розуміння стосовно того, що в Копенгагені
на П'ятнадцятій конференції сторін Рамкової конвенції ООН буде прийнято
рішення щодо нової міжшродної угоди з захисту клімату, тобто це буде
посткіотська угода, яка має бути всеосяжною і враховувати інтереси держав, що
розвиваються. Всі учасни ки одностайно погодились, що в цій угоді індустріальні
держави мусят: взяти на себе підвищені зобов'язання щодо скорочення емісії ПГ.
Учасники саміту виходили з того, що до 2050 року викиди ПГ мають бути
скорочені принаймні на 50 % порівняно з 1990 роком, а промислово розвинені
країні мусять скоротити їх на 25-40 % до 2020 року. Багато представників країн
що розвиваються, говорили про готовність скоротити обсяги викидів цихгазів на
15-30 % порівняно з 1990 роком. Для цього їм потрібні нові «зелені); технології та
фінансова допомога в боротьбі зі змінами клімату.
Голова ООН підкреслив, що всі були згодні з тим, що фінансування – це
ключ до угоди в Копенгагені. «Ми на вірному шляху. Ми досягли домовленості
про те, що потрібні негайні заходи в боротьбі зі змінами клімату. Без цього саміту
ми б не змогли перетнути фінішну лінію Копенгагена», – заявив голова ООН на
прес-конференції, яку він провів разом з прем'єр-міністром Данії Андерсом фон
Расмусеном.
В офіційній позиції уряду України запропоновано взяти зобов'язання на рівні
20 % від 1990 року до 2020 року. Викиди ПГ в Україні в 2009 році становили
лише 45 % від рівня 1990 року. Відповідно, оголошене Україною зобов'язання
фактично передбачає зростання викидів парникових газів на 70 % від нинішнього
рівня.
Протягом двох тижнів (з 7 по 18 грудня 2009 року) в Копенгагені проходила
П'ятнадцята конференція сторін Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату (СОР
15), у якій взяли участь представники 194 держав, крім урядових делегацій –
екологи і представники громадських організацій. Метою конференції і саміту
була розробка угоди щодо скорочення викидів ПГ після закінчення першого
періоду домовленостей, досягнутих у рамках Кіотського протоколу. Підготовка
до кліматичного саміту в Копенгагені, який перед його початком називали
історичним, проводилася впродовж двох років. Але ще за кілька тижнів до
відкриття конференції довелося розпрощатися з мріями про новий договір, який
би замінив Кіотський протокол.
Учасникам Міжнародної конференції ООН у Копенгагені вдалося досягти
принаймні мінімального консенсусу. Заяву, розроблену лідерами 25 провідних
індустріальних країн і держав з перехідною економікою, учасники форуму
прийняли лише «до відома». Більшість учасників саміту висловилися за те, щоб
узяти до уваги узгоджене напередодні рішення лідерів 25 країн. 18 грудня 2009
року в Копенгагені відкрився саміт з проблем зміни глобального клімату, в якому
взяли участь понад 110 лідерів країн світу і міжнародних організацій.
Основні суперечки відбувалися саме між представниками Вашингтона і
Пекіна. Американська сторона вимагає від Китаю прозорості у питанні витрат
30

коштів, які багаті країни мають намір виділити бідним для боротьби з глобальним
потеплінням. Китай, у свою чергу, заявив, що не готовий до того, аби йому
нав'язували низку вимог. На дебатах, які частково супроводжувалися хаотичними
сценами, передусім Судан, Куба, Венесуела, Болівія та Тувалу відмовилися
підтримувати текст заключної заяви, яка не містить жодних конкретних вимог
стосовно викидів парникових газів. Як заявив представник Тувалу – острівної
держави, що може зникнути внаслідок підвищення рівня моря, майбутнє його
країни не продасться. Різні вимоги висували також інші країни. Зокрема, прем'єрміністр Індії закликав усіх поважати «право країн, що розвиваються, на
зростання» і зазначив, що всі громадяни світу мають отримати доступ до нових
енергоощадних технологій.
Попри всі суперечки й критику, генеральний секретар ООН Пан Гі Мун
назвав досягнутий мінімальний консенсус «хорошим стартом». «Нарешті ми
маємо домовленість», – заявив Пан Гі Мун в Копенгагені. «Мені зрозуміло, що
потрібно зробити значно більше, аби зійти зі шляху потепління клімату на Землі,
але це крок у правильному напрямку».
У документі «Копенгагенський Акорд», розробленому в останні години
роботи саміту, фактично під час зустрічі президента США, лідерів ЄС та кількох
країн з перехідною економікою, китайського прем'єра записано, що не можна
допустити підвищення температури на планеті більше, ніж на 2 °С. Однак у заяві,
яка не має жодної юридичної сили, не прописано, як досягти такої мети. Водночас
копенгагенська заява містить обіцянки про надання країнам, що розвиваються,
фінансової допомоги в боротьбі з потеплінням клімату.
Домовленість, до якої зуміли прийти учасники, зокрема США і Китай, на які
припадає значна частина викидів парникових газів, передбачає надання всіма
країнами до лютого 2010 року зобов'язань щодо скорочення викидів у атмосферу
парникових газів для обмеження зростання температури на планеті двома
градусами. Більш конкретний документ може з'явитися не раніше кінця 2010
року.
Прийнято рішення виділити близько 30 млрд доларів країнам, що розвиваються. Приблизно 3,6 млрд будуть виділені з бюджету США, 11 млрд надасть
Японія й 10,6 млрд доларів – ЄС. Вже до 2012 року США та Західна Європа
повинні виділити країнам, що розвиваються, 10 млрд доларів на боротьбу зі
змінами клімату. Крім того, за підсумками конференції ухвалено рішення, що до
2020 року розвинені країни планують виділяти країнам, що розвиваються, 100
млрд доларів на рік для протистояння зміні клімату.
Слід зазначити, що є інша думка вчених щодо антропогенного впливу
людства на проблему зміни клімату. На їх переконання, це великий обман,
спрямований на створення окремими фінансовими та політичними
колами специфічного бізнесу з торгівлі повітрям. Вчені та прихильники цієї
думки створили фільм «История одного обмана или глобальное потепление»,
спрямований на руйнування висновків експертів ІРСС. Навіть якщо вчені та
експерти ІРСС помиляються (що малоймовірно) щодо загрози глобального
потепління, все одно слід вжити реальних заходів щодо зменшення викидів і
зниження концентрації СО2 в атмосфері Землі, оскільки ігнорування думки
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більшості вчених (приблизно кожні 4 з 5) може призвести до загибелі життя на
Землі. Ігнорування проблеми обійдеться дорожче, ніж можливі витрати на
недопущення або попередження глобального потепління.
У дослідженнях групи експертів ІРСС наведені можливі наслідки у разі
зміни температурного режиму до 6,4 °С. Наведемо підсумки щодо реальної зміни
клімату та масштаби можливих наслідків у разі зміни температурного режиму
лише до 4,5 °С (табл. 4).
4. Зміни клімату: масштаби наслідків
Зростання викидів Історія: + 70 % з 1970 по 2004 рік.
парникових газів Глобальні викиди СО2 після 1992 року зросли на третину й
сягнули близько 30 млрд, тза рік
Зміна
Історія: + 0,76 °С з 1850 року. Уразливі екосистеми можуть постраждати
температури
вже при збільшенні температурного режиму на ІД °С За потепління на 2,3
°С почнуться масштабні пошкодження екосистем, а на 3 °С – початок
великомасштабних незворотних пошкоджень, що може привести протягом
прийдешнього тисячоліття до різкого зниження біорізноманітності на Землі.
Ймовірно, що коливання будуть в межах 2-4,5 °С. Підвищення температури
приблизно на 2 °С ще можливо пережити, понад 2 °С – не можна допускати.
Лише значне скорочення викидів за участю всіх країн світу може не
допустити більшого підвищення.
Нинішні темпи зростання викидів
парникових газів становлять у середньому 3,3 % щороку з 2000 до 2006
року, що навіть «перевищує» найгірший сценарій вчених
Підвищення рівня Історія: + 3,1мм з 1993 року.
моря
За зміни температури до +2,4 °С незворотньо тане льодовий покрив
Гренландії, прискорюється підняття рівня світового океану, затоплюючи
заселені коралові острови та низинні дельти. Зникнення льодовиків в
Перуанських Андах залишає без питної води 10 млн людей. У
глобальному
масштабі зимирання загрожує третині всього живого на
планеті У результаті подальшого потепління – кожна десята людина на
5емлі може втратити звичне місце проживання та змушена буде шукати
нове
Зменшення
Історія: – 2,7 % кожні 10 років з 1978 року. За результатами поїздки на
арктичного
Північний полюс в 2009 році Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун
льодового
повідомив, що танення льоду відбувається швидше, ніж очікувалося,
покриву
зміни в Арктиці пришвидшують загальносвітову зміну клімату
Танення
Історія: – 50 % маси льоду з 1850 року. Вже до 2020 року може розтанути
альпійських
сніг в Альпах. Льодовики там активно тануть і нині
льодовиків
Наслідки зміни
Збільшення кількості повеней, паводків, штормових приливів створює все
клімату
більш відчутні неприємності для людей у батьох країнах. За даними
Всесвітньої організації Охорони Здоров'я через коливання клімату щорічно
вже вмирають близько 160 тис. чоловік, а до 2020 року ця цифра може
подвоїтися
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Екстремальні
погодні умови

Руйнівна сила
природи

Спека й посуха в деяких регіонах світу – великий виклик для сільського
господарства. В країнах Азії, Африки, Індії, Центральної та Південної
Америки вже зараз спостерігається велика кількість природних катклізмів.
У разі зміни температури до 2,4 °С у Північній Америці пилові бурі
завдають великих збитків сільському господарству. За зміни температури до
+3,4 °С тропічні ліси зникають через катастрофічні пожежі. У разі зміни
температури до +4,4 °С ведення сільського господарства в Австралії стає
неможливим
Потужні урагани або гігантські лісові пожежі супроводжують явища зміни
світового клімату. Спостереження за природними катаклізмами та
моделювання можливих змін клімату, зумовлених зростанням концентрації
СОг в атмосфері, показує, що парниковий ефект виявляється не тільки в
глобальному потепленні, але й у збільшенні кількості циклонів у високих
широтах. Північної півкулі що призводить до зміни гідрометеорологічних
умов, збільшення стоку великих сибірських річок і зміни льодового режиму
в Арктиці

Значні проблеми глобального потепління пов'язані з неефективністю
традиційної енергетики. Основними видами продукції енергетичної галузі є
електрична і теплова енергія. Перетворення енергії природних енергетичних
ресурсів на інший вид енергії супроводжується значними її втратами. Підрахувавши середні показники ефективності перетворення енергії на теплових
станціях України і показники використання електричної енергії споживачами,
констатуємо, що втрачається 72-74 % енергії, тобто використовується лише 26-28
% корисної роботи від перетворення первинної енергії. Решта у вигляді втрат
спричиняє викиди в атмосферу шкідливих речовин, особливо СОг й теплоти.
З появою нових технологій вироблення енергії у світі почалося достатньо
агресивне втручання «зеленої» енергетики (безвуглецевої) в енергозабезпечення
потреб людства. З'явилися нові ефективні джерела малої енергетики (джерела
розосередженої генерації), які мають високі показники ефективності
використання первинного органічного палива, а отже незначний вплив на
екологію. Тому на тривалу перспективу очікується комбіноване використання
централізованих і децентралізованих систем – інтегрованих систем
енергопостачання. Ці системи енергопостачання найвигідніші для забезпечення
енергоспоживання з позицій енергобезперебійності, якості енергії і надання
енергетичних послуг, доступних за ціною і прийнятних за екологічними
наслідками, в першу чергу – за викидами СО2.
♦♦♦♦♦
1.2. ОСВОЄННЯ ЛЮДСТВОМ ЕНЕРГІЇ І РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИКИ
Вся історія людства – це історія освоєння енергії і розвитку енергетики, що
фактично відображає історію розвитку цивілізації. З технічного погляду – це
історія створення і накопичення технологій. Рівень розвитку суспільства будьякої країни визначається тим, який суспільний продукт і в якій кількості вони
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виробляють. Чим розвиненіше суспільство, тим більше воно виробляє складного
енерго- і наукоємного продукту, причому скорочення енергоємності у разі
збільшення наукоємності і, як наслідок, підвищення споживчих якостей
пріоритетне.
Печерна людина споживала близько 1 % тієї кількості енергії, яку споживає
сучасний житель Землі. Але використання енергії в первісному суспільстві було
абсолютно інакшим, ніж тепер.
У деяких випадках використовують поняття «види енергії», під яким
розуміють не лише різні джерела енергії, а і природні явища.
Відповідно до сформованих уявлень тривалий процес освоєння енергії
людиною можна умовно поділити на п'ять етапів.
Перший етап – (до V—V1I cm. н. є) від використання мускульної до
використання механічної енергії. Великим досягненням Цього періоду є освоєння
вогню. Це відбулося 80-150 тис. років тому і ознаменувало собою один з
найважливіших переломних моментів в історії цивілізації. Поступово люди стали
використовувати силу приручених тварин, сонця, вітру і води. Є оповідь, що у III
ст. до нової ери
Архімед за допомогою гігантських параболічних дзеркал використовував
енергію Сонця для підпалювання римських кораблів, які взяли в осаду місто
Сіракузи. На основі знахідок німецького археолога В. Кеніга можна
стверджувати, що 250 року до нової ери біля Багдаду були використані міднозалізні гальванічні елементи з електролітом з винної, оцтової або лимонної
кислоти. За 100 років до нової ери в Александре Герон застосував щось подібне
до реактивної парової турбіни як приводного механізму для храмових церемоній.
До початку нашої ери належить запуск в роботу першого млина з колесом (340
см), яке приводилося в рух кінетичною енергією водяного потоку (без
застосування мускульної енергії). У 644 році в арабських документах з'явилося
повідомлення про використання вітряного млина. Настав час другого етапу
освоєння енергії.
Другий етап (VII - початок XVII cm.) починається з освоєння енергії вітру і
води. Людство стало використовувати водяні і вітряні млини, з'явилися прядильні
і ткацькі верстати, олійниці, машини, які виробляють папір, лісопильні установки.
Італійський вчений Е. Торрічеллі 1644 року відкрив існування атмосферного
тиску і вакууму та винайшов ртутний барометр.
Уже 1663 року мер міста Магдебурга О. Герике організував перше «джерело
електроенергії» – електричний генератор. Проте потужність таких генераторів не
перевищувала 1 Вт, тому практичне їх застосування з метою енергетичного
використання було неможливим.
Французький вчений Д. Папен 1690 року повідомив про винахід
пневмопоршневої парової машини періодичної дії пари (насоса для відкачування
води із шахти) із запобіжним клапаном. Але його конструкція потребувала багато
первинної енергії, та й працював він дуже повільно, тому не увійшов до широкого
вжитку. Італійський вчений Д. Ренальдіні 1693 року створив термометр з використанням опорних значень температур замерзання та кипіння води.
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У 1698 році англієць Т. Савері отримав патент на паровий нагнітальний
насос, який був здатен піднімати воду лише на малу висоту.
У цей період людство мало потребу у величезній кількості металу, а отже –
енергії. Для вироблення великої кількості вугілля з деревини знищувалися
величезні площі лісів. Це була перша серйозна екологічна криза антропогенного
походження, пов'язана з розвитком промисловості. З'явилася потреба в нових,
потужніших, неперервно діючих приводах, які б не залежали ні від місця
розташування, ні від сезону року. Вихід з цієї енергетичної кризи було знайдено
за допомогою освоєння «рушійної сили вогню», яку використовували для
нагрівання і випаровування води, а також застосування сили стиснутої пари.
Прийшла ера третього етапу розвитку енергетики.
Третій етап (від XVIII до початку XIX ст.) – до промислового перевороту
споживання енергії повністю залежало від природних її джерел і людської сили.
Єдиною формою перетворення енергії була хімічна реакція (наприклад, горіння
дров або сальних свічок). Споживання енергії не перевищувало 0,5 т нафтового
еквіваленту на душу населення за рік.
Перший підетап. До середини XVIII ст. були спроби отримати механічну
енергію за рахунок теплової.
І. Ньютон 1701 року запропонував термометр з використанням термонаповнювача з льняної олії.
Англійський коваль Т. Ньюкомен 1711 року винайшов першу пневмопоршневу парову машину з неперервною дією пари для піднімання води.
Французький вчений Р. Реомюр 1730 року запропонував термометр зі сталою
нульовою точкою, яка дорівнює температурі танення льоду.
Шведський вчений А. Цельсій 1742 року запропонував ртутний термометр, а
1750 року М. Штермер скоригував шкалу Цельсія, у якій точка кипіння води
відповідала 100 °С, а точка замерзання – 0 °С, як у сучасних термометрах зі
шкалою Цельсія.
М. В. Ломоносов 1748 року розкрив сутність закону збереження енергії.
Другий підетап. У другій половині XVIII ст. було реалізовано спроби отримати
механічну енергію за рахунок теплової.
Т. Ньюкомен 1755 року сконструював більш довершену корисну модель, яка
знайшла широке застосування для відкачування води з вугільних шахт. Парова
машина працювала таким чином. У котлі воду доводили до кипіння, над котлом
містився циліндр машини, прикріплений до балки будівлі. Під дією пари поршень
піднімався в циліндрі, в який впускали пару. У разі досягнення поршнем
верхнього рівня, подачу пари перекривали, а в циліндр упорскували холодну
воду. При цьому пара конденсувалася, утворюючи розріджений простір, під
атмосферним тиском поршень рухався вниз. У результаті виходив робочий рух
машини, який виконував роботу з відкачування води. Проте машина працювала
нерівномірно. Першу рівномірно працюючу парову машину створив 1763 року
російський винахідник Іван Ползунов. У машині Ползунова з котла по трубах
пара під тиском, який трохи перевищував атмосферний, надходила по черзі в два
циліндри з поршнями. Для поліпшення ущільнення поршні заливалися водою. За
допомогою тяги з ланцюгами рух поршнів передавався міху для трьох мідно35

шіавильних печей. Спорудження машини Ползунова було закінчено в серпні 1766
року. Вона мала висоту 11м, ємність котла – 7 м3, висоту циліндрів – 2,8 м,
потужність – 29 кВт. Машина створювала неперервне зусилля і була першою
універсальною машиною, яку можна було застосовувати для приведення в рух
будь-яких заводських механізмів. Іван Ползунов уперше використав листову
сталь для конструкції котла замість чавунних конструкцій.
У другій половині XVIII ст. в Англії Д. Уатт розробив праобраз сучасної
парової машини неперервної дії, а 1784 року він отримав патент на першу
універсальну парову машину, де неперервно здійснювався перехід теплової
енергії у механічну, що «розкрутило» колесо історії до небувалих до цього
обертів. У паровій машині Д. Уатта два циліндри було замінено одним закритим.
Пара надходила почергово по обидва боки поршня, штовхаючи його то в один, то
в другий бік. У такій машині подвійної дії відпрацьована пара конденсувалася не
в циліндрі, а в окремій його місткості – конденсаторі. Сталість кількості обертів
маховика підтримувалася балансиром – відцентровим регулятором, кінці якого
рухалися по кривій лінії. Розробка парового двигуна була завершена Д. Уаттом
1784 року.
Парові машини того часу мали багато недоліків: великі розміри та масу,
дуже низький коефіцієнт корисної дії, вузьку сферу застосування і т. ін. Розвиток
капіталізму в XVII-XVIII ст. зумовив зародження науки, яка сформулювала
правила розроблення і стюрення енергетичних двигунів. Промислова революція,
як часто називають цю епоху великих відкриттів, докоршно змінила життя на
нашій планеті. Головним наслідком цього стало остаточне падіння феодалізму і
зміцнення капіталістичних виробничих відносин.
Відтоді людство змогло використовувати енергоносії такі, як біомасу
(наприклад, деревину), а також непоновлювану енергію (наприклад, вугілля) для
виконання роботи. Цей винахід зіграв вирішальну роль у переході від ручної
праці до машинної. В Англії, а потім і в континентальній Європі та Північній
Америці швидко поширилися парові машини. Отримувану з їх допомогою
енергію стали використовувати для забезпечення руху заводських механічних
агрегатів. Виникають перші теплові машини-двигуни.
Історія використання енергії налічує два грандіозні переходи, які призвели
до структурних змін у системі використання енергії на всіх рівнях. Початок
(перший грандіозний перехід) – поява універсальної парової машини. Паровий
цикл став першою конверсією викопних джерел енергії в роботу. Рівень
споживання енергії протягом «парового століття» – приблизно середина XIX ст. –
становив близько 2 т нафтового еквіваленту на душу населення за рік.
Третій підетап: зростання різноманітності і гнучкості виробництва, покращення якості продукції, початок стандартизації виробництва й урбанізація.
Починається використання електричної енергії – ключовий чинник.
Французький військовий інженер і фізик О. Кулон 1785 року відкрив
основний закон електростатики, який назвали його ім'ям.
У Франції 1793 року з'явилася метрична система мір та ваг (метр, літр,
кілограм).
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Велике значення мав винахід 1799 року гальванічного елемента італійцем А.
Вольта. Різними сполученнями таких елементів отримували струми величиною
декілька ампер з напругою від 1 В до майже 2 кВ. У 1800 році англійці А.
Карлейль та У. Ніколсон здійснили розкладення води на водень і кисень. Цього ж
року від нового джерела було досліджено нагрівання проводів струмом і
передбачено використання цього ефекту в електричному освітленні і
електротермії, а також на новому рівні було почато дослідження електролізу і
гальванічних процесів.
Російський фізик В. В. Петров 1802 року побудував унікальну батарею з
2100 мідно-цинкових елементів корисною потужністю до 85 Вт. Подальше
дослідження Петрова з використанням батареї та дослідження А. Вольта, які він
виконував окремо майже в той самий час, привели до відкриття електричної дуги
– явища, на якому засновані дугові розрядні лампи, процеси електрозварювання й
електроплавлення.
В Англії 1802 року з'явився перший дерев'яний пароплав з паровою
машиною Уатта, того ж року було побудовано перший безрейковий паровоз, а
1803 року парові машини було поставлено на колеса, внаслідок чого отримали
самохідні (на гладких рейках) візки – прообраз перших паровозів. Уже 1804 року
англієць Р. Тревитик створив паровий локомотив, який рухався по рейках з
нечуваною в ті часи швидкістю – 30 км/год.
Американець Р. Фултон 1805 року сконструював перший пароплав, який
виконував регулярні рейси річкою Гудзон між Нью-Йорком і Олбані.
Російський професор Ф. Ф. Рейс 1807 року відкрив явище електроосмосу, яке
використовувалося для опріснення морської води, а англієць X. Деві розробив
електролітичний спосіб отримання лугових металів у чистому вигляді (калію,
натрію, магнію тощо).
Перше російське судно з паровим котлом 1810 року виконувало роль
землечерпалки, а перші регулярні рейси між Петербургом і Кронштадтом на
морському пароплаві «Єлизавета» стали здійснюватися в Росії з 1815 року.
Шотландський інженер Р. Стерлінг 1816 року винайшов двигун, який
назвали його ім'ям. Цей двигун почали застосовувати наприкінці XIX ст., однак
лише в кінці XX ст. він став «новачком» на ринку малої енергетики.
X. К. Ерстед відкрив 1820 року магнітні властивості електричного струму.
Того ж року француз Д. Ф. Араго дослідив появу магнітного поля у провіднику,
яким протікав струм.
М. Фарадей опублікував 1821 року результати експериментів з обертанням
магніту навколо прямого провідника зі струмом і обертання провідника зі
струмом навколо магніту, що було прообразом електродвигуна.
Фізик Т. Й. Зеєбек 1821 року під час досліджень помітив, що в замкненому
електричному колі, яке складається з різнорідних матеріалів, протікає струм за
різних температур контактів деяких матеріалів (виникає електрорушійна сила).
Цей ефект було покладено в основу термоелектричного генератора.
Почалося «золоте століття водяної пари». Разом з розвитком практичної
теплотехніки розвиваються її теоретичні основи - теорія теплових двигунів або, як
тепер її називають, технічна термодинаміка. В середині XIX ст. на основі
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спостережень за тепловими явищами і роботою теплових машин Джоуль, Майер,
Гельмгольц, Карно і Клаузіус встановили перший і другий закони термодинаміки,
які лягли в основу цієї фундаментальної дисципліни, що вивчає взаємне
перетворення теплової та механічної енергії.
Проте швидке зростання кількості парових машин, їх неперервна модернізація до кінця XIX ст. не були в змозі задовольнити потреб економіки в
енергетичних потужностях. Очевидними стали відомі недоліки перших парових
машин: низький ККД, велика витрата палива, передача механічної енергії від
машин до верстатів через складні та ненадійні системи трансмісій, несприятливі
екологічні наслідки їх застосування.
Другий грандіозний перехід, подібно до переходу, спричиненого винаходом
парового двигуна, було здійснено технологічними інноваціями у використанні
кінцевої енергії (як наприклад, електрична лампочка, електричний двигун,
літальний апарат), а також зміною джерел постачання енергії. Найважливішою
інновацією було відкриття електричної енергії.
Далі наукова конструкторська думка приходить до створення двигунів
внутрішнього згоряння (ДВЗ), парових, газових і парогазових стаціонарних
турбін, авіаційних і транспортних газових турбін, реактивних і ракетних двигунів,
переважно йшлося про заміну водяної пари іншим робочим тілом -газом, і про
здійснення процесу горіння палива в циліндрі самої машини. Одним з перших на
можливість здійснення принципу роботи ДВЗ вказав французький інженер-фізик
С Карно (1824 року), який увів поняття циклу теплового двигуна. І, нарешті, 1825
року на трасі Стоктон-Дарлінггон в Англії починає діяти перша залізниця У Росії
першу Царськосільську залізницю було відкрито 1837 року, а з 1851 року стала до
ладу залізниця Петербург-Москва. Першу залізницю на теренах України відкрито
1861 року – від Львова до Перемишля (86 км).
Протягом всього XIX ст. для промислових потреб людина користувалася
механічною енергією, яку отримувала переважно від теплових двигунів.
Атмосфера міст з тисячами заводських димарів стає непридатною для життя.
У 1831 році було відкрито спосіб перетворення механічної енергії в
електричну. Починається нова ера – ера електрики.
Два грандіозні переходи призвели до значних структурних змін у зайнятості
людей, розподілі праці та міжнародній торгівлі. Вони асоціюються з
модернізацією традиційних економічних і соціальних структур. їх складові такі:
- індустріалізація – зайнятість і перегляд цінностей змістилися від сільського
господарства до індустрії, зокрема до виробництва, згодом відбулися структурні
переходи від «індустрій димаря» до інтелектуальних послуг у промисловості, що
було спричинено збільшенням ролі інформаційних технологій і управління;
- урбанізація – це масове переселення людей з сільської місцевості у міську, з
погляду економіки урбанізація призводить до значних економічних змін, появи
агломерації, концентрації підприємств і споживачів, унаслідок чого найбільша
частина внутрішнього валового продукту країни виробляється в містах і
агломерації.
Важливі зміни в постачанні і використанні енергії, пов'язані з цими двома
грандіозними переходами, характеризуються такими основними поняттями:
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- комерціалізація енергії – перехід від некомерційних форм енергії (використання дров, біомаси та інших поновлюваних джерел енергії, на придбання
яких людина не витрачала коштів) до комерційних, що відображає структурноекономічний зсув від сільського господарства до індустрії, взаємозв'язок
монетаризації економіки і зростання урбанізації;
- підвищення якості енергії – перехід від твердих енергоносіїв, як, наприклад,
традиційна біомаса та вугілля, до рідкого палива і гнучкіших та екологічно
чистіших енергосистем;
- інтенсивніше використання енергії; хоча потреби в енергії на душу населення зростали у міру економічного розвитку, специфічні потреби в енергії на
одиницю господарської діяльності постійно знижуються, це відношення
називається інтенсивністю використання енергії (в Україні – питома витрата
енергії).
Четвертий етап (від початку XIX до кінця XX ст.) – «золоте століття
електрики».
Г. С. Ом 1826 року відкрив основний закон електричного кола, названий
законом Ома.
М. Фарадей відкрив 1831 року явище електромагнітної індукції і незабаром
побудував перший у світі електромагнітний генератор постійного струму, 1832
року Фарадей здіснив експериментальну перевірку МГД-перетворювача енергії, а
в наступні два роки відкрив закони електролізу, які були названі його ім'ям.
Російський вчений Б. С Якобі 1832 року відкрив явище гальванопластики,
яке знайшло застосування в поліграфії і медальєрній справі. Він також є автором
методу нанесення металевих покриттів на предмети – гальваностегії.
Російський академік Е. X. Ленц 1833 року довів, що машина, яка обертається, може працювати як двигун і генератор, а 1834 року він сформулював
закон, названий його іменем, який визначає напрям індукційного струму.
Б. Якобі 1834 року створив першу практичну модель електродвигуна з
коловим обертанням якоря. Того ж року він довів економічну недоцільність
широкого використання гальванічних елементів для живлення двигунів, перші
зразки яких було розроблено французьким фізиком А. М. Ампером 1832 року.
Такий двигун мав перше практичне застосування на судні (електрохід Якобі), яке
1838 року ходило по Неві. На його ж замовлення парижанин І. Піки виготовив
перший електромашинний генератор змінного струму, до якого приеднувався
комутатор, що дало змогу отримати постійний струм. Цей генератор, який
приводився в рух мускульною силою людини, поклав початок розвитку
електричних машин і ознаменував собою новий етап електротехнічної науки й
практики електропостачання.
Британський суддя В. Гроув 1839 року виявив, що занурення двох платинових електродів у збагачений воднем і киснем розчин може стати комерційно
вигідним джерелом електричної енергії. Пізніше, 1894 року, відомий хімік В.
Освальд передбачив, що відкриття В. Гроува буде використано тільки на початку
XXI ст. Так і трапилося, на цей час стали застосовуватися паливні елементи, що
працюють саме на цьому принципі.
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Вже 1842 року англійський підприємець Д. Вулрич для живлення гальванічних ванн використовував генератор, сполучений з паровою машиною
пасовою передачею. Цей рік може вважатися роком народження електропостачання ще і тому, що цього року почався практичний розвиток електричного
освітлення – з'явилися перші придатні до практичного застосування дугові лампи.
Г. Р. Кірхгоф 1845 року сформулював два фундаментальні закони теоретичної електротехніки (закони Кірхгофа).
В. Томпсон (лорд Кельвін) 1852 року вперше довів, що за допомогою
стиснення та розширення повітря можна як нагріти, так і охолодити. Тим самим
він заклав теоретичні основи роботи теплових насосів.
Французький фізик Г. Планте 1859 року винайшов електричний акумулятор.
Значним кроком у напрямі вдосконалення техніки і зменшення витрат матеріалів стало застосування самозбудження електричних машин, ідею якого
майже одночасно використовували 1856 року німецький підприємець Д. М. фон
Сіменс і американський професор М. Р. Фармер.
Перший підетап четвертого етапу (з середини до кінця XIX cm.) – етап
децентралізованого електропостачання і встановлення централізованих систем.
Француз Е. Лену ар 1860 року виготовив перший газовий двигун
внутрішнього згорання (ДВЗ).
Французький дослідник Бо де Роша 1862 року запатентував більш
здійсненний ДВЗ, але не побудував його, 1867 року німецький інженер Н. Отто
спільно з Е. Лангеном створив атмосферний ДВЗ.
Джеймс К. Максвелл вивів 1865 року систему основних рівнянь
електромагнітного поля, а також представив її на Всесвітній виставці в Парижі.
Д. М. фон Сіменс 1866 року сконструював динамо-машину – електромагнітний генератор з самозбудженням.
Г. Браун 1870 року запропонував базовий цикл газової турбіни, який тепер
широко використовується в енергетиці й авіації.
Російський винахідник А. Н. Лодигін 1872 року винайшов лампу розжарювання з вугільними стрижнями (патент 1874 року). У пізніших лампах
використовувалася вже вольфрамова нитка.
На заводі електромашинобудування французького винахідника і підприємця
3. Т. Грамма 1873 року на генераторах власного виробництва було побудовано
першу в світі електростанцію для власних потреб промислового підприємства.
Почався новий етап розвитку електропостачання – перехід від індивідуальних
спеціалізованих генераторів до промислових електростанцій. У Росії першу таку
станцію було побудовано на Сормовському машинобудівному заводі 1876 року.
Російський винахідник П. Н. Яблочков 1875 року представив першу дугову
лампу без регулятора. Цими лампами 1877 року освітлювався магазин «Лувр» в
Парижі.
Н. Отто 1876 року створив чотиритактний ДВЗ, робота якого здійснювалася
переважно за принципом Бо де Роша.
У середині XIX ст. значно зріс попит на електричне освітлення, нагрівання і
на електропривод. Почала формуватися електротехнічна промисловість.
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Незважаючи на всі недоліки системи зовнішнього освітлення, створеної П.
Н. Яблочковим, 1877 року з восьмиполюсним генератором змінного струму
(потужністю від 2 до 10 кВт, частотою (41-23 Гц), вона спричинила значний
попит на генератори, кабелі та інше устаткування. Новим каталізатором розвитку
стала лампа розжарювання, яку вдосконалив 1879 року видатний американець Т.
А. Едісон. Він винайшов патрон і цоколь та патрон з гвинтовою різьбою,
поворотний вимикач, штепсельну розетку і вилку, електричний лічильник і
запобіжник.
У Локпорті (СІЛА) 1877 року було споруджено першу систему централізованого теплопостачання.
В. фон Сіменс 1879 року збудував першу експериментальну лінію трамвая
завдовжки 300 м на Берлінській промисловій виставці.
Установлений 1789 року генератор для живлення 12 ліхтарів з дуговими
лампами для освітлення Літейного мосту в Петербурзі вважається першою
російською електростанцією.
Російський учений В. Г. Шухов уперше в світі у 1880 року здійснив
промислове спалювання рідкого палива за допомогою винайденої ним форсунки.
Цього ж року він створив конструкцію водотрубного парового котла, яка була
названа його іменем, а також першим запропонував топкові екрани.
Т. А. Едісон 1881 року вперше представив свою систему освітлення на
Всесвітній виставці в Парижі. Лампи були доведені до рівня широкого застосування незалежно і майже одночасно двома винахідниками – тим самим Т. А.
Едісоном і англійцем Дж. У. Сваном. Це настільки збільшило коло споживачів
електроенергії, що виникла потреба спорудження електростанцій загального
призначення.
Наприкінці XIX ст. Т. А. Едісон передбачав децентралізовану систему
енергопостачання з численними невеликими компаніями, які стали конкурувати
за встановлення генераторів поблизу місць споживання електричної енергії.
Оскільки лінії електропередачі ще не набули поширення, його компанія робила
основну частину свого бізнесу на встановлюючи генератори на малих незалежних
фабриках, в окремих універмагах, готелях та інших приміщеннях.
Першою значною електростанцією загального призначення стала станція в
Нью-Йорку, яку було побудовано Т. А. Едісоном 1882 року. На ній було
встановлено шість генераторів загальною потужністю 540 кВт і вона забезпечувала електропостачання території приблизно 2 км2. А 1879 року Едісон
поставив перед собою завдання розробити:
- потужні генератори з невеликим внутрішнім опором;
-раціональну систему розподілу електроенергії, яка забезпечувала б
належний і сталий рівень напруги на всіх приєднаних до мережі електроприймачах;
- надійну конструкцію ліній електропередачі;
- захист елементів мережі від струмів коротких замикань;
- способи регулювання напруги генераторів;
- прилади обліку електроенергії;
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- систему стандартизації параметрів і розмірів ламп, електричних апаратів,
арматури і тощо.
Можна вважати, що ця програма поклала початок прикладній науці про
електропостачання.
У Німеччині 1882 року введено в дію перший тролейбус, а у Петербурзі 1883
року на дерев'яній біржі з'явилася плавуча електростанція, від якої освітлювався
Невський проспект.
Т. А. Едісон відкрив 1883 року явище термоелектронної емісії: якщо якенебудь тверде тіло (метал, напівпровідник) помістити у вакуум, то певна кількість
електронів цього тіла перейде у вакуум. Пізніше це явище стало
використовуватися в термоемісійних перетворювачах.
Того ж 1883 року Т. А. Едісон впровадив систему 2 ⋅ 110 В з нейтральним
проводом. Він винайшов плавкий запобіжник і застосував його для захисту
елементів мережі, а для захисту генераторів використовував автоматичні вимикачі
з електромагнітними розчіплювачами.
Перша відома мала ГЕС була побудована в Північній Ірландії в 1883 року,
щоб забезпечити електропостачання електропоїзда. Ця електростанція мала дві
турбіни потужністю 52 к. с (1 к. с. = 736 ват). Цьому передувала 1882 року перша
установка турбіни – генератора потужністю близько 8 к.с, яку приводив у рух
великий перепад води (10 м), і яка забезпечувала живлення освітлювальних ламп
на вуглецевій нитці.
У США 1884 року було побудовано першу гідротурбіну. Протягом цього
року з'явилися багато центральних станцій і в інших містах різних країн, зокрема
в Петербурзі, де вже 1883 року почала працювати електростанція загального
призначення постійного струму потужністю 35 кВт, а 1887 року Царське Село
стало першим містом у Європі, яке повністю освітлювалося електрикою.
Значні експерименти і наукові дослідження було проведено французьким
електротехніком М. Депре, який 1885 року побудував лінію електропередачі
завдовжки 56 км, постійною напругою близько 6 кВ, потужністю ЗО кВт, з ККД
78 %. У пошуках якнайкращих рішень М. Депре 1881 року прийшов до висновку,
що більшого успіху в передачі електроенергії на відстань можна досягти
застосуванням змінного струму з використанням трансформаторів. Проте на той
час були відомі лише трансформатори з відкритим магнітопро-водом, які не мали
належних техніко-економічних показників.
На початку 1885 року угорськими інженерами М Дері, О. Блаті, та К. Зіперновські було розроблено конструкції трансформаторів із замкнутим
магнітопроводом і нову систему розподілу електроенергії, яка ґрунтувалася на
паралельному підключенні трансформаторів до високовольтної мережі живлення.
Нова система дуже швидко стала популярною, і вже до кінця 1887 року фірма
«Ганц», де працювали винахідники, побудувала 24 установки од-нофазового
змінного струму, зокрема і систему електропостачання Одеського оперного
театру (1887 року), причому устаткування фірми виготовлялося на номінальну
частоту 50 Гц. Ця частота і стала загальноприйнятою на всьому європейському
континенті.
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Велике значення в цей час мало створення парової промислової турбіни, яку
створили 1885 року англійський інженер Ч. А. Парсонс (патент 1884 року) і
шведський інженер К. Г. Лаваль. Незалежно один від одного вони побудували
перші промислові турбіни. Ч. А. Парсонс об'єднав турбіну з генератором і
отримав турбогенераторний агрегат – найважливіший агрегат сучасних теплових
електростанцій. Вперше на електростанції загального призначення турбоагрегат
було встановлено 1888 року в Англії. Проте перша парова турбіна К. Г. Лаваля
набула широкого практичного застосування у промисловості.
Однофазний змінний струм не давав змоги без спеціальних заходів
створювати в двигунах обертальне магнітне поле, і ця обставина ускладнювала їх
широке використання. Тому велике значення мав винахід 1888 року російського
інженера М. О. Доліво-Добровольского, головного інженера німецького концерну
«АВО», першого трифазного генератора змінного струму потужністю 2,2 кВт.
Водночас американський електротехнік Н. Тесла винайшов індукційний
електродвигун змінного струму. М. О. Доліво-Добровольський відразу почав
запроваджувати трифазну систему змінного струму, а Н. Тесла, хоча в його
пропозиціях струм був трифазним, став запроваджувати двофазну систему. Нині
використовують обидві системи.
Російський професор Д. А. Лачинов 1888 року сконструював перший
промисловий апарат (електролізер) для отримання водню. Збільшення одиничної
потужності генераторів, парових і гідравлічних турбін створило умови для
спорудження не тільки місцевих центральних, але й районних електростанцій
загального призначення, що ознаменувало собою не лише новий етап в
електропостачанні промисловості, міст а також і інших споживачів, але і в
електроенергетиці загалом – почався перехід до централізованого
електропостачання.
Вже 1888 року Т. А. Едісон встановив 1700 малих електростанцій в США. А
на початку XX ст. більш ніж половину електричної енергії США виробляли
заводські енергоустановки, які також утилізували теплові відходи і продавали
надлишки електроенергії найближчим споживачам.
М. О. Доліво-Добровольський 1889 року винайшов трифазний асинхронний
двигун з короткозамкнутим ротором, який став найбільш поширеним двигуном, а
також трифазний трансформатор. Цього ж року він розробив і разом з німецьким
електротехніком О. фон Міллером продемонстрував систему генерації і передачі
трифазного змінного струму від Лауфен (ГЕС на річці Неккар) до Франкфурту-наМайні на відстань 178 км напругою 15 кВ. Ця подія поклала початок розвитку
сучасних трифазних систем електропостачання, районних електростанцій,
створюваних систем і міжсистемних мереж.
У Києві 1890 року було побудовано першу електростанцію загального
призначення потужністю 150 к. с. на постійному струмі, яка була встановлена на
Театральній площі і забезпечувала електропостачання оперного театру і вулиці
Хрещатик.
М. О. Доліво-Добровольський 1891 року отримав патент на трансформатор з
паралельним розташуванням стрижнів в одній площині, що надалі стало широко
використовуватися в електротехніці. З 1892 року Г. О. Доліво-Добровольський
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провів математичний аналіз фізичних процесів у трансформаторах, визначив
залежність втрат потужності в них від навантаження, застосував розкладання
струму на активну і реактивну складові. Останню подавали ж суму
випереджальної і відстаючої складових.
Російські вчені А. Г. Шухов і С. Гаврилов 1891 року запатентували промислову установку для перегонки нафти, в якій вперше здійснено крекінг у рідкій
фазі. Перше об'єднання двох трифазних електростанцій (120 і 360 кВА) відбулося
1892 року в Швейцарії лінією електропередачі завдовжки 2 км напругою 5 кВ.
Вперше поняття коефіцієнта потужності було запропоновано італійським фізиком
Г. Ферраріусом 1894 року.
У Києві 1892 року запрацював трамвай, який поклав початок використанню
електрики на транспорті в Росії. Цього ж року в Петербурзі на 4-й міжнародній
електротехнічній виставці було продемонстровано діючі зразки електричного
зварювання, винахід якого належить російському інженерові М. М. Бенардосу.
Того ж 1892 року швейцарська фірма «Ерлікон» побудувала першу в світі
заводську трифазну електростанцію – ГЕС з трьома генераторами по 150 кВт на
відстані 23 км від власного заводу для його електропостачання. Для зменшення
реактивної складової струму вперше в світі за пропозицією М. О. ДолівоДобровольського на цьому заводі було встановлено синхронний компенсатор.
Морський офіцер Росії П. Д. Кузьмінський 1892 року сконструював і
побудував газову радіальну реверсивну турбіну з 10 ступенями тиску, а до 1900
року він створив першу в світі установку, в якій робочим тілом служила суміш
продуктів згоряння палива з водяною парою. В 1894 році він запропонував
пиловугільну топку з наддувом. У 1897 році він побудував першу газову турбіну,
в якій згоряння палива здійснювалося за сталого тиску.
Інженером А. Н. Щенсовичем 1893 року було побудовано першу трифазну
електростанцію в Росії для електропостачання Новоросійського елеватора з
чотирма генераторами по 300 кВА, 250 В, 125 об/хв, 25 Гц. Станція забезпечувала
живлення 83 асинхронних двигунів потужністю від 4 до 15 кВт, а також
електричне освітлення. Це була найбільша на той час трифазна система
електропостачання в світі. Невдовзі після цього під час реконструкції
електропостачання Охтенського заводу під Петербургом інженером Р. Е. Классоном було застосовано для передачі на відстань понад 1 км потужності від двох
трифазних генераторів (175 і 120 кВт) лінію напругою 2 кВ, а також розділено
живлення силового і освітлювального навантаження через окремі знижувальні
трансформатори. Першою в світі ГЕС вважається Ніагарська, яка здійснила
електропостачання для широкого використання 1896 року і забезпечувала
електроенергією кілька найближчих міст.
Німецький інженер Р. Дизель 1895 року побудував поршневий ДВЗ з
самозагорянням від стиснення з пневматичним (компресорним) розпилюванням
палива (тоді це був гас) і водяним охолоджуванням циліндра. Для того часу
двигун мав достатньо високий ККД, який становив 29 %. Ці двигуни отримали
назву дизелів, що стало важливою подією у розвитку теплових машин. Р. Дизель
1900 року на Міжнародній виставці у Парижі показав свій винахід -дизельний
двигун, який працював на арахісовій олії.
44

У зв'язку зі збільшенням використання асинхронних двигунів, електродугових технологій та інших споживачів реактивної потужності виникли
проблеми, пов'язані з генерацією і передачею реактивної потужності як в
енергосистемах, так і в мережах споживачів. Баланс реактивної потужності і
проблему її компенсації докладно проаналізував у своїх роботах 1890-1900 років
французький електротехнік П. Бушеро (1869-1943). Він прийшов до висновку, що
крім синхронних компенсаторів і синхронних перезбуджених двигунів невдовзі
виникне потреба в інших заходах: поліпшенні енергетичних характеристик
електроприймачів, обмеженні неробочого ходу, використанні конденсаторних
батарей. Першу батарею він встановив 1898 року в мережі низької напруги на
Єнісейських полях у Парижі, проте велика вартість і низька надійність
конденсаторів на той час обмежували їх застосування.
А. Беккерель 1896 року у Франції повідомив, що виявив випромінювання
солей урану. Це явище вперше було докладно досліджено Марією та П'єром Кюрі,
які відкрили природні радіоктивні елементи полоній та радій.
У Києві на Андріївській вулиці введено в дію електростанцію змінного
струму потужністю 1,2 МВт 1898 року.
Для підвищення надійності електропостачання і для вирівнювання графіків
навантажень почалося сполучення районних електростанцій між собою з
увімкненням їх на паралельну роботу, внаслідок чого почали утворюватися
енергетичні системи. Першу енергосистему було створено мережею 33 кВ
1899 року в Південній Каліфорнії (США), тим часом у США остаточно
усталилась частота 60 Гц. З виникненням енергосистем почався перехід до
централізованого електропостачання. Економічні переваги централізованого
електропостачання призвели до зменшення частини заводських електростан цій у
виробленні електроенергії.
Компанія «Вестінхауз» 1900 року почала випуск турбін нової системи
американського винахідника Г. Кертіса, які мали менші розміри і вищу надійність
за рахунок меншої швидкості турбіни, але вищий рівень використанням енергії
пари. Крім того, він доопрацював конструкцію ущільнень, спосіб кріплення
лопатей у колесі, систему регулювання кількості обертів.
Цього ж року французький учений О. Рато узагальнив попередній досвід і
створив комплексну теорію турбомашин. Він розробив оригінальну багатоступеневу турбіну, яка демонструвалася на Всесвітній виставці в Парижі 1900
року.
В Італійській Тосканії 1904 року було побудовано першу геотермальну
електростанцію.
У Німеччині 1905 року розроблено і впроваджено схему обміну денними і
нічними навантаженнями між сполученими у системі електростанціями для
електропостачання промислових споживачів і густонаселених районів Рейнської
області Рурського басейну.
У Дрездені 1908 року введено в дію першу установку теплофікації. З 1913 по
1917 рік Ганс Хольцварт працював над комбінованою парогазового установкою,
яка складається з газової турбіни з пульсуючою камерою згоряння і парової
турбіни, яка служить приводом компресора для стиснення повітря.
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У Каліфорнії 1917 року створено управління з енергетики, яке стало керувати енергосистемою штату як єдиним цілим.
Перше промислове використання розпорошеного меленого вугілля як палива
для ТЕС 1918 року відбулося в Англії.
На Восьмому з'їзді Рад 22 грудня 1920 року було затверджено План
державної електрифікації Росії (ГОЕЛРО), яким передбачалося будівництво ЗО
районних електростанцій (20 теплових і 10 ГЕС) загальною потужністю 1750 тис.
кВт, досягти річного вироблення електроенергії 8,8 млрд кВт.год, проти 1,9 млрд
кВт.год, які вироблялися 1913 року, побудувати електричні мережі напругою 3510 кВ. План розраховувався на 10—15 років і був виконаний достроково.
У Великобританії 1929 року вперше для виробництва електроенергії стала
використовуватися нафта.
Пуск Дніпрогесу здійснено 1932 року з найбільшими у світі гідроагрегатами
по 60 МВт і лінії електропередачі 154 кВ.
Г. Чавані 1937 року виданий Бельгійський патент, в якому було описано
використання етилових ефірів і пальмової олії як дизельного палива.
Другий підетап четвертого етапу {XX cm.) - етап розвитку централізованих
систем електропостачання.
Лише у XX ст. електрична енергія вступила в права основного «енергопостачальник», енергоперетворювача і енергоносія, що дало сильний поштовх до
використання теплової енергії і теплових двигунів, пов'язаний з появою і
широким застосуванням електричних машин і двигунів, у яких механічна енергія
перетворюється на електричну і навпаки. Електрична енергія виявилася
зручнішою, ніж механічна: вона швидко і з порівняно малими втратами передається на великі відстані, легко перетворюється в інші види енергії.
Появу теплових двигунів забезпечило широке використання для отримання
механічної енергії величезних природних енергетичних ресурсів у вигляді
вугілля, нафти, газу, горючих сланців, торфу тощо. Успіхи у створенні машин і
двигунів, які виробляють електричну енергію за рахунок теплової, зумовили
швидкий розвиток потужних теплових електричних станцій, де теплова енергія
перетворювалась спочатку в механічну, а потім в електричну.
Проте перші малі генератори були шумними, димними і ненадійними. Ці
недоліки разом з розвитком парових турбін і трансформаторів змінного струму
привели до розвитку великих центральних електростанцій, які все більше
віддалялися від кінцевих споживачів.
З появою промисловості багато підприємств будували власні джерела
енергії, які задовольняли потреби не тільки самих підприємств, але і давали змогу
продавати електроенергію найближчим споживачам. Подальший індустріальний
розвиток привів до появи великих генеруючих джерел, все більше віддалених від
центрів споживання енергії. Довгі роки переважала тенденція до створення
великих теплових, атомних і гідроелектростанцій зі все більшими одиничними
потужностями генеруючого устаткування. Неминучим наслідком цього стало
будівництво далеких ліній електропередачі високої і надвисокої напруги, великих
підстанцій і розвиненої системи розподілу електроенергії.
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Об'єднані енергогенеруючі установки, трансформуючі і розподільні пристрої
та енергоспоживачі
характеризуються спільністю
принципів формування
режиму
роботи
всіх ланок,
взаємозалежністю
процесів виробництва,
розподілення і використання енергії. Централізація на той час стала неодмінною
умовою створення ефективних форм енергопостачання, розширення сфер і
подальшого впровадження найраціональ-ніших видів енергії у різні технологічні
процеси. Централізація енергопостачання збільшує дальність передачі енергії. Це
пов'язано з додатковими капітальними і експлуатаційними витратами і втратами
енергії в розподільній системі. Понизити ці втрати і збільшити дальність
транспортування дає змогу підвищення потенціалу енергоносіїв, що вико ристовуються для передачі і розподілу енергії. Тому важливим елементом
централізованих систем енергопостачання є трансформуючі (перетворювальні)
енергоустановки.
Вони
призначені
для
зміни
і регулювання рівня
потенціалу енергоносіїв, а також поєднання в одну систему
споживачів
з
різним рівнем потенціалу енергії, яка розподіляється між ними.
Подальший розвиток електроенергетики і систем електропостачання в різних
країнах ознаменувався збільшенням одиничної потужності турбогенераторів і
гідрогенераторних агрегатів, силових трансформаторів та іншого устаткування,
потужності електростанцій та їх об'єднань. Так, потужність блока
турбогенератора у наш час досягла 1,2 МВт на Костромській ГРЕС, автотрансформатора в трифазній групі – 1 МВт. Удосконалювалися конструкції
устаткування і конструктивні матеріали, вводилися ефективніші системи захисту,
автоматики, вимірювання, сигналізації і т. ін.
Тим часом, завдяки науковим відкриттям XX ст., людство вступило в нову
епоху - епоху використання атомної енергії.
Дослідники під керівництвом Е. Фермі 2 грудня 1942 року вперше в світі
здійснили керовану ланцюгову реакцію ділення урану на експериментальному
ядерному реакторі в СІНА.
Під керівництвом І. В. Курчатова 23 грудня 1946 року в СРСР на уранографітовому реакторі Ф-1 було здійснено керовану ланцюгову реакцію ділення
урану.
На експериментальному реакторі EBR у США 1951 року було отримано
електричну енергію.
Першу у світі дослідно-промислову атомну електростанцію потужністю 5
000 кВт було введено в дію в Обнінську, 27 червня 1954 року.
На General Elektric виготовлено тиристорний перетворювач частоти для
регулювання швидкості обертання асинхронних електричних двигунів 1957 року.
У СРСР першу в світі ЛЕП напругою 500 кВ Волгоградська ГЕС-Москва
введено в експлуатацію 27 грудня 1959 року, а 1967 року введено в експлуатацію
ЛЕП напругою 750 кВ – Конаковська ГРЕС -Москва .
Аварія століття сталася 1965 року в об'єднаній енергосистемі півночі США і
Канади, через яку 30 млн людей опинилися без електроенергії.
Колосально зросло у 1960-1970 роки споживання електроенергії. Найбільші
промислові підприємства отримують електроенергію по лініях напругою 110, 220,
330, 500 кВ і навіть 750 кВ, пропускна здатність яких досягає сотень мегават. У
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побуті, комунальному і сільському господарстві і на транспорті використання
електроенергії також сягає величезних розмірів.
Електричну енергію на припливній електростанції в затоці Кисла Губа
поблизу Мурманська вироблено 1968 року.
У Москві 1971 року вперше у світовій практиці введено в дію магнітогідродинамічну (МГД) установку У-25 потужністю 25 МВт.
Аварія на АЕС «Трімайл Айленд» в Пенсільванії (США) сталася 1979 року.
Першу у світі лінію електропередачі змінного струму 1150 кВ Екіба-стузКокчетав-Кустанай-Челябінськ довжиною 1905 км введено в дію 1983 року.
Відбулися істотні якісні зміни щодо використання первинних ресурсів у
електроенергетиці. Зараз у різних країнах світу працюють десятки атомних
електростанцій, зокрема Франція виробляє на атомних електростанціях близько
двох третин електроенергії. Україна з введенням двох нових енергоблоків, на
Хмельницькій і Рівненській АЕС, виробляє майже половину електричної енергії
атомними електростанціями.
Електростанції, хімічна і металургійна промисловість спричиняють все
більший негативний вплив на природу.
Страшною екологічною катастрофою глобального світового рівня стала
аварія на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року. Невідкладною потребою став
пошук екологічно чистих промислових технологій і джерел енергії. У цьому
напрямі здійснюються пошукові роботи і досягнуто певних результатів. Так, у
сучасних промислових підприємствах розвинених країн значну частину коштів
спрямовують на забезпечення екологічної чистоти виробництва, великі кошти
вкладають у створення очисних споруд міст і перероблення відходів. У багатьох
країнах світу запроваджуються жорсткі екологічні норми й інші заходи
нормативно-адміністративного характеру. Цими питаннями займається ООН та
інші міжнародні інституції.
З огляду на стрімке зростання попиту і зміну цін енергетичний бізнес було
перебудовано на величезну «природну монополію». Щоб уникнути збиткового
дублювання устаткування, промисловість перейшла від локальних заводських
електростанцій до купівлі електроенергії в енергопостачальних компаній, які 1970
року постачали більш ніж 90 % електроенергії у всьому світі.
В Олмулі (Австрія) 1991 року побудовано перший в світі біодизельний завод.
У Ріо-де-Жанейро 1992 року на конференції ООН з охорони і розвитку
довкілля, відомій як «Саміт Землі», підписано Рамкову Конвенцію ООН з питань
зміни клімату, а 1997 року в Кіото (Японія) ухвалено найважливіші рішення, які
конкретизують зобов'язання учасників і механізми виконання стосовно зміни
клімату. З 2005 року Кіотський протокол введений в дію.
У Рейк'явіку 2003 року відкрито першу водневу заправну станцію (водень
виробляється за допомогою електролізу води).
Найбільших успіхів у створенні централізованих систем енергопостачання
досяг колишній СРСР, де централізація енергопостачання сягала 97 %, зі всіх
республік Союзу в Україні цей показник був найвищим і становив навіть 97,5 %.
Завдяки цьому основною формою енергопостачання в багатьох країнах були
і залишаються ще централізовані системи.
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П'ятий етап (від початкуXXI cm.) — закінчення ери викопного палива і
перехід до безвуглеводної енергетики.
На перший погляд створення подібної енергетичної системи може здатися
нереальною ідеєю, але два десятиліття тому так само малоймовірною була поява
персональних і портативних комп'ютерів та Інтернет. Очікується, що екологічно
чиста безвуглеводна енергетика зможе зробити такий самий великий
енергетичний стрибок, як 100 років тому, коли відбувся перехід від деревного
палива до викопного.
На початку 1980-х років розвинені країни світу відійшли від будівництва
великих електростанцій. Тоді на ринку з'явилися менші газові турбіни, запущені в
масове виробництво. Середня потужність нових електростанцій зменшилася з 600
МВт в середині 1980-х до 100 МВт 1992 року та 21 МВт 1998 року. Для багатьох
людей в СІНА літо 1999 року і осінь 2003 року стали випробуванням їх довіри до
електроенергетичної системи, яку перед тим більшість вважала чимось абсолютно
визначеним. У Чикаго підвищений попит на енергію, спричинений великою
спекою (1999 рік), і аварія устаткування спричинили відімкнення 2300
підприємств і торгової палати Чикаго серед робочого тижня у другій половині
дня. Найбільша аварія з масштабними відімкненнями споживачів трапилась 14
серпня 2003 року. Без електрики залишилися понад 50 млн чоловік, зупинено 263
електричних станції загальною потужністю, більшою від встановленої потужності
всіх електростанцій України. У Нью-Йорку 200 тис. приміщень залишалися в
темряві протягом 18 годин, а в Колумбійському пресвітеріанському медичному
центрі через вимкнення холодильників було перервано експерименти з
дослідження раку і СШДу. Прямий збиток склав 6 млрд доларів США.
Аварії енергосистем 1999 і 2003 років свідчили про недостатність інвестування енергопостачальними компаніями в місцеві мережі електропередачі –
недбалість, яка, можливо, загострилася нинішнім скороченням витрат у результаті
посилення конкуренції в енергетиці. «Перебої в подачі електроенергії протягом
літа дуже наочно показали, що ми дійсно маємо істотні проблеми», – сказав Девід
Хелвіг, старший віце-президент компанії Commonwealth Edison в Чикаго. – «Але
річ не в тому, щоб виробляти достатньо енергії, а в тому, що ми не здатні її
передавати».
Слід зазначити, що наслідків таких масштабів через аварії в енергосистемі
колишнього СРСР не було. Цього досягали за рахунок, по-перше, того, що в
країні було створено єдину диспечерську систему управління режимами
електропостачання з дуже сильною організаційною структурою управління
режимами і планово-попереджувальною системою розвантаження енергосистем
за рахунок промислових споживачів; по-друге, діяла система енергонагляду,
головною метою якої було здійснення спостереження за дотриманням
споживачами заходів щодо запобігання можливому дефіциту потужності і
електричної енергії. Така система могла діяти лише в країнах з централізованим
адміністративним управлінням економікою.
Важлива перевага малої енергетики, тобто енергетики, яка базується на
сучасних принципах систем децентралізації енергопостачання, в тому, що вона
значно менше впливає на навколишнє середовище. У 2000 рощ 62 % енергії в
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світі отримували від викопних видів палива, з них 38 % тільки від вугілля. Хоч за
останні 15 років багато з них обладнано дорогими пристроями очищення викидів,
вони все ще виділяють у повітря велику кількість шкідливих викидів. У США
електростанції працюють, виділяючи щороку 28 % оксиду азоту, 67 % двоокису
сірки, 36 % карбон (IV) оксиду, 33 % ртуті. У всьому світі виробництво електрики
є найбільшим джерелом викидів карбону (IV) – виділяється понад третину його
загальної кількості.
Показник централізації електропостачання в Україні 2004 року зменшився до
95 %. Починаючи від 2000 року в Україні теж з'явилась така тенденція, – стала
збільшуватися частка електричної енергії, виробленої за рахунок де централізованих джерел енергії.
З появою нових технологій вироблення енергії почалося достатньо агресивне
втручання «зеленої» енергетики (безвуглеводної) в енергозабезпечення потреб
людства. Тому на тривалу перспективу очікується комбіноване використання
централізованих і децентралізованих систем – інтегрованих систем
енергопостачання. Ці системи енергопостачання найбільш вигідні для забезпечення енергоспоживання з позицій енергобезперебійності та якості енергії,
надання енергетичних послуг, доступних за ціною і прийнятних за екологічними
наслідками.
Досвід деяких країн свідчить, що після дерегулювання ринку енергії
з'являються реальні можливості для широкомасштабного впровадження малої
енергетики. Так, компанія Татра Electric (США) ввела спеціальну програму для
власників резервних генераторів, які можуть знизити споживання в період
пікових навантажень більш ніж на 25 кВт. Радіосигнал, що приймається
спеціальним приладом, вказує власникові на потребу енергокомпанії у зниженні
навантаження. Компанія платить споживачеві 3 долари на місяць за кожен кВт
середнього навантаження, перенесеного на резервний генератор. Якщо після
отримання сигналу оператор запустить свої потужності протягом 30 хвилин,
економія буде ще більшою. Споживач отримує гроші, навіть якщо протягом
місяця компанія жодного разу не просила його про перемикання.
З розвитком реформ мільйони приватних будинків, офісних будівель і
підприємств перетворюються у виробників і продавців електроенергії.
Реалізація цієї «програми максимум» дає змогу не лише розраховувати на
ввімкнення власного генератора у разі аварії або перевантаження місцевої
електричної мережі, але й стежити за різницею цін на газ і електрику та грати на
цій різниці або просто продавати енергію у періоди пікових навантажень і
високих цін. Зі створенням ринку електроенергії з цінами, що змінюються в
реальному часі, привабливішим стає такий «додатковий» бізнес, що може за
певних умов стати навіть привабливішим за основний. Досвід показує, що після
дерегулювання ринку перші можливості для економії з'являються відразу.
З метою вдосконалення систем розосередженої генерації в 2005 році в ЄС
прийнято нову технологічну платформу (European Technology Platform-Smart
Grids) як нову стратегію розвитку європейських електричних систем до 2020 року.
Smart Grids – це нова технологія для електричних лідерів Європи. Ініціатива
запровадження цієї технології – відповідь на зростаючі екологічні виклики і
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можливості розосередженої генерації. Приносячи вигоди всім споживачам,
енергопостачальним компаніям та енергосистемі, місія Smart Grids
запроваджується для створення розподіленого енергетичного ресурсу з найменшими його втратами, забезпечення надійності енергопостачання з мінімальним впливом на навколишнє природне середовище.
Зазначимо, що концептуальні положення, прийняті за основу світової
енергетичної стратегії XXI ст. грунтуються на потребі одночасного вирішення
трьох взаємопов'язаних завдань: енергозабезпечення (де головне – безперебійність енергопостачання за високої якості енергії і надання енергетичних
послуг), енергодоступності (за ціною і енергоефективністю) та енергоприйнятності (за впливом на навколишнє середовище). Прийнято вважати, що
вирішення енергетичних проблем на основі такого підходу є фундаментом
політичної стабільності у світі. Споживач енергії, а не постачальник, поступово
стає центральною фігурою у визначенні способу енерговикористання. Він має
можливість обрати собі енергопостачання або за рахунок побудови власних
джерел
енергії
(децентралізоване
енергопостачання),
або
отримує
енергопостачання з централізованої системи, або він послуговується комбінованим енергопостачанням, використовуючи переваги і можливості цих систем.
Тобто, споживач може задовольнята свої потреби від інтегрованої системи.
♦♦♦♦♦
1.3. ЕНЕРГЕТИЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
Сучасна енергетична криза і причини її виникнення
Ресурси надр біо- і техносфер не збігаються. Екологічні проблеми виникають
у зв'язку з їх надмірною емісією. Втручання техногенезу у речовинноенергетичний баланс планети постійно збільшується і нині досягає рівня загрози.
Це зумовлено такими чинниками: 1) вплив на рослинність як головний
перетворювач сонячної енергії й двигун біотичного кругообігу на Землі; 2)
теплове забруднення атмосфери; 3) хімічне забруднення середовища та зміна
спектральної прозорості атмосфери. Основним джерелом цих загроз е
використання ресурсів надр.
Сучасна енергетична криза — одна з найголовніших проблем не тільки для
України, а й для всього світу. Отже, вона є глобальною екологічною проблемою.
Екологічні проблеми — це суперечності, що виникають у системі речовинних,
енергетичних, інформаційних зв'язків суспільства з природним середовищем, їх
вплив на людину та умови її життєдіяльності. Основними складовими глобальної
екологічної проблеми є:
— ускладнення, пов'язані з отриманням необхідних речовин, енергії,
інформації з природного середовища;
— забруднення довкілля відходами виробництва. У середньому один житель
Землі викидає 1 т господарсько-побутових відходів на рік. У розвинутих країнах
виробляється найбільша кількість шкідливих і токсичних відходів (наприклад, у
США — в б разів більше, ніж в інших країнах);
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— порушення інформаційних зв'язків у природі, збіднення біологічного та
ландшафтного різноманіття;
— погіршення здоров'я населення, стану економіки, соціальної стабільності.
Далі з'ясуємо сутність основних традиційних джерел енергії. Протягом
майже всієї історії людства головним джерелом енергії була ручна праця. Деякою
мірою вона доповнювалася енергією домашніх тварин, води та вітру. Але тварини
не можуть довго працювати без перерви, застосування водних коліс потребує
наявності водойм, а вітряки крутяться не завжди та з мінливою швидкістю.
До початку XVIII ст. уже винайшли багато машин. Основною перешкодою
до їх застосування був брак рухомої сили. Винахід парового двигуна наприкінці
XVIII ст. став переломним моментом, що зумовило виникнення промислової
революції. Спочатку основним паливом для парових двигунів були дрова.
Пізніше, у зв'язку зі зростанням потреб в енергії та зведенням лісів, дрова
замінили вугіллям. Наприкінці XIX ст. саме вугілля було головним
енергоресурсом людини. Але процес видобування вугілля є небезпечним, його
незручно перевозити, а під час спалювання воно забруднює атмосферу.
Тому на початку XX ст. почали використовувати нафту. Люди опанували
буріння нафтових свердловин, навчилися переробляти нафту на бензин, дизельне
паливо та мазут, винайшли двигун внутрішнього згорання. Порівняно з вугіллям
нафтопродукти простіше транспортувати, а під час їх згорання утворюється
менше відходів, серед яких немає попелу. Крім того, енергоємність бензину
(тобто кількість енергії, що виділяється у процесі спалювання одиниці маси)
значно більша, ніж вугілля. Тому до середини 50-х років XX ст. нафтопродукти
стали провідним енергоресурсом людства. Природний газ (метан), що
видобувається разом із нафтою або під час нафторозвідувальних робіт, при
згоранні виділяє ще менше побічних продуктів, ніж нафта, та не розтікається по
землі. Тому з екологічного погляду він є найчистішим паливом.
Також у першій половині XX ст. з'явилася й електрика — вторинний
енергоресурс (щоб його отримати, потрібен первинний — вугілля, нафта, ядерне
паливо). У 60-ті роки минулого століття ще одним джерелом енергії було ядерне
паливо, яке на сьогодні займає друге місце щодо значення в енергоресурсах
техносфери. Головне його джерело — викопний уран, більша частина якого в
літосфері дуже розсіяна.
Серед основних напрямів використання паливно-енергетичних ресурсів
вирізняють такі:
— транспорт;
— промисловість (металургія, хімічний синтез, виготовлення готових
виробів);
— контроль за температурою (опалення та охолодження приміщень, гаряче
водопостачання);
— виробництво електроенергії, потрібної для роботи електромоторів,
освітлення, побутової та промислової електроніки.
Головним споживачем нафтопродуктів є транспорт; ядерне паливо
використовується лише з метою виробництва електрики й не може
застосовуватися на транспорті. Виникнення нового джерела енергії не поліпшить
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становища, якщо енергію з цього джерела не можна буде використовувати там, де
нині використовується нафта. Отже, головна енергетична проблема у світі (й в
Україні також) полягає у виснаженні запасів нафти.
У 70-ті роки XX ст. багато економічно розвинених країн зазнали так званої
енергетичної кризи, тобто спостерігався процес відставання видобування нафти
від її споживання. У результаті почали активний пошук шляхів економії енергії та
її альтернативних джерел. На сьогодні невідповідність видобування
енергоресурсів до їх споживання ще більша, ніж у 70-ті роки XX ст.: споживаємо
значно більше, ніж виробляємо. Загальне енергоспоживання має такий вигляд:
нафтопродукти становлять 44 %, природний газ — 21, вугілля — 22, ядерне
паливо, гідростанції та інші енергоресурси — 13 %.
Розвідані запаси головних видів викопного палива, тобто кількості, які
можуть бути видобуті з надр за сучасних технологій, майже у два рази менші,
порівняно з геологічним оцінюванням їх сумарного вмісту в земній корі♦.
Доступні запаси нафти й газу майже у два рази перевищують їх сучасне щорічне
вилучення, запаси вугілля — у три рази. Співвідношення енергії вугілля, нафти й
газу, що використовуються, на сьогодні становить майже 35 : 43 : 22. Все-таки
вирішальний вплив на обсяг видобутку палива надає поки що не вичерпність
запасів, а попит на них, який збільшується, і сучасна політика цін.
Родовища викопних видів палива на планеті розташовані дуже нерівномірно.
По 1 /3 потенційних світових запасів вугілля і газу та понад 20 % нафти
розміщено в Росії. Майже 35 % нафти і 17 % газу зосереджено на Середньому
Сході. Великі потенціали вугілля, газу й нафти є в Північній Америці. У цих
трьох регіонах розташовано майже 70 % розвіданих світових запасів викопного
палива. Ще не повністю оцінені великі поля родовищ нафти й газу, розміщених у
районах континентального шельфу морів Північної півкулі.
Друге місце щодо значення в енергоресурсах техносфери займає ядерне
паливо, головним джерелом якого, як вже зазначалося, є викопний уран. Згідно з
даними Світової енергетичної конференції загальні геологічні рудні запаси урану
становлять 20,4 млн т, у тому числі розвідані — 3,3 млн т. Вміст урану в породах
більшості родовищ коливається від 0,001 до 0,03 %, тому потрібно здійснювати
значне рудне збагачення. Нині в світі працюють 440 реакторів АЕС із сумарною
тепловою потужністю близько 1200 ГВт. Вони споживають за рік майже 60 тис. т
урану і роблять 10 % -й "внесок" у загальне техногенне виділення теплоти від
використання невідновлюваних енергоресурсів. Техніка термоядерного синтезу
поки що не утворює реального ресурсу техносфери.
Розглянемо деякі аспекти розвитку ядерної енергетики. Як відомо, за часів
Радянського Союзу спочатку ядерні реактори будували лише з метою
виробництва плутонію для ядерної зброї. Водночас ці реактори виділяли багато
тепла, але його не використовували. Коли подібних "військових" реакторів
спорудили вже достатньо, вчені дістали дозвіл на створення таких реакторів, які,
крім плутонію, могли б виробляти й електричну енергію.

♦

Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. – М.: ЮНИТИ, 2002. – С. 271.
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Якщо у США та інших розвинених країнах у зв'язку зі стихійним ринком
виробники мали шукати найкращий і найбезпечніший варіант енергетичного
реактора, то у Радянському Союзі використання "мирного атома" розпочалося з
пристосування реакторів підводних човнів у ядерних (атомних) електростанціях.
Цей тип реактора в СРСР називали канальним, а за кордоном — радянським. Усі
іноземні ядерні реактори мали дві або три захисні лінії, завданням яких було
виключити можливість проникнення у довкілля радіонуклідів у разі пошкодження
або аварії реактора. Ці захисні споруди зовні мали вигляд великого
залізобетонного циліндру, тому реактори називалися корпусними.
Цікаво, що за кордон СРСР продавав канальні реактори хоча з не дуже
міцним, але все-таки з укриттям, а от на власній території з міркувань
здешевлення та прискорення будівництва АБС обходився без нього. Корпусні
реактори так і не були масово застосовані в СРСР за таких основних обставин: 1)
шляхом збільшення кількості каналів "радянський" реактор можна було зробити
найпотужнішим (а одночасно і найнебезпечнішим) у світі; 2) заводи, які могли
виробляти корпусні реактори, були перевантажені виробництвом зброї.
Нині з метою продовження ресурсу роботи атомних електростанцій України,
в рамках реалізації стратегії підвищення рівня безпеки енергоблоків на АБС,
розроблено Концепцію Державної науково-технічної програми підвищення
ядерної та радіаційної безпеки на період до 2010 р. У районах розміщення АБС
оцінювання їхнього впливу на довкілля здійснюється на основі аналізу газоаерозольиих викидів в атмосферу з вентиляційних труб енергоблоків та скидів у
водойми, а також за результатами радіаційного моніторингу навколишнього
середовища. Законодавством України встановлено спеціальні дозові межі
опромінення, які мінімізують радіаційний вплив АЕС на населення. Ці межі є
базовими для визначення контрольного рівня допустимих скидів і викидів для
кожної АБС.
Головні осередки утворення найбільшої кількості радіоактивних відходів —
це атомні станції, де здійснюється їхня первинна переробка та тимчасове
зберігання. Радіоактивні відходи (РАВ) складаються з рідких і твердих відходів, а
також з відпрацьованого ядерного палива. Сучасна практика поводження з
радіоактивними відходами в Україні загалом не відповідає рівневі, якого досягли
розвинуті країни, у зв'язку з такими головними причинами:
— брак економічних стимулів для зменшення кількості РАВ та їх переробки
з метою зменшення обсягів їх зберігання;
— майже немає сучасних технологій та установок із переробки РАВ,
унаслідок чого вони накопичуються у невиправдано великих обсягах;
— брак приладів та методик визначення активності твердих РАВ;
— на всіх АЕС триває практика безконтейнерного зберігання твердих РАВ,
що не відповідає сучасним потребам.
Після аварії на Чорнобильській АБС у 1986 р. радіонуклідне забруднення
поширилося на десятки мільйонів людей у Східній та Центральній Європі, частині
Азії й навіть на інших материках. Звичайно, найбільше радіоізотопів є на
територіях, які розташовані поблизу ЧАЕС, але й за сотні кілометрів унаслідок
атмосферних потоків та дощів ліси й поля забруднилися леткими радіонуклідами
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до небезпечного рівня. Інертні гази поширилися майже на всю Північну півкулю,
йод та цезій — на тисячі кілометрів. Цезієві зони трапляються в Україні на
Поліссі — від Десни до сходу Волинської області, навколо Канева, на південь від
Вінниці. Загальна площа забруднення цезієм в Україні перевищує 10 тис. км2.
Стронцій-90 з періодом напіврозпаду 29 років становить більшу біологічну
небезпеку, порівняно з цезієм. Але цей хімічний елемент менш леткий, ніж цезій,
тому його сполук вилетіло з реактора менше, і випадання спостерігалося на
меншій відстані від реактора. За межами 30-кілометрової зони стронцій-90 у
небезпечних кількостях трапляється лише на півночі Київської області. В
організмі людини стронцій-90 накопичується у кістках та пошкоджує червоний
кістковий мозок. Головна частина стронцію потрапляє з дніпровською питною
водою. Щодо плутонію, то, за різними даними, в реакторі накопичилося від 150
до 450 кг цього дуже небезпечного радіонукліда. Вважають, що з реактора
випаровувалося не менше 40—50 % плутонію, а не 5 %, як офіційно повідомляв
уряд. Зона його поширення майже така, як і стронцію.
Незважаючи на це, варто зазначити й деякі переваги ядерної енергетики. Як
відомо, основний процес сучасних АЕС — це кероване розщеплення, за якого
енергія вивільняється повільно у вигляді тепла. Тепло використовується для
кип'ятіння води й з метою отримання пари, що примушує діяти звичайні
генератори. Якщо порівняти роботу ТЕС та АЕС однакових потужностей
(наприклад, 1000 МВт) протягом року, виявляються такі розбіжності:
— потреби у пальному — для ТЕС необхідно 3,5 млн т вугілля, для АЕС —
1,5 т збагаченого урану, що відповідає 1 тис. т уранової руди;
— виділення вуглекислого газу. У результаті роботи вугільної ТЕС до
атмосфери потрапляє понад 10 млн м3 вуглекислого газу. АЕС взагалі
вуглекислого газу не виділяє;
— двоокис сірки та інші компоненти кислотних дощів. Викиди цих сполук
на ТЕС становлять більше ніж 400 тис. т; на АЕС вони взагалі не утворюються;
— тверді відходи — радіоактивні відходи на АЕС становлять близько 2 т, а
на ТЕС утворюються майже 100 тис. т золи.
Отже, можна зробити важливий висновок, що найголовнішими проблемами
ядерної енергетики є радіоактивні відходи та ймовірність аварій на АЕС.
Шляхи подолання енергетичної кризи
Сталий розвиток суспільства можливий лише в умовах енергозбереження,
тобто розробки систем, що ефективніше використовують енергію, забезпечують
такий самий або навіть вищий рівень транспортних послуг, освітлення, опалення
тощо за менших енерговитрат. І тут немає жодних суперечностей із законами
термодинаміки. Нині 60—80 % спожитої енергії не перетворюється в корисну
працю, а втрачається у вигляді тепла. Сутність енергозбереження полягає в
зменшенні цих збитків. Можливості енергозбереження широко використовуються
у світі. Це, наприклад, зменшення витрат автомобільного пального; упровадження
нових технологій у виробничий процес та ін. Розроблені, але поки що мало
використовуються такі основні напрями енергозбереження:
— поліпшення термоізоляції приміщень, у зв'язку з чим зменшаться
енерговитрати на опалення та охолодження;
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— заміна традиційних електричних ламп флуоресцентними. У перших
коефіцієнт корисної дії (ККД) становить 5 %, а 95 % витрачається у вигляді тепла,
у других — майже 95 %;
— когенерація. Електрику звичайно виробляють на електростанціях, де 60—
70 % енергії палива витрачається у вигляді тепла, тому на опалення
використовується додаткове паливо.
Когенерація — це розміщення електрогенератора разом із його джерелом
енергії безпосередньо у кожній будівлі. Якщо при цьому використовувати тепло,
яке виділяється під час отримання електрики, для опалення та гарячого
водопостачання, можна заощаджувати до 30 % і більше палива. Когенерація
енергозбережна та екологічно безпечна.
Зважаючи на світову тенденцію до значного подорожчання енергоносіїв,
ефективне застосування власних та імпортованих енергоресурсів є вкрай
необхідним. Промисловість і житлово-комунальне господарство (ЖКГ) в Україні
енергоємні. ЖКГ щороку споживає 10 млрд. кВт · год електроенергії і майже 8
млрд. м3 природного газу. В собівартості таких послуг, як тепло-, водопостачання
та водовідведення собівартість енергоресурсів становить 60—70 %. В Україні
працюють 10,5 тис. теплових котлів, ККД яких не перевищує 50—70 %. Сучасний
стандарт ККД для теплового котла сягає 90—95 %. Заміна старих котлів дасть
змогу скоротити витрати природного газу в ЖКГ на 15—30%.
Як відомо, за ініціативи Ради національної безпеки та оборони України
(РНБОУ), розглядається можливість створення Національного агентства з
енергозбереження, завдання якого полягають у формуванні, веденні моніторингу
реалізації державної політики в енергозбереженні, включаючи систему як
стимулів, так і контролю щодо ефективного використання енергоресурсів на
основі оптимального балансу як адміністративних, так і економічних методів.
Експерти переконані, що для ефективної роботи цього агентства потрібно
його створити у формі загальноукраїнської державної компанії, яка мала б змогу
не лише впроваджувати у життя енергозберігаючі технології за бюджетні кошти, а
й самостійно заробляти гроші на енергозбереженні. Прибуток такої компанії — це
револьверні кошти, що знову спрямовуються на програми енергозбереження. На
найвищому рівні також розглянуто проект енергетичної стратегії України до 2030
р. Цей документ має реформувати паливно-енергетичний комплекс, зробити його
високоефективним та економічним.
Отже, використання викопного палива та ядерної енергії суперечить
принципу сталого розвитку, оскільки ці ресурси невідновні, а їх використання
забруднює довкілля. Рух до сталого розвитку суспільства потребує повільної
ліквідації залежності від викопного палива. Тому другим шляхом щодо подолання
сучасної енергетичної кризи є перехід до використання альтернативних
(нетрадиційних) джерел енергії. Альтернатива (від франц. alternative, від лат. alter
— один із двох) — це потреба вибору однієї з двох або декількох можливостей,
що взаємовиключаються. Альтернативними джерелами енергії називають такі
матеріальні засоби її виробництва, які можуть протиставлятися основним, котрі
на сьогодні використовуються як противага або заміна. У Закон України "Про
альтернативні джерела енергії" від 20 лютого 2003 р. № 555-IV альтернативні
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джерела енергії визначаються так: "Це поновлювані джерела, до яких належать
енергія сонячного випромінювання, вітру, морів, річок, біомаси, теплоти Землі та
вторинні енергетичні ресурси, що існують постійно або виникають періодично у
довкіллі". Тобто до складу альтернативної енергетики входять такі види:
геліоенергетика, змішана, біо-, вітро-, гідро-, геотермо-, космічна енергетика,
енергетика вторинного використання викидного тепла (рис. 1).
Із 2000 р. споживання природного газу в Україні щороку збільшується на 1
млрд м3, а за підсумками 2005 p., може зрости на 2 млрд м3. На сьогодні Україна
займає дев'яте місце у світі з використання блакитного палива. Тому важливою є
потреба зменшення споживання природного газу в промисловості й житловокомунальному господарстві.

Рис. 1. Види альтернативної енергетики

Нині пошук альтернативних енергоносіїв як ніколи актуальний. Теоретичні
поклади шахтного метану на українських вугільних копальнях становлять 3 трлн
м3. Деякі газові свердловини на вугільних родовищах можуть дати 6 млн м3газу
на добу. Проте у зв'язку зі складністю його промислового видобування і дорогим
обладнанням, яке в Україні не виробляється, проблема видобутку шахтного
метану — це, насамперед, технологічна проблема, що потребує значних
інвестицій.
Супутній газ нафтових родовищ в Україні не використовується. Це той
самий газ, який спалюють у факелах біля місця видобування. За хімічними
властивостями він здебільшого їдкий і агресивний, тому його важко зберігати,
переробляти у конденсат і транспортувати до споживачів. За оцінками експертів,
в Україні згорає у факелах в еквіваленті теплотворності до тонни сирої нафти
понад 30 млн т некондиційного супутнього горючого газу. Якщо цю кількість
помножити на вартість тонни нафти, то лише на українських родовищах у трубу
щороку "вилітає" майже 11 млрд дол. США. Звичайно, варто враховувати, що
некондиційний газ значно дешевший ніж нафта. Проте навіть якщо він удвічі
дешевший, щорічні втрати в обсязі 5 млрд дол. США — це занадто. Якщо
опанувати спеціальні технології, цей газ можна переробляти, транспортувати й за
допомогою нього обігрівати будівлі взимку. При цьому видобувні компанії
отримуватимуть значний прибуток.
Проблемам використання нетрадиційних, відновлюваних і позабалансових
джерел енергії (НВДЕ) значну увагу в Україні почали приділяти лише після
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проголошення незалежності, тоді як у розвинених країнах ці питання вирішували
вже з середини 70-х років XX ст., коли почались активні науково-технічні
розробки та поступове впровадження технологій на основі НВДЕ.
Розвиток НВДЕ зумовлений такими чинниками:
— під впливом енергетичних криз, що охопили розвинені капіталістичні
країни в 70-х роках XX ст., було зроблено песимістичні прогнози стосовно
можливостей використання традиційних видів палива в довгостроковій
перспективі та значного зростання цін на традиційні види органічного палива
навіть у короткостроковій перспективі. У зв'язку з цим почались активні роботи зі
створення альтернативних технологій виробництва електро- й теплоенергії,
насамперед, на базі відновлюваних джерел енергії: вітру, біомаси та відходів,
геліо- та геотермальної енергії;
— водночас проблеми забруднення навколишнього середовища хвилювали
широкі верстви населення, насамперед, в індустріально розвинених
демократичних країнах. Це забезпечило значну економічну підтримку розвиткові
екологічно чистих технологій виробництва електроенергії як на рівні управління
державою, так і на рівні місцевої влади, з огляду на політичні міркування щодо
підтримки громадянами на виборах у відповідні органи влади;
— із середини 80-х років XX ст. визначили особливу небезпеку продовження
неконтрольованого збільшення викидів газів, що спричинюють парниковий
ефект: СО2, СН4, N2О, СхНу , NОх та деяких інших. Зростання цих викидів, як
свідчать проведені в багатьох країнах світу дослідження, може зумовити
екологічну катастрофу. Тому нині багато держав взяли на себе зобов'язання
(Кіотський протокол) щодо обмеження викидів таких газів, що буде важко
забезпечити без широкого впровадження відновлюваних джерел енергії;
— розв'язання соціально-економічних проблем шляхом створення нових
ринків високотехнологічного обладнання, робочих місць тощо.
На початковому етапі впровадження технологій виробництва енергії на базі
НВДЕ здійснювалося за допомогою політики значної підтримки нетрадиційної та
відновлюваної енергетики в розвинених країнах світу, адже з огляду на
економічну ефективність, вони значно поступалися традиційним технологіям
виробництва паливно-енергетичних ресурсів, а істотна частка технологій
використання НВДЕ і на сьогодні є неконкурентоспроможною стосовно
традиційних технологій, незважаючи на суттєве поліпшення їх технікоекономічних показників. А втім, для деяких технологій використання НВДЕ
зумовлюється екологічними чинниками, а не виробництвом паливноенергетичних ресурсів: виробництво біогазу з каналізаційних стоків, відходів
тваринництва і птахівництва, спалювання відходів та утилізація метану зі звалищ
побутових твердих відходів тощо, а деякі технології використання НВДЕ можуть
лише доповнювати традиційну енергетику, що, насамперед, стосується
використання енергії вітру, оскільки потужність вітроелектростанцій слід майже
на 100 % резервувати традиційними електростанціями з метою забезпечення
надійності електропостачання і нормативної якості електричної енергії.
За часів входження України до СРСР низькі ціни на традиційні
енергоресурси, їх великі запаси та практичне нехтування екологічними
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проблемами спричинювали брак інтересу до розвитку НВДЕ. Після проголошення
незалежності ситуація а енергозабезпеченням у країні принципово змінилася,
тому впровадження НВДЕ розглядалося як один із заходів щодо зменшення
енергетичної залежності України від імпорту енергоресурсів. Більше уваги
приділялося також екологічній ситуації в державі.
Плани розвитку НВДЕ у країні конкретизовано та деталізовано в розробленій
на виконання Указу Президента України "Програмі державної підтримки
розвитку нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, малої гідро- і
теплоенергетики" від 2 квітня 1997 р. № 285, яку було схвалено постановою
Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1997 р. № 1505 як складову
Національної енергетичної програми України. Але в умовах складної економічної
ситуації та потреби чималих інвестицій на розвиток технологій використання
НВДЕ реалізувати ці плани у повному обсязі не вдалося, і як результат — за
1997— 2001 pp. програму НВДЕ виконали всього на 26 %.
Разом із тим значно менші ціни на електро- і теплоенергію в Україні,
порівняно з розвиненими країнами світу, де використання НВДЕ набуло
найбільших масштабів, об'єктивно стримують розвиток їх використання. Тому,
незважаючи на істотний потенціал основних видів відновлюваних джерел енергії,
їх практичне використання на сьогодні становить лише незначну частину в
паливно-енергетичному балансі України.
Отже, розглянемо альтернативні, або нетрадиційні, та відновлювані джерела
енергії. Одним з таких джерел є енергія Сонця. Сонячна енергія — це кінетична
енергія випромінювання (в основному світла), що утворюється в результаті
термоядерних реакцій у надрах Сонця. Оскільки її запаси майже невичерпні
(вчені підрахували, що Сонце "світитиме" ще кілька мільярдів років), вона
належить до відтворюваних енергоресурсів.
У природних екосистемах лише невелика кількість (менше 1 %) сонячної
енергії поглинається хлорофілом, який міститься у листові рослин та
використовується для фотосинтезу, тобто утворення органічної речовини з
вуглекислого газу та води. Сонячну енергію потрібно використовувати так, щоб її
вартість була мінімальною або взагалі дорівнювала нулю. У міру удосконалення
технологій та у зв'язку з подорожчанням традиційних енергоресурсів ця енергія
знаходитиме нові сфери застосування. Розсіяність сонячної енергії — головна
перешкода для її використання. Лише 3,5 % сонячної енергії, що потрапляє на
Землю, може забезпечити всі енергетичні потреби людства на необмежений час.
Сонце — це найпотужніше джерело екологічно чистої енергії. На кожен
квадратний метр поверхні земної атмосфери потрапляє 1300 Вт сонячної енергії.
Інтенсивність сонячного випромінювання, яке досягає Землі, залежить від кількох
факторів, передусім, від географічної широти місцевості. Найбільша вона на
екваторі (до 2300кВт/м2 на рік), а на широті України (45°) становить майже 1000
кВт/м2 на рік.
Оцінювання геліоенергетичних ресурсів здійснюється на основі багаторічних
спостережень за властивостями сонячної радіації. Важливими показниками є
тривалість сонячного сяйва та хмарність, оскільки переривчатість у процесі
потрапляння сонячної радіації (у зв'язку з чим втрачається значна частина енергії)
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негативно впливає на роботу геліоустановок. Оцінювання потенціалу сонячної
енергії включає дані про середній розподіл прямої, розсіяної та сумарної радіації;
ці показники відображають загальні закономірності надходження сонячної
енергії.
Доцільність використання сонячної енергії у будь-якому районі визначається
мінливістю місячних сум сумарної радіації. Найменша мінливість сумарної
радіації в Україні спостерігається на Південному березі Криму, де зростання
повторюваності ясних днів забезпечує більшу стійкість сонячної енергії. Також
досить стійкими показниками потенціалу сонячної енергії характеризуються
райони Причорноморської
та Приазовської
низовин, Донецької
й
Придніпровської височин, Закарпатської низовини. Отже, Південний берег Криму
найліпше забезпечений ресурсами сонячної енергії.
Нині е такі напрями використання сонячної енергії:
— одержання електричної енергії;
— отримання побутового тепла;
— одержання високотемпературного тепла в промисловості й на транспорті.
Найбільших успіхів досягнуто в установках так званої малої енергетики. З
метою
отримання
електроенергії
використовують
декілька
методів.
Найперспективнішим вважається метод безпосереднього перетворення
випромінювання на електричну енергію за допомогою сонячних батарей.
Електроенергію також можна одержувати за допомогою генераторів, які
використовують теплову дію сонячних променів (паротурбінні, термоіонні,
термоелектричні). Однією з таких станцій є сонячна електростанція (СЕС),
побудована в Криму біля Керчі.
Це станція баштового зразка: у центрі кола діаметром 500 м встановлено 70метрову башту з парогенератором на верхівці, її оточують 1600 геліостатів —
рухомих дзеркал площею 5x5 м, які спрямовують сонячні промені на
парогенератор, нагрівають у ньому воду і перетворюють її на пару з
температурою 300 °С. Пара рухає турбіну з генератором. Потужність станції
становить 1200 кВт. Станція експериментальна. За деякими розрахунками,
побудовані за таким принципом СЕС можуть мати потужність до 100 тис. кВт.
Висота башти такої станції при цьому повинна сягати 200—300 м.
В ясний день геліоустановки можуть використовувати майже всю сонячну
радіацію, за винятком ранкових та вечірніх годин, коли її потужність надто мала.
Тривалість сонячного сяйва зумовлюється мінливістю хмарності. Наприклад, вона
змінюється за рік від 1794 годин (Харків) до 2470 (Сімферополь). Значення
середньої тривалості сонячного сяйва за день з квітня до вересня змінюються в
межах України від 6 до 11 годин♦. Звичайно, безперервна тривалість сонячного
сяйва забезпечує найменші витрати енергії на розігрівання геліоустановки. Якщо
вона перевищує шість годин, то забезпечує рентабельну роботу геліоустановок.

♦

Клімат України / За ред. В.М. Ліпінського, В.А. Дячука, В.М. Бабіченко. – К.: Вид-во
Раєвського, 2003. – С. 270.
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Максимальна повторюваність безперервної тривалості сонячного сяйва понад
шість годин у квітні — вересні спостерігається на Південному березі Криму (44—
48%).
Світлове випромінювання можна вловлювати та використовувати
безпосередньо, коли воно досягає Землі, — це безпосереднє використання
сонячної енергії. Крім того, сонячна енергія забезпечує кругообіг води,
циркуляцію повітря та накопичення органічної речовини в біосфері. Застосування
цих енергоресурсів є, по суті, непрямим (опосередкованим) використанням
сонячної енергії. Згідно з офіційними даними, якісно спроектований будинок з
сонячною опалювальною системою дає змогу економити до 75 % витрат на
паливо практично у будь-яких кліматичних умовах. Те саме можна сказати і про
гаряче водопостачання. У середньому в домашньому господарстві на нагрівання
води витрачається від третини до половини всієї споживаної енергії.
Сонячна енергія може використовуватися також з метою одержання
побутового тепла (якщо потрібні джерела тепла 100—150 °С) — опалювання
житлових приміщень. Розроблено проекти сонячних будинків, які вже реалізовано
в деяких країнах (США, Туркменістан, Узбекистан). Тут застосовується сонячне
проміння, що потрапляє на дах і стіни споруди, вкриті спеціальними колекторами
тепла, де нагрівається вода до 95 °С. Для зберігання тепла, зокрема, на зимовий
період, ніч та хмарні дні частина тепла відводиться у спеціальні резервуари,
розміщені в підвальних приміщеннях та заповнені щебенем, А тепло,
акумульоване щебенем, використовується тоді, коли в ньому виникає потреба.
Влітку сонячна система такого будинку може застосовуватись і для охолодження
приміщень (кондиціювання повітря). З цією метою колектори вдень
відключаються, а вночі працюють, охолоджуючи щебінь у резервуарах нічним
прохолодним повітрям. Потім, протягом жаркого дня, охолоджений щебінь
"забирає" тепло з приміщень. Для України ця тема є дуже актуальною, особливо
для південних регіонів, де влітку спекотно, а взимку бракує палива.
У таких регіонах сонячна енергія також може використовуватися для
приготування їжі, сушіння зерна та фруктів, опріснення води, піднімання води з
глибоких колодязів та ін. Уже розроблено досить зручні пристрої для таких
потреб, наприклад, параболічні дзеркала діаметром майже 1,5 м. У фокусі такого
дзеркала чайник із трьома літрами води закипає за 10 хвилин.
За використанням сонячної енергії на одну особу перше місце у світі займає
Кіпр, де 90 % будинків та готелів оснащені сонячними водонагрівачами. В Ізраїлі
сонячна енергія забезпечує 65 % гарячого водопостачання. Таку енергію можна
перетворювати в електричну; для цього застосовують або фотоелектричні
перетворювачі, або роблять це шляхом нагрівання води до температури кипіння з
одержанням пари, що спричинює дію турбогенераторів. У Японії у 1998 р.
встановлено майже 7000 дахових ("roof-top") сонячних систем. У кінці 1998 р.
німецький уряд ухвалив рішення про зведення 100 тис. сонячних дахів у країні.
Італія також приєдналася до цієї ініціативи з метою будівництва 10 тис. сонячних
дахів.
Для промислових цілей з сонячної енергії можна одержувати
високотемпературне тепло (до 3800 °С) у печах. Такі печі працюють у Франції та
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Узбекистані. Діють вони за тим самим принципом, що й СЕС із парогенератором:
система геліостатів спрямовує сонячні промені на велике параболічне дзеркало, в
фокусі якого розміщуються проби металів, сплавів або мінералів для плавлення.
Порівняно зі звичайними печами сонячні мають низку переваг: розплавлена
речовина не взаємодіє з паливом або плавильним тиглем, плавку можна
здійснювати в будь-якій атмосфері, така піч не забруднює навколишнє
середовище.
Сонячна енергія може використовуватися і на транспорті: для
енергоживлення автомобілів, невеликих суден і навіть літаків. З площі кількох
квадратних метрів (дах мікроавтобуса) можна отримати енергію для живлення
акумуляторів, що рухають машину. У 1982 р. на автомобілі з сонячними
батареями на даху без жодної краплі бензину перетнули Австралію із заходу на
схід, подолавши за два місяці відстань майже 4 тис. км із середньою швидкістю
ЗО км/год. На сонячному літаку здійснили переліт через Ла-Манш.
Головним недоліком сонячної енергії є те, що для цих перетворювальних
установок потрібні великі площі, розташовані недалеко (в середньому 80 км) від
споживача, адже втрати під час передачі електроенергії можуть бути надто
великими. Отже, єдина економічно обґрунтована альтернатива — це сонячна
енергетика, яка використовує різноманітні джерела енергії, одержаної від Сонця:
гідро- та вітроенергія, деревина чи пряме сонячне проміння. Як свідчать тенденції
енергокористування з 1990 до 1998 р., перехід до сонячно-водневої енергетики
вже розпочався (табл. 1).
1. Тенденції світового енергокористування, 1990-1998 рр.♦
Джерело енергії

Річний приріст, %

Вітрова енергія

22

Сонячна енергія

16

Геотермальна енергія

4

Гідроенергія (1990—1997 pp.)

2

Нафта

2

Природний газ

2

Ядерна енергія

1

Вугілля

0

Середньорічна кількість сумарної сонячної радіації на 1 м2 поверхні на
території України коливається від 1070 кВт · год у північній частині країни — до
1400 кВт · год, у Криму — ще більше. Загальний річний потенціал сонячної
енергії України становить майже 720 ПВт · год; технічний потенціал у середньому

♦

Стан світу 2000: Доповідь Інституту всесвітнього спостереження про прогрес до сталого
суспільства. — К.: Інтелсфера, 2000. — С. 18.
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— тільки 0,48 % від загального, а доцільно-економічний — 0,16 % від технічного.
Таким чином, реальною є річна утилізація майже 54 ТВт · год сонячної енергії•.
Основні показники розвитку сонячної енергетики в період до 2030 р. подано
в табл. 2.
Термін ефективної експлуатації геліоенергетичного обладнання в південних
областях України становить сім місяців (з квітня до жовтеня), а в північних —
п'ять (з травня до вересня). В Україні перетворення сонячної енергії в електричну
слід спрямовувати, насамперед, на використання фотоелектричних пристроїв.
Наявність значних запасів сировини, промислової та науково-технічної бази для
виготовлення фотоелектричних пристроїв може не тільки забезпечити потреби
вітчизняного споживача, а й понад дві третини виробленої продукції спрямувати
на експорт.
Отже, основним показником потенціалу сонячної енергії для будь-якого
регіону України є кількість прямої та сумарної радіації за період оптимального
використання сонячної радіації, тобто квітень-вересень. Тому найдоцільнішим
вважається розміщення геліоустановок на Південному березі Криму, а також
Причорноморській, Приазовській та Закарпатській низовинах. Зменшення
сонячної радіації у зв'язку з похмурими днями в Українських Карпатах свідчить
про недоцільність розташування там систем сонячного теплопостачання. З метою
забезпечення потреби в енергії протягом року (а не лише у квітні-вересні) слід
комплексно використовувати геліо- та вітро-енергоустановки.
2. Основні показники розвитку сонячної енергетики в період до 2030 р.
Показник

Сценарій

Встановлена
електрична
потужність
Виробництво
електроенергії
Виробництво
теплоенергії

Одиниця
вимірювання

2010 2015 2020

2025 2030

Песимістичний МВт

1

2

11

80

200

Базовий

МВт

1

4

44

150

350

Оптимістичний МВт

2

27

97

210

570

Песимістичний млн кВт • год

1

4

26

196

490

Базовий

млн кВт • год

3

10

108

368

858

Оптимістичний млн кВт • год

5

66

238

515

1397

Песимістичний млн Гкал

0,152 0,516 1,319 2,745 5,040

Базовий

млн Гкал

0,228 0,775 1,978 4,118 7,559

Оптимістичний млн Гкал

0,253 0,861 2,198 4,575 8,399

Вітроенергетика — один із важливих напрямів, який вже набув в Україні
істотного розвитку відповідно до Національної енергетичної програми, в якій
передбачено перспективи використання нетрадиційних видів енергії до 2010 р.
•

Відновлювана енергетика в Україні // Новини енергетики. — К.: Всеукр. енергетичний комітет
Всесвітньої енергетичної ради, 2003. — №9. —С. 11.
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Енергія вітру — це вітротурбіни, що об'єднуються в так звані вітростанції.
Вартість спорудження цих установок становить усього 1,25 дол. США в
перерахунку на ват, а для АБС та ТЕС, які працюють на вугіллі, — відповідно 5 та
3 дол. США. Сумарна оцінка потужності стійких вітрів у нижніх шарах
атмосфери становить 5000 ГВт♦. Нині вітроенергетичні установки діють майже у
95 країнах світу. Наприклад, Данія одержує 8 % електроенергії від вітру;
найпівнічніша земля Німеччини — Шлезвіг-Голдштейн — 11; Наварра,
промислова провінція на півночі Іспанії, — 20 %. Серед країн, що розвиваються,
передує Індія з її 900 МВт встановленої потужності.
Світові запаси вітроенергії дуже великі. Наприклад, Китай, багатий на
вітроенергію, міг би подвоїти виробництво електроенергії лише за допомогою
власне вітру. Міністерство енергетики США в реєстрі вітрових ресурсів зазначає,
що три штати — Північна Дакота, Південна Дакота і Техас — мають досить
великі запаси вітроенергії, придатної для використання, щоб забезпечити всю
національну потребу в електроенергії. Україна також має потужні ресурси
вітрової енергії річний технічний вітроенергетичний потенціал оцінюється в 30
ТВт⋅год. Але технічно досяжним і доцільним є використання 15—19 %
природного річного обсягу енергії вітру.
Вітрову енергію вже використовували наші попередники. За даними
статистики, в дореволюційній Росії налічувалося майже 30 тис. вітряків. Цю
установку застосовували майже в кожному українському селі, проте парова
машина, а потім двигун внутрішнього згорання витіснили її. Звичайно,
можливості використання цього виду енергії в різних місцях Землі неоднакові.
Для нормальної роботи вітрових двигунів швидкість вітру не має бути меншою
4—5 м/с у середньому за рік, а краще, коли вона становить 6—8 м/с Для таких
установок шкідливі надто великі швидкості вітру (урагани), що можуть їх
зруйнувати. Найсприятливішими регіонами, в яких можна використовувати
вітрову енергію, є узбережжя морів й океанів, степи, тундра, гірські райони.
Розподіл вітру на території України зумовлюється циркуляцією атмосфери та
особливостями рельєфу. На властивості вітрової енергії впливають такі форми
рельєфу:
— вузька меридіонально витягнута долина, навколо якої розташовані
підвищення до 10 м над її рівнем. Це переважно долини річок у південно-західній
і західній частинах України;
— горбиста місцевість, невеликі долини рівнинних або гірських річок,
підвищення навколо яких не перевищують 40 м (Правобережжя та
Передкарпаття);
— степова рівнина, широкі долини річок з пологими схилами (південні та
центральні області України та рівнинна частина Криму);
— невеликі вододільні плато (Донецька і Придніпровська височини);
— круті навітряні схили значних підвищень, вододільні плато великих рік —
долини Дніпра і Дністра;

♦
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— високі плато та широкі вододіли, гірські перевали (Українські Карпати і
Кримські гори).
Основними показниками для розрахунку потенціалу вітрової енергії є
середня і максимальна швидкості вітру, за яких може працювати генератор
вітроенергоустановки, а також мінімальна швидкість вітру, за якої може
працювати вітродвигун. Значний вітровий потенціал характерний для Донецької
височини, Причорномор'я та Приазов'я, а також Південного берегу Криму, де
середня швидкість вітру досягає в окремих місяцях 7,2—7,6 м/с♦. Отже, Україна
має досить великий кліматичний потенціал вітрової енергії, що забезпечує
продуктивну роботу не лише автономних вітроустановок, а й потужних
вітроелектростанцій.
Піонером будівництва вітрових електростанцій (ВЕС) у нашій країні був
видатний український вчений, один із основоположників космонавтики, Ю.
Кондратюк. Споруджена ним ще у 1931 р. поблизу Севастополя ВЕС потужністю
100 кВт забезпечувала струмом міську мережу понад 10 років. Нині в Європі та
США серійно випускаються невеликі ВЕС потужністю від 1,5 до 100 кВт.
Особливо актуальним використання енергії вітру в Україні є для Криму. Якщо
побудувати ВЕС на кримських яйлах від Керчі до Севастополя, то Крим може
стати експортером електроенергії, адже ці ділянки — зони стійких і досить
сильних вітрів.
На сьогодні, як відомо, збільшується потреба виявлення найперспективніших
місць використання вітрової енергії. Тому можна зробити такі висновки:
— найвищий вітроенергетичний потенціал мають узбережжя Чорного та
Азовського морів, Південний берег Криму, вершини Українських Карпат та
Кримських гір. У цих районах умови вітровикористання є оптимальними
протягом усього року, тому можливе розміщення як потужних ВЕС, так і
автономних вітроенергоустановок;
— високий потенціал вітрової енергії властивий для Донецької височини,
Причорноморської та Приазовської низовин. Тут протягом року формуються
сприятливі умови для вітровикористання й ефективної роботи потужних ВЕС та
автономних вітроенергоустановок;
— достатній вітроенергетичний потенціал мають Придніпровська та
Подільська височини, де умови вітровикористання досить сприятливі, особливо в
холодний період року;
— невисокий вітроенергетичний потенціал і нерівномірний його розподіл
протягом року характерний для Поліської та Придніпровської низовин, тому тут
доцільно будувати тихохідні вітроенергоустановки з підвищеною рентабельністю
в холодну пору року;

♦
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— низький вітроенергетичний потенціал властивий для Передкарпаття,
Закарпаття та вузьких захищених долин Українських Карпат і Кримських гір, де
умови вітровикористання несприятливі.
Отже, в Україні велика кількість територій з вітропотенціалом, що
забезпечує значно вищий рівень коефіцієнта використання номінальної
потужності (КВНП) вітрових електроустановок (ВЕУ). У Міжнародному науковотехнічному центрі (МНТЦ) вітроенергетики НАН України проведено цикл робіт,
у результаті яких обрано перспективні площадки для будівництва ВЕС (табл. 3).
Україну можна вважати лідером із розвитку вітроенергетики серед держав
Східної Європи та СНД. Загальна потужність ВЕС — понад 45 МВт. Згідно з
проектом Енергетичної стратегії України у 2010 р. потужність вітрових
електростанцій має становити 0,25—0,6 млн кВт · год, у 2030 p. — 2—3,35 млн
кВт · год. Китай вважав за потрібне встановити понад 150 тис. вітрогенераторів
малої потужності (200 Вт) у важкодоступних районах, куди прокладати
енергомережі нераціонально. Деякі місцевості в Данії, Німеччині та Іспанії
отримують 10—15 % електроенергії з вітрогенераторів. Сучасні вітроустановки
провідних німецьких виробників мають значну потужність — від 3000 кВт до 4,5
МВт. В Україні налагоджено серійне виробництво вітрогенераторів потужністю
100 кВт, до серійного виробництва готуються потужніші вітчизняні генератори —
на 600 і 1000 кВт.
3. Прогнозні значення КВНП ВЕУ на деяких перспективних
площадках України♦
№ з/п Перспективна площадка

КВНП

1

Тарханкутська (західний Крим)

0,40

2

Чорноморська (північний Крим)

0,40

3

Чаганська (північ Керченського півострова)

0,39

4

Кінбурнська (Миколаївська область)

0,37

Реалізація державних національних програм у галузі вітроенергетики на 2010
р. передбачає загальне річне виробництво електроенергії на вітроелектростанціях
та автономних вітроустановках близько 5,71 ТВт· год, що дасть змогу забезпечити
майже 2,5 % загальнорічного електроспоживання в Україні•. Прийнятою
постановою Кабінету Міністрів України "Комплексна програма будівництва
вітрових електричних станцій в Україні до 2010 р." від 3 лютого 1997 р. № 137
нормативно закріплено потребу прискореного розвитку вітроенергетики в
Україні. Отже, виконавчі органи держави визнали доцільність спорудження нових
♦

Відновлювана енергетика в Україні // Новини енергетики. — К.: Всеукр. енергетичний
комітет Всесвітньої енергетичної ради, 2003. — № 9. — С. 23.
•
Відновлювана енергетика в Україні // Новини енергетики. — К.: Всеукр. енергетичний комітет
Всесвітньої енергетичної ради, 2003. — № 9. — С. 27.}
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потужностей, що генерують екологічно чисту електроенергію на базі технології
перетворення енергії вітру.
Тарифна політика щодо вітроенергетики полягає у встановленні тарифу,
який відображав би не тільки енергетичну складову продукції ВЕС, а й екологічну
як невід'ємний елемент якості електроенергії. Такий тариф, який у світовій
практиці називається "зеленим", має формуватися на основі визначення
собівартості виробництва екологічно чистої електроенергії на тих
електростанціях, що в найближчому майбутньому становитимуть основу
української енергетики.З метою сприяння освоєнню вітчизняного виробництва
вітроенергетичних установок та обладнання для вітроенергетики, яке відповідає
новітнім досягненням у цій галузі, передбачається активна участь органів
державного управління в отриманні ліцензій та необхідних інвестицій для
освоєння їх виробництва. Динаміка розвитку потужностей ВЕС в Україні на
період до 2030 р. подана у табл. 4.
Загальний обсяг інвестицій на розвиток ВЕС у період до 2030 р. становить:
для оптимістичного сценарію — майже 2,5 млрд дол. США, для базового — 2
млрд, а для песимістичного — 1,5 млрд дол. США.
4. Розвиток вітроенергетики в Україні
Показник
Встановлена
Потужність ВЕС
Виробництво
електроенергії

Сценарій

Одиниця
вимірювання

2010 2015 2020 2025 2030

Песимістичний ГВт

0,25 0,5

Базовий

ГВт

0,9

1,4

2,0

0,6

1,12 1,65 2,2

2,8

Оптимістичний ГВт

0,6

1,2

Песимістичний млрд кВт⋅год

0,26 0,66 1,58 2,7

Базовий

млрд кВт⋅год

0,63 1,48 2,89 4,24 6,13

Оптимістичний млрд кВт⋅год

0,63 1,58 3,24 4,91 7,34

1,85 2,55 3,35
4,38

Визначення собівартості електроенергії ВЕС здійснюється таким чином (рис.
2), У розрахунку, поданому на блок-схемі, прийнято нормативи, загальновживані
у світовій практиці, а саме:
— вартість основних фондів ВЕС складається із вартості ВЕУ + вартість
інших капітальних витрат (будівельно-монтажні роботи, вартість АСУ ВЕС
тощо). Ці витрати завершують обчислення капітальних витрат і становлять за
нормативом 30 % від вартості обладнання;
— норматив річних експлуатаційних витрат має дорівнювати 2 % від
вартості основаних фондів. Ці витрати повністю завершують розрахунок витрат
на виробництво електроенергії ВЕС.
Встановлено, що всі показники ефективності інвестиційного проекту
будівництва ВЕС, і, зокрема, собівартість електроенергії, найбільше залежать від
коефіцієнта використання номінальної потужності (КВНП) ВЕУ.
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Рис. 2. Блок-схема і приклад розрахунку собівартості електроенергії ВЕС•
На перспективних площадках із великим вітропотенціалом собівартість
електроенергії буде такою♦:
— для ВЕУ моделі USW56-100 середня (за весь термін реалізації проекту)
собівартість виробленої електроенергії, за умови досягнення КВНП рівня 0,15, не
перевищує 2,5 цента/кВт · год (13,4 коп/кВт · год);
— для ВЕУ моделі Т600-48 середня (за весь термін реалізації проекту)
собівартість виробленої електроенергії, за умови досягнення КВНП рівня 0,30, не
перевищує 1,7 цента/кВт · год (9 коп/кВт · год).
Поточна вартість електроенергії діючих ТЕС України не може бути мірою
коректного зіставлення із вартістю електроенергії новозбудованих ВЕС у зв'язку з
такими основними причинами:
— основні фонди в тепловій енергетиці України значною мірою або
повністю непридатні, тому інвестиційна складова в поточних цінах на
електроенергію суттєво нижча, ніж того потребує нормальний розвиток
енергосистеми країни;
— продукція сучасних теплових електростанцій України не е зіставленою з
продукцією ВЕС унаслідок суттєво різних рівнів екологічної чистоти.
У процесі визначення "зеленого" тарифу на електроенергію ВЕС враховано
необхідність витрати коштів на утримання певного резерву потужності ТЕС з

•

Методичні основи формування "зелених" тарифів на електричну енергію вітрових
електричних станцій. – К., 2003. – С. 6.
♦
Методичні основи формування "зелених" тарифів на електричну енергію вітрових
електричних станцій. – К., 2003. – С. 7.
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метою забезпечення покриття коливань виробітку електроенергії ВЕС, пов'язаних
зі стохастичною сутністю вітру як енергетичного ресурсу. З економічного погляду
вітротехнологія є найдешевшим способом вироблення електроенергії. Основне
капіталовкладення — це виробництво і монтаж генератора, потім справа за
вітром. Як вже зазначалося, Україна має значний вітроенергетичний потенціал.
Учені НАН України створили вітроенергетичний атлас держави, який дає змогу
обирати найліпші місця для будівництва вітроелектростанцій.
Енергія води (гідроенергія) також перетворена енергією Сонця. Спадаюча
вода здавна використовувалася з метою обертання лопатних коліс та турбін. Нині
гідроенергія займає перше місце серед відновлюваних природних ресурсів. Для
роботи ГЕС на ріках створені водосховища, часто навіть каскади водосховищ
(див. підрозділ "Водні ресурси"). Гідроенергетичний потенціал усіх річок світу
оцінюється у 2900 ГВт. На сьогодні фактично використовується менше 1000 ГВт
для виробітку гідроелектроенергії. У світі діють десятки тисяч ГЕС загальною
енергетичною потужністю 660 ГВт.
У Франції та Німеччині частка виробництва електроенергії з альтернативних
джерел становить 8 %. В Україні цей показник без урахування виробництва
електроенергії на каскаді дніпровських ГЕС (3—4 % ) не перевищує 0,4 %. Також
в Україні у законсервованому або демонтованому стані перебуває майже тисяча
малих гідроелектростанцій. У часи промислового гігантизму використовувати
енергію малої води вважалося недоцільним. Але все змінюється, потреба в малих
ГЕС збільшується з кожним днем.
Нині ГЕС у структурі енергогенеруючого потенціалу України не
перевищують 8,8% (сезонно у 2—2,5 рази менше), що характеризує вкрай
неоптимальну структуру генеруючих потужностей. Гідроенергетичні потужності
України складаються з Дніпровського (3940 МВт) та Дністровського (744 МВт)
каскадів і діючих малих ГЕС (100 МВт). Експлуатується Київська ГАЕС
потужністю 236 МВт. Після багаторічної експлуатації (30—55 років) обладнання
Дніпровського каскаду перебуває в зношеному стані, морально застаріло, тому
потребує реконструкції та заміни. У 1996—2002 pp. проведено перший етап
реконструкції Дніпровських ГЕС, що охоплює майже 20 % потрібного обсягу
робіт. Середнє багаторічне виробництво електроенергії до 2030 р. зросте з 10 до
19,3 ТВт · год. З метою забезпечення виконання запланованих заходів необхідно
22,3 млрд грн інвестицій.
Україна має потужні ресурси гідроенергії малих рік; загальний
гідроенергетичний потенціал малих рік становить близько 12,5 ТВт · год на рік,
що дорівнює майже 28 % загального гідропотенціалу всіх річок України.
Доцільно економічний потенціал малої гідроенергетики становить у середньому
30 %, або 3,75 ТВт · год на рік. Верхня межа потужності обладнання для малої
гідроенергетики, згідно з міжнародною класифікацією, дорівнює ЗО МВт.
Технічний гідроенергетичний потенціал малих річок становить 0,7 млн кВт (6,4
млрд кВт - год), або 30 % від загального технічного потенціалу всіх рік України
(21,5 млрд кВт · год). Економічний гідропотенціал малих річок України оцінений
в 1,3—1,6 млрд кВт · год. Малі ГЕС можуть бути потужною основою
енергозабезпечення всіх регіонів Західної України, а для деяких районів
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Закарпатської
та
Чернівецької
областей
—
джерелом
повного
самоенергозабезпечення.
Отже, кінцевою стратегічною метою розвитку гідроенергетики є повне
освоєння економічно та екологічно обґрунтованого гідроенергетичного
потенціалу України. Масштаби і темпи, що очікуються під час розвитку
гідроенергетики, потребують створення структури, яка взяла б на себе загальне
керівництво.
Енергія біомаси. Щодо біомаси (тобто органіки, яка утворилася шляхом
фотосинтезу), то її можна спалювати, а також перетворювати на метан
(природний газ) або спирт і використовувати як паливо.
Окрім рослинного матеріалу, одержувати енергію можна й з різноманітних
твердих і рідких відходів, що утворюються у великих кількостях в процесі
життєдіяльності людей. Це побутові відходи, каналізаційні стоки міст, стоки та
відходи виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, багато
органічних залишків після лісозаготівель і переробки деревини тощо. Нині вже є
технологи, що дають змогу отримувати з цих органічних залишків енергію.
Найпростіше рішення — спалювання органічних відходів на спеціальних
заводах, що забезпечує одержання побутового тепла. Щоправда, цей процес у 10
разів дорожчий, ніж на ТЕЦ, проте головним завданням тут є не отримання тепла,
а охорона навколишнього середовища. Але ж існують шляхи здешевлення цього
процесу: виробництво на таких заводах не лише тепла, а й електроенергії (такий
досвід вже має Японія). Недолік технологій полягає в тому, що під час
спалювання сміття утворюються нові відходи – тверді й газоподібні. Потрібні
спеціальні фільтри, а це ще більше робить дорожчим процес.
Є інший метод переробки органічних відходів, що має багато переваг, —
біотехнологічний з використанням метанобактерій. Ці мікроорганізми активно
розвиваються в будь-яких органічних залишках, а в результаті процесів їхньої
життєдіяльності утворюється біогаз — суміш метану (70 %) і вуглекислого газу
(30 %). Теплоємність біогазу досить велика: 1 м3 утворює стільки тепла, скільки
600—800 г антрациту. Тонна органічних решток (гній, сміття та ін.) дає до 500 м8
біогазу. Хоча цей процес відбувається повільно, але безсумнівною його перевагою
є те, що понад 80 % енергії, яка міститься у стічних водах або відходах,
виводиться у вигляді горючого газу. Насправді замість вироблення електроенергії
доцільніше використовувати біомасу для вироблення тепла. Тобто реальний
потенціал з погляду електроенергетики ще менший. Трапляються випадки, коли
застосування біогазу може бути економічно привабливим (навіщо тягнути
газопровід до віддаленого хутора, якщо його може забезпечити газом місцева
свиноферма?). Однак біомаса не задовольняє навіть сьогоднішніх потреб України
в електроенергії, не кажучи про їх збільшення у майбутньому.
Технологія отримання біогазу проста: гноєм, сміттям, соломою, листом
заповнюють бетонні місткості або колодязі будь-якої величини. Вони мають бути
щільно закриті, щоб туди не потрапляв кисень. Газ, утворений у процесі бродіння,
відводять у приймальні пристрої або безпосередньо в газову плиту. Такі
установки діють в Китаї (здебільшого, у сільській місцевості), багато їх також в
Індії. Найперші біогазові установки створили в Індії у 1990 р., пізніше — у
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Німеччині, Англії, США. У колишньому СРСР перші біореактори були
розроблені в Латвії 1949 р., потім — у Грузії. В Україні перший біореактор
створили в Запоріжжі 1959 р.
Упровадження технологій виробництва паливного етаноли та біодизельного
палива. Україна має значний потенціал для впровадження технологій
виробництва паливного етанолу та біодизельного палива з рапсу та сої. Обсяги
використання етанолу визначатимуться внутрішніми його потребами як
антидетонаційної добавки до бензинів, доцільністю використання безпосередньо
як моторного палива в автотракторній техніці та обсягами можливого експорту.
Виробництво біодизельного палива з ріпаку та сої в перспективі
зумовлюватиметься його конкурентоспроможністю стосовно традиційних видів
палива, оскільки на сьогодні воно дорожче ніж традиційне дизельне пальне, а
його використання у розвинених країнах спричинюється значно меншим
негативним впливом на навколишнє середовище. З метою отримання
біодизельного палива можна використовувати також соняшникову й кукурудзяну
олії, але найчастіше застосовують ріпакову, адже собівартість виробництва зерна
ріпаку, порівняно з іншими олійними культурами, найнижча.
Біопаливо на основі рослинної олії ще у 1853 р. винайшли англійці.
Наприкінці XIX ст. відомий німецький інженер і конструктор Рудольф Дизель
розробив двигун, що працював на такому паливі. Тоді біопаливо було набагато
дорожчим, НІЖ звичайне дизельне паливо, яке одержували з нафти. У зв'язку з
цим воно не набуло широкого використання, і про нього навіть забули на
тривалий час, а використання дизельних двигунів перевели на дешевше пальне,
що дістали шляхом перегонки сирої нафти.
І тільки наприкінці XX ст. знову виник інтерес до біопалива та розпочалися
інтенсивні розробки нових технологій його отримання. Використання в багатьох
розвинених країнах біодизельного палива зумовлюється, окрім зменшення
кількості нафти у надрах Землі, його значно меншим негативним впливом на
середовище. Наприклад, у продуктах згорання біопалива на 8—10 % менше окису
вуглецю, майже на 50 % менше сажі й значно менше сірки, ніж у звичайного
дизпалива. У разі попадання біодизельного палива у воду чи ґрунт воно
практично повністю розпадається протягом 25—30 днів, у той час як 1 кг
мінеральних нафтопродуктів може забруднити майже 1 млн питної води,
знищивши у ній всю флору й фауну.
З метою впровадження технологій виробництва паливного етанолу
передбачається, головним чином, відповідна реконструкція спиртових заводів, що
забезпечить мінімальний обсяг необхідних інвестицій. Виробництво
біодизельного палива планується, насамперед, на невеликих установках для
забезпечення потреб транспорту власне сільськогосподарських підприємств —
виробників сої чи рапсу, а також на експорт. Для створення демонстраційних
проектів з переробки рослинної олії на моторне паливо в найближчі 3—5 років
можуть застосовуватися розроблені в Україні технології та обладнання.
У зв'язку з потребою створення відповідного парку автотракторної техніки
для безпосереднього використання етанолу та біодизельного палива з метою
широкого використання їх як моторного палива, в найближчі 10—15 років вони
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використовуватимуться переважно як добавки до традиційних видів палива. У
подальшій перспективі передбачається їх використання як повноцінних видів
моторного палива за суттєвого зростання обсягів використання, чому має сприяти
підвищення вартості традиційних палив, екологічних потреб, зростання
урожайності та насиченість внутрішнього й зовнішніх ринків продукцією
агропромислового комплексу країни.
Найсприятливіші агроекологічні умови для вирощування озимого та ярового
ріпаку в Україні на Поліссі та у Лісостепу. Поряд із традиційним регіоном, де
вирощують ріпак, — Західна Україна — найперспективнішими вважаються
Чернігівська, Сумська, Полтавська і Черкаська області, в яких за останні роки
спостерігається стрімке збільшення (у 20—25 разів) валових зборів озимого
ріпаку. Щоб бути конкурентоспроможним на ринку нафтопродуктів, вартість
біодизельного пального має бути хоча б на 5—10 % меншою, порівняно з
традиційним дизпаливом. В умовах України ринкова вартість ріпаку не дає змоги
поки що це здійснити. Тому деякі господарства планують самостійно вирощувати
ріпак та отримувати з нього олію. При цьому відходи від переробки сировини
можна використовувати для годівлі тварин або як добриво, а гліцерин — у
фармакології.
Обсяги використання паливного етанолу та біодизельного палива за
сценаріями впровадження НВДВ наведено в табл. 5. Згідно з Проектом
енергетичної стратегії України на період до 2080 p., загальний обсяг інвестицій
для забезпечення відповідних обсягів виробництва цих моторних палив
становить: для оптимістичного сценарію — майже 0,13 млрд дол. США, базового
— майже 0,1 млрд, а для песимістичного — 0,08 млрд дол. США.
5. Заміщення моторних палив паливним етанолом і біодизельним
паливом, млн т умовного палива (у. п.)
Показник

Сценарій

2010 2015 2020 2025 2030

Песимістичний 0,104 0,255 0,546 1,092 1,638
Обсяги заміщення моторних палив Базовий

0,131 0,357 0,819 1,502 2,184

Оптимістичний 0,163 0,446 1,065 1,952 3,058

Отже, на потреби транспорту в Україні щороку витрачається бензину 12 млн
т і дизельного пального, виробленого з нафти, — 15. Проект Енергетичної
стратегії передбачає суттєве збільшення обсягів використання альтернативних
джерел виробництва моторного пального. Планується, що обсяги виробництва
паливного етанолу (який може заміщати бензин) і біодизельного пального,
виготовленого з олії сої та рапсу, становитимуть 100—160 тис. т у 2010 р. та 1,6—
3,1 млн т — у 2030 р. За допомогою розвинутої спиртової промисловості
виробництво моторного етанолу в Україні має великі перспективи. Етанол
сумісний із бензином, ККД двигуна під час його використання збільшується на 5
%, а шкідливі викиди в атмосферу зменшуються на третину. Нині лідером
виробництва етанолу з цукрової тростини є Бразилія — 12 млрд л, або 10 млн т
щороку. Україна — велика аграрна держава, тому виробництво етанолу і
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біодизелю має стати тут пріоритетом. З 1 га плантації ріпаку отримують у
середньому 1 т біодизелю. Зважаючи на сучасні ціни на пальне, вирощування
ріпаку економічно обґрунтоване і рентабельне.
Ресурси відновлюваної паливної біомаси становлять в Україні майже 115—
120 млн т щороку. Ці ресурси, за умови їх повного використання, дали б змогу
замістити на третину обсяги традиційного палива. Наприклад, такі види палива,
як солома або очерет, ігноруються і вважаються вторинними. Кожного року після
збирання зернових на величезних площах спалюють солому, що формально
заборонено з екологічних міркувань, проте аграрії не зважають на це. Тим часом
сільгоспвиробники можуть заробляти на соломі гроші, але попиту на неї немає.
Так само не використовується як паливо й очерет, якого є тисячі тонн у лиманах і
затоках Дніпра, Десни, Південного Бугу, Дунаю, на озерах, болотах і ставках.
Справді, в системах індивідуального опалення солома й очерет як паливо не дуже
практичні: вони потребують чимало місця для складування, тюки громіздкі при
транспортуванні. Однак ці недоліки є малозначущими у процесі енергетичного
спалювання дешевої соломи в комунальних енергетичних системах малих і
середніх міст та містечок, де кожного опалювального сезону здебільшого
населення замерзає у зв'язку з браком коштів на закупівлю достатньої кількості
енергетичного вугілля, мазуту або газу.
Кілька вітчизняних підприємств (у Рівному та Житомирі) освоїли серійне
виробництво високоефективних промислових опалювальних котлів, паливом для
яких є солома та інші органічні горючі матеріали (наприклад, відходи
деревообробної й паперової промисловостей). Проте в Україні на ці котли немає
попиту, натомість їх із задоволенням купують німецькі, австрійські, іспанські й
французькі енергетичні та комунальні фірми, адже це вигідно — заробляти гроші
на відходах. В Україні щороку втрачається або спалюється 5 млн т надлишкової
соломи. З т соломи під час згорання за теплотворними характеристиками замінює
1 тис. м3 природного газу. При цьому 1 т соломи коштує 30—40 грн, а 1 тис.
м3газу — 250—300 грн, передбачається, що газ коштуватиме значно більше.
Економічний ефект від використання відновлювальної паливної біомаси
очевидний. Особливо вигідно встановлювати такі котли у райцентрах і містах
обласного значення, що безпосередньо розташовані поблизу джерел
відновлювальної горючої біомаси. Лише шляхом спалювання в теплових котлах
надлишкової соломи в Україні можна зменшити щорічне споживання природного
газу в комунальному господарстві на 1,4—1,6 млн м3. Резерви для
енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії в Україні
величезні, але їх потрібно якнайшвидше освоїти.
За оцінками співробітників Інституту технічної теплофізики НАН України,
загальний потенціал біомаси, доступний для енергетичного використання в
Україні, становить 17,6 млн т у. п. (оптимістичний прогноз), за ймовірним
прогнозом — 10,6 млн т у. п. В обох випадках основну частину потенціалу
становлять відходи сільського господарства (солома, стебла тощо). Одна з
головних відмінностей між прогнозами полягає в оцінюванні потенціалу соломи.
Згідно з ймовірним підходом, тільки 20 % усієї кількості соломи може
використовуватися для енергетичних цілей. Крім того, тут не враховувався
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потенціал палива з твердих побутових відходів і біогаз, отриманий зі стічних вод.
Частка біоенергетики від загального споживання первинних енергоносіїв в
окремих країнах така: у США — 3,2 %, в Данії — 8, Австрії — 11, Швеції — 19,
Фінляндії — 21%.
У Проекті Енергетичної стратегії України на період до 2030 р. визначено
перспективи розвитку застосування відходів біомаси в енергетичних цілях з
урахуванням таких чинників:
— відходи біомаси є значним нетрадиційним джерелом, за допомогою якого
поповнюється паливна база України. Загальні річні обсяги таких відходів в
Україні на сьогодні оцінюються у 120 млн т, що еквівалентно 22 млн т у. п.
Технічно доступні для використання в енергетиці ресурси біомаси оцінюються в
14 млн т у. п. на рік. Відродження і подальший розвиток вітчизняної економіки
зумовить подальше збільшення обсягів відходів біомаси;
— промислове освоєння відходів біомаси — це складна проблема, пов'язана
з незначним питомим вмістом енергії, просторовою розосередженістю,
сезонністю, нестабільністю фізико-хімічних властивостей та обсягів можливого їх
використання тощо;
— наявність великої кількості технологій використання відходів біомаси —
безпосереднє спалювання, перетворення на горючі гази (біогаз і генераторний
газ), технології отримання спирту, харчових добавок та добрив, що ускладнює
прогнозування обсягів і напрямів їх використання;
— передбачення економічної ситуації в країні на найближчі 10—15 років
робить малоймовірною можливість значної державної підтримки реалізації
проектів із використання відходів біомаси в енергетичних цілях, а власні ресурси
підприємств і місцевих бюджетів спрямовуватимуться на відновлення та
збільшення виробництва основної продукції, поліпшення її якості та
конкурентоспроможності, упровадження заходів з енергозбереження, розв'язання
більш нагальних соціальних проблем;
— упровадження технологій застосування відходів біомаси з енергетичною
метою є одним із напрямів оптимізації процесів утилізації цих відходів і не може
розглядатися безпосередньо як створення енергетичних потужностей у країні.
Таке упровадження дає змогу в багатьох випадках лише зменшити витрати на
утилізацію відходів та/або одержати додатковий екологічний ефект.
Зважаючи на перелічені чинники, з'ясуємо рівні розвитку та використання
окремих видів відходів біомаси в Україні на період до 2030 р. Утилізація
побутових твердих відходів (ПТВ) з отриманням енергетичного ефекту
передбачає їх спалювання з виробництвом електричної та теплової енергії на
сміттєспалювальних заводах і одержання з полігонів їх складування горючого
газу (ГГ), що може використовуватись як моторне паливо або для виробництва
переважно електричної енергії. Теплова енергія, яку отримують у процесах
виробництва електроенергії на основі ГГ, з огляду на відсутність, як правило,
інших споживачів тепла в районі таких полігонів, застосовуватиметься з метою
інтенсифікації процесів одержання ГГ та на власні потреби полігонів, а саме для
опалення службових приміщень, гарячого водопостачання тощо. Як джерело
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інвестицій передбачаються платежі за утилізацію ПТВ і кошти місцевих
бюджетів.
У Проекті енергетичної стратегії України на період до 2030 р. зазначено, що
з огляду на прогнози розвитку економіки країни розраховувати на появу умов для
будівництва сміттєспалювальних заводів та облаштування полігонів із системами
збору ГГ в Україні можна не раніше, ніж у 2010—2015 pp. Це пояснюється
потребою значних капіталовкладень, суттєвого збільшення рівнів платежів за
утилізацію ПТВ, налагодження виробництва й освоєння відповідних технологій
тощо. Тому широке освоєння цих технологій можливе після 2010—2015 pp.
Насамперед передбачається створення потужних сміттєспалювальних заводів
(60—70 т ПТВ на годину) у великих містах України та облаштування найбільших
полігонів складування ПТВ системами збору ГГ.
Прогнози заміщення органічного палива шляхом використання
енергетичного потенціалу ПТВ в Україні наведено в табл. 6. Загальний обсяг
інвестицій з метою забезпечення залучення до паливно-енергетичного балансу
країни цього виду НВДБ без урахування витрат на облаштування звалищ для
отримання ГГ становить для оптимістичного сценарію майже 2,3 млрд дол. США,
базового — 1,75 млрд дол. США, а для песимістичного — 1,1 млрд дол. США.
6. Заміщення органічного палива шляхом енергетичного
використання ПТВ, тис. т у. п.
Показник

Сценарій

Обсяги заміщення органічного палива, у тому
числі:

Спалювання на ССЗ

2010 2015 2020 2025 2030

Песимістичний 26

92

Базовий

420 626 858 1164

52

295 520 0,738

Оптимістичний 113 579 853 1312 1669
Песимістичний 26

92

Базовий

419 576 693 811

52

275 432 550

Оптимістичний 111 576 707 850 929
Утилізація ГГ зі звалищ

Песимістичний 0

1

20

88

188

Базовий

0

2

50

165 353

Оптимістичний 2

4

147 461 740

Утилізація відходів деревини та виробництва сільськогосподарських культур
(надлишок соломи злаків, стебла і качани кукурудзи, стебла і кошики соняшника,
костриця луб'яних культур) із отриманням енергетичного ефекту можлива за
технологіями їх безпосереднього спалювання в енергетичних установках та
шляхом конверсії на горючі гази (біогаз та генераторний газ) з подальшим
використанням як моторного, так і котельно-пічного палива.
Оскільки технології безпосереднього спалювання цих відходів з отриманням
теплоти в Україні відпрацьовано, для них випускається вітчизняне обладнання і
вони є економічно доцільними з огляду на широке впровадження, тоді як
технології їх конверсії в біогаз та генераторний газ потребують вирішення низки
питань з метою забезпечення — уточнення техніко-економічних показників
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відповідних технологій, економічної ефективності використання цих газів для
виробництва електроенергії та/або теплоти і як моторного палива. Тому в
найближчі 10—15 років передбачається широке впровадження технологій
безпосереднього спалювання цих відходів. У цей період необхідно відпрацювати
технології конверсії цих відходів у газ та реалізувати пілотні проекти за
фінансової підтримки органів центральної та місцевої влади. За отримання
позитивного результату передбачається упровадження таких технологій у 2015—
2030 pp.
Промислове впровадження технологій утилізації цих відходів з отриманням
енергетичного ефекту планується за рахунок коштів відповідних підприємств —
прибуток, амортизаційні відрахування, кредити.
Прогнозування заміщення органічного палива шляхом використання
енергетичного потенціалу цих відходів в Україні наведено в табл. 7. Загальний
обсяг інвестицій для забезпечення залучення до паливно-енергетичного балансу
країни цього виду НВДЕ, без урахування витрат на отримання біогазу та
генераторного газу, становить для оптимістичного сценарію майже 0,75 млрд дол.
США, базового — 0,66 млрд і для песимістичного — 0,42 млрд дол. США.
7. Заміщення органічного палива шляхом енергетичного
використання відходів деревини та виробництва
сільськогосподарських культур, млн т у. п.
Показник

Сценарій

2010 2015 2020 2025 2030

Песимістичний 1,182 1,460 1,825 2,281 3,193
Обсяги заміщення органічного палива

Базовий

1,434 2,555 3,066 3,679 4,231

Оптимістичний 1,774 2,798 3,358 4,029 4,714

Утилізація каналізаційних стоків населених пунктів України з отриманням
енергетичного ефекту передбачає виробництво біогазу з використанням
технології анаеробного шумування (зброджування) та подальшим його
застосуванням як моторного палива, для виробництва електроенергії та/або
теплової енергії.
У найближчі 3—5 років за підтримки загальнодержавного і місцевих
бюджетів, грантів екологічних фондів і кредитів міжнародних фінансових
організацій планується проводити роботи щодо визначення найефективніших
технологій утилізації каналізаційних стоків та їх енергетичного використання,
налагодити виробництво відповідного обладнання для широкого їх
запровадження в наступний період, в якому головним джерелом інвестицій
передбачаються платежі за утилізацію ПТВ і кошти місцевих бюджетів.
Очікується, що у 2020—2025 рр. майже всі каналізаційні стоки
утилізуватимуться із застосуванням таких технологій. Прогнозування заміщення
органічного палива шляхом використання енергетичного потенціалу
каналізаційних стоків (КС) в Україні наведено в табл. 8.
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8. Заміщення органічного палива шляхом енергетичного
використання біогазу з КС, тис. т у. п.
Показник

Сценарій

2010 2015 2020 2025 2030

Песимістичний 17
Обсяги заміщення органічного палива Базовий

20

Оптимістичний 22

171 456 798 855
198 528 924 990
216 576 1008 1080

Згідно з Проектом енергетичної стратегії України на період до 2030 p.,
загальний обсяг інвестицій для забезпечення залучення до паливно-енергетичного
балансу країни цього виду НВДБ, без урахування витрат на створення
інфраструктури для його отримання, становить для оптимістичного сценарію
майже 0,48 млрд дол. США, базового — 0,37 млрд, а для песимістичного — 0,26
млрд дол. США.
Утилізація стоків тваринницьких ферм і птахофабрик (СТФП) з отриманням
енергетичного ефекту полягає у виробництві біогазу з використанням технології
анаеробного шумування (зброджування) та подальшим його застосуванням з
метою виробництва електроенергії та/або теплоенергії.
Оскільки впровадження таких технологій буде економічно виправданим під
час значного збільшення вимог до утилізації та використання СТФП, а також у
зв'язку з потребою визначення найефективніших технологій отримання та
застосування біогазу для різних видів тварин і птиці, на великих фермах і
птахофабриках в умовах України, налагодження в країні виробництва
відповідного обладнання, передбачається, що в найближчі 5—10 років головна
увага приділятиметься питанням освоєння цих технологій.
Широке запровадження цих технологій планується в період 2010—2020 рр.,
передусім, на великих фермах і птахофабриках, із подальшим їх впровадженням
на середніх і невеликих. Для великих ферм і птахофабрик передбачається,
насамперед, упровадження установок комбінованого виробництва теплової та
електричної енергії на основі газових двигунів, дизель-генераторів і газових
турбін. Для малих ферм і птахофабрик планується впровадження технологій
переважно безпосереднього спалювання біогазу з метою отримання тепла для
опалення та приготування їжі тощо.
У процесі оцінювання можливості заміщення біогазом інших видів
органічного палива за різними сценаріями використання СТФП (табл. 9)
враховано, що його значні обсяги використовуватимуться безпосередньо для
обігрівання метантенків♦. Широке впровадження технологій утилізації СТФП з
отриманням енергетичного ефекту передбачається за рахунок коштів відповідних
підприємств і фермерських господарств — прибуток, амортизаційні відрахування,
кредити.

♦

Метантенк – резервуар для знешкодження за допомогою бактерій та інших мікроорганізмів
(без доступу повітря) осадів, що виділяються у відстійниках при очищенні стічних вод.
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9. Заміщення органічного палива шляхом енергетичного
використання біогазу, отриманого під час утилізації СТФП,
тис. т у. п.
Показник

Сценарій

2010 2015 2020 2025 2030

Песимістичний 7
Обсяги заміщення органічного палива Базовий

37

224 448 523

22

112 669 1338 1561

Оптимістичний 39

195 1167 2335 2724

Згідно з Проектом енергетичної стратегії України на період до 2030 p.,
загальний обсяг інвестицій для забезпечення залучення до паливно-енергетичного
балансу країни біогазу, отриманого під час утилізації СТВФ, без урахування
витрат на створення інфраструктури для його отримання, становить: для
оптимістичного сценарію — близько 1 млрд дол. США, базового — 0,47 млрд, а
для песимістичного — 13 млрд дол. США.
Шляхом утилізації всіх видів біомаси з отриманням енергетичного ефекту за
песимістичним сценарієм планується заміщення органічного палива в обсягах
майже 5,3 млн ту. п., за базовим — близько 8, а за оптимістичним — близько 10,2
млн т у. п., за загальних обсягів інвестицій у період до 2030 р. для оптимістичного
сценарію — майже 4,5 млрд дол. США, базового — 3,25 млрд, а для
песимістичного — 1,9 млрд дол. США.
До невичерпних джерел енергії належать також геотермальна енергія,
енергія припливів та відливів, енергія морських хвиль.
Геотермальна енергія (або енергія внутрішнього тепла Землі) — це тепло
земних надр, що вже давно використовується в Каліфорнії, Мексиці та Японії, на
Філіппінах. Загалом геотермальна енергія Землі оцінюється потужністю майже 32
тис. ГВт. її значні виходи на поверхню локалізовані в районах вулканічної
діяльності, де концентрація підземного тепла дуже велика. Якщо комплекс
гірських порід, які мають пористість і проникність, виявиться біля
приповерхневого магматичного тіла, котре ввійшло в континентальну кору, то
виникає підземний резервуар пари та води, нагрітих магмою. Гаряча вода і пара,
що є в порах порід, утворюють так звані геотермальні басейни. Якщо у такому
басейні містяться проникні гірські породи, то гаряча вода і пара можуть
виводитися на поверхню через бурові свердловини та використовуватися з метою
приведення в дію електричних турбін. Оскільки пара придатніша для
енергогенеруючих турбін, то донині освоюються тільки ті геотермальні басейни, в
яких є пара. Вони застосовуються в Ісландії, Італії, Індонезії, Росії, США та Новій
Зеландії; в майбутньому планується освоєння низки інших басейнів.
У деяких районах геотермальні гарячі води вже використовуються з метою
обігрівання будинків, плавальних басейнів та теплиць, але, хоча кількість
прикладів такого застосування швидко збільшується, вони все-таки мають
невелике значення порівняно з виробництвом електроенергії. У холодній Ісландії
в оранжереях, які обігріваються термальними водами, вирощують навіть банани, а
столиця країни — Рейк'явік — протягом останніх 40—50 років повністю
опалюється підземним теплом. У США (штат Нью-Мексіко) працює інша
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термальна електростанція. Тут на глибині 4 км скельні породи нагріваються до
температури 185 °С. Вода, що закачується насосами через свердловину,
нагрівається і вже у вигляді пари при температурі 150 °С повертається на
поверхню, де обертає турбіни електростанції, за допомогою чого селище з 200тисячним населенням отримує електроенергію, а відпрацьована гаряча вода
подається в систему центрального опалення.
На жаль, конвективный тепловий потік через центри вулканізму на суші
малий (майже 0,3 · 1012Вт). За даними експертів геологічної служби СІЛА, світові
запаси геотермальної енергії на глибині до 3 км становлять приблизно 8 · 1019
Дж. Це надто мала кількість. Тому геотермальна енергія, подібно до енергії
припливів, матиме лише місцеве значення та не відіграє великої ролі в
глобальному масштабі. Однак геотермальні води ефективно використовуються в
сільському господарстві. Наприклад, на Північному Кавказі собівартість
тепличних овочів, вирощених на геотермальних водах, у 1,5 рази дешевша, ніж
там, де парники обігріваються за допомогою котелень, що працюють на мазуті.
Нафтовики часто знаходять тут термальні води, котрі потрапляють із свердловини
замість нафти.
Україна має значні ресурси геотермальної енергії, загальний потенціал яких
у програмі державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних
джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики оцінюється у 438 ТВт · год на рік,
що еквівалентно запасам палива в обсязі 50·106 т умовного палива♦. Геотермальні
ресурси України складаються, насамперед, із термальних вод і тепла нагрітих
сухих гірських порід. Окрім цього, перспективними для використання у
промислових масштабах є ресурси нагрітих підземних вод, що виводяться з
нафтою і газом діючими свердловинами нафтогазових родовищ. Нині
найпоширенішим і придатним для технічного використання джерелом
геотермальної енергії в Україні є геотермальні води.
На сьогодні в Україні немає жодної установки на зразок термальної
електростанцій, проте перспективними зонами для застосування геотермальної
енергії вважаються Карпати, Закарпаття і Крим. Під час перетворення
геотермальної енергії виникає проблема відпрацьованих підземних вод. Як
правило, вони сильно мінералізовані, й тому їх не можна спускати в ріки. З деяких
таких "розсолів" добувають йод, бром, літій, цезій, стронцій, рубідій і ще деякі
елементи. Відпрацьовані води знов закачують у підземні горизонти з метою
повторного використання тепла Землі.
У Проекті енергетичної стратегії України на період до 2030 р. та у подальшій
перспективі зазначено, що на помірних глибинах, доступних для сучасної техніки,
на більшості території України існують перспективні умови для використання
глибинної теплоти Землі. Перспективними районами її використання насамперед
є Крим, Закарпаття, Прикарпаття, Чернігівська, Донецька, Полтавська,
Харківська, Луганська, Херсонська, Запорізька, Львівська, Івано-Франківська

♦

Відтворювальна енергетика в Україні // Новини енергетики. – К.: Всеукр. енергетичний
комітет Всесвітньої енергетичної ради, 2003. – №9. – С 32.
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області. Прогнозні потенційні обсяги виробництва теплової енергії на основі
використання геотермальної енергії наведено в табл. 10.
10. Розвиток геотермальної енергетики в Україні, млн Гкал
Показник

Сценарій

Виробництво Песимістичний
теплової
Базовий
енергії
Оптимістичний

2010

2015

2020

2025

2030

0,114

0,286

0,643

1,644

3,217

0,186

0,615

1,330

2,759

4,904

0,357

1,072

2,216

4,504

7,935

Обсяг інвестицій у період до 2030 р. для забезпечення відповідних обсягів
розвитку геотермальної енергетики становить: для оптимістичного сценарію —
майже 0,97 млрд дол. США, базового — 0,6 млрд, для песимістичного — 0,39
млрд дол. США. Стосовно енергії морів та океанів, то у Світовому океані
міститься велетенський енергетичний потенціал. Це, по-перше, сонячна енергія,
поглинута океанською водою, що виявляється в енергії морських течій, хвиль,
прибою, різниці температур різних шарів морської води і, по-друге, енергія
тяжіння Місяця та Сонця, що спричинює морські припливи та відпливи.
Використовується цей величезний і екологічно чистий потенціал украй мало.
У припливах та відпливах, що змінюють один одного двічі на день, також є
величезна енергія. Найпростіша така енергетична установка — це будівля греблі з
турбінами вздовж гирла морської затоки, але це може зумовити істотну
деградацію навколишнього природного середовища. Розроблені й уже діють
електростанції, що використовують енергію морських припливів. Вигідні вони в
тих ділянках узбережжя Світового океану, де припливи бувають найвищими. До
таких ділянок належать: канадська затока Фанді (висота припливу становить 17
м), протока Ла-Манш (15 м), Пенжинська затока Охотського моря (13 м) та ін. На
узбережжі Чорного моря висота припливів дуже незначна. Нині споруджено і
працює кілька припливних електростанцій: у гирлі р. Ране на узбережжі ЛаМаншу (Франція) потужністю 240 тис. кВт, Кислогубська в Польській затоці
(Росія) потужністю 400 кВт тощо.
Щодо використання енергії морських хвиль, то вихід енергії у сучасних
хвильових генераторів з урахуванням витрат на їх спорудження та експлуатацію
дорівнює нулю або взагалі від'ємний. Одну з перших електростанцій, що
застосовує енергію морських хвиль, побудували ще у 1970 р. біля норвезького м.
Берґена. Вона має потужність 350 кВт і забезпечує енергією селище зі 100
будинків. Можливості створення потужніших хвильових станцій досліджують
учені з Великої Британії, США та Японії. Всі типи морських хвильових
електростанцій, які споруджуються та діють на сьогодні, створені за єдиним
принципом: у спеціальному буї-поплавку під дією хвилі коливається рівень води,
що спричинює до стискання в ньому повітря, яке рухає турбіну. В
експериментальних електростанціях навіть невеликі хвилі висотою 35 см
примушують турбіну збільшувати швидкість понад 2 тис. обертів за хвилину.
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В океані іноді досить близько розташовані шари води з різною
температурою. Найбільша різниця температури (до 20— 22 °С) в тропічній зоні
Світового океану. На цьому ґрунтується принцип одержання електроенергії. У
спеціальний теплообмінник закачується насосами холодна глибинна вода та
нагріта сонцем поверхнева. Робочий агент (фреон), як у домашньому
холодильнику, почергово випаровується та переходить у рідкий стан у різних
частинах теплообмінника. Пара фреону рухає турбіну генератора. Нині така
установка потужністю 100 кВт діє на тихоокеанському острові Науру,
забезпечуючи енергетичні потреби його населення. Якщо ефективність
використання енергії різниці температур становитиме 1 %, то і в цьому разі
потенціал термальної енергії океану перевищить потенціал усіх паливних
корисних копалин♦.
Робота всіх згаданих вище електростанцій не спричинює забруднення
навколишнього середовища, зокрема й теплового, оскільки вони лише
перетворюють акумульовану в хвилях, припливах енергію Сонця, Місяця тощо.
Отже, основною перевагою використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) є
їхня невичерпність та екологічна чистота, що сприяє поліпшенню екологічного
стану і не зумовлює зміну енергетичного балансу планети. Так, країни
Європейського Союзу планують збільшити частину ВДЕ до 2010 р. з б до 10—12
%. Дослідження, проведені за ініціативи ООН, свідчать, що частка ВДБ у
світовому балансі споживання первинних енергоресурсів (ПЕР) у 2050 р.
становитиме майже 50 %•.
Отже, для України внаслідок значного зменшення власних традиційних
паливно-енергетичних ресурсів потрібно вирішити важливе стратегічне завдання
щодо підвищення ефективності виробництва, перетворення та використання усіх
видів енергії. Головними напрямами розвитку сучасної енергетики України є
розробка та впровадження високоефективних енергозберігаючих технологій у
традиційній енергетиці, широке використання альтернативних, у тому числі
нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії.
Відновлювану енергетику в Україні визнали на державному рівні й
підтримали в низці державних програм, основною метою яких є побудова
стабільної енергетичної бази. Науково-технічний рівень промисловості країни за
відповідного фінансового та законодавчого забезпечення придатний для реалізації
передбачених перспектив у розвитку відновлюваних джерел енергії (табл. 11).
Результати розрахунків свідчать про те, що енергетична база щороку може
збільшувати обсяги економії традиційних паливно-енергетичних ресурсів за
рахунок використання ВДЕ. Застосування останніх в Україні може забезпечити
досягнення частки ВДЕ в загальному енергозабезпеченні таким чином: на 2005 р.
— 2,7 % (5,4 млн т у. п.); 2010 p. — 3,8 % (7,6 млн т у. п.); 2020 р. — 9,6% (19,2
млн т у. п.); 2030 р. — 15,5% (31 млн т у. п.) порівняно з сучасними обсягами

♦

Скиннер Б. Хватит ли человечеству земных ресурсов? — М.: Мир, 1989. — С. 187.
Відтворювальна енергетика в Україні // Новини енергетики. – К.: Всеукр. енергетичний
комітет Всесвітньої енергетичної ради, 2003. – №9. – С 36.
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річного енергоспоживання в Україні (200 млн т у. п.). Отже, у 2030 р., за умови
створення сприятливих умов для розвитку ВДЕ, можна досягти використання
15—16 % загальнорічного технічно досяжного енергетичного потенціалу
відновлюваних джерел енергії.

11. Перспективні напрями та рівні заміщення традиційних ПЕР
шляхом освоєння ВДЕ в Україні до 2030 р.♦
Напрями

Обсяги заміщення ПЕР за рахунок ВДБ за роками, тис. т у. п. за
рік

Освоєння ВДЕ

2001

2005

2010

2015

2020

2025

2030

Вітроенергетика

14,4

1 58

591

2 751

4 289

6 378

8 901

Сонячна
енергетика

2,44

14,6

50,5

145,1

328,0

590,06

927,6

Гідроенергетика

3857

3 817

4 065

4128

4 565

4 911

5143

Біоенергетика

988,0

1267

2 662

4 474

6 318

7 880

9 215

Геотермальна
енергетика

7,5

110,0

262,0

1983

3 733

5 459

7 000

Загальні обсяги

4 869,34

5 366,6 7 630,5 13 481,1

19 233,0

25 219,0

31 186,6

Сучасний стан енергоресурсів та енергетична політика України
На сьогодні паливно-енергетичний комплекс України характеризується
технологічною відсталістю, зношеністю промислово-виробничих фондів (на 65—
75 %), браком коштів на їх оновлення, недостатніми обсягами геологорозвідувальних
робіт стосовно нафти й газу та введення в експлуатацію перспективних родовищ,
неактивною політикою диверсифікації джерел нафто- і газопостачання тощо.
З метою розв'язання енергетичних проблем і реформування паливної та
енергетичної галузей у 1994 р. була розроблена Концепція розвитку паливноенергетичного комплексу України на період до 2010 р. У контексті сталого
розвитку та вдосконалення структур виробництва і споживання визначено такі
пріоритети енергетичної політики України:
— активне ресурсо- й енергозбереження;
— розширення використання безпечних беземісійних (або з низьким
ступенем емісії СО2) джерел енергопостачання;
— зменшення шкідливого тиску джерел енергопостачання з високим вмістом
вуглеводнів на навколишнє середовище;
— створення систем моніторингу та використання індикаторів з метою
спостереження за процесом інтеграції екологічних аспектів у паливноенергетичному секторі;
♦

Відтворювальна енергетика в Україні // Новини енергетики. – К.: Всеукр. енергетичний
комітет Всесвітньої енергетичної ради, 2003. - №9. – С 37.
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— диверсифікація джерел імпортного постачання в Україну природного газу,
нафти, ядерного палива;
— стабілізація й збільшення обсягів власного видобутку нафти і газу шляхом
зростання обсягів розвіданих запасів;
— розвиток нафто- і газотранспортних коридорів;
— розвиток відновлюваних джерел енергії;
— використання альтернативних видів палива.
Дані про стан енергетичної галузі України представлені в табл. 12.
12. Статистичні дані про енергетичну галузь України (за матеріалами
Міністерства палива та енергетики України, Dragon Capital)
Статистичні дані про галузь

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Загальний обсяг виробництва електроенергії в
183 177 172 172 171 172 173 180
Україні (ТВт · год)
Експорт електроенергії (ТВт · год)

4

0

1

3

4

3

3

5

Валове внутрішнє споживання (ТВт · год)

179 177 171 168 167 169 170 175

Фактичне споживання електроенергії (ТВт · год)

140 134 128 125 123 123 123 129

Промисловість

74

73

69

66

69

70

70

73

Житлове господарство

41

38

37

38

36

36

37

38

Інші

25

23

23

21

19

17

17

19

Згідно з оперативними даними Міністерства палива та енергетики України,
виробництво електроенергії в країні за січень
— серпень 2005 р. становило 121 млрд 808,2 млн кВт · год, що на 3,3 %
перевищує показник за аналогічний період 2004 р. Теплові електростанції (ТЕС) у
січні — серпні збільшили вироблення електроенергії на 1,3 %, до 48 млрд 284,0
млн кВт · год, атомні електростанції (АЕС) — на 4,6 %, до 58 млрд 289,8 млн кВт
· год, гідроелектростанції (ГЕС) — на 13,6 %, до 9 млрд 623,2 млн кВт·год.
Комунальні теплоелектроцентралі (ТЕЦ) і блок-станції скоротили виробництво
електроенергії на 7,4 %, до 5 млрд 606,0 млн кВт·год. Виробництво електроенергії
нетрадиційними джерелами становило 5,2 млн кВт·год (-8,8%).
Частка АЕС у структурі виробництва електроенергії в січні
— серпні 2005 р. дорівнювала 47,9 % (+ 0,6 % до січня — серпня 2004 p.),
ТЕС — 39,6 % (- 3,8 %), ГЕС — 7,9 % (+0,7 %), комунальних ТЕЦ і блок-станцій
— 4,6 % (- 0,5 %). Експорт електроенергії з ОЕС України в країни Східної та
Центральної Європи становив 3 млрд 22,4 млн кВт · год, що на 9,9 % (272,8 млн
кВт · год) більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Кабінет Міністрів України має намір створити державний концерн
"Атоменергопром", що займатиметься атомною промисловістю, в якому
сконцентруються всі потужності, що дасть змогу збільшити видобуток і
переробку урану, а також у майбутньому створити завод із виробництва елементів
ядерного палива. Концерн планують сформувати на базі департаменту ядерної
енергетики й атомної промисловості, департаменту майнових відносин і
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реформування власності та державного підприємства "Енергоатом". Нині
Національна атомна енергогенеруюча компанія (НАЕК) "Енергоатом" об'єднує
чотири діючі українські АЕС з 15 енергоблоками і загальною встановленою
потужністю 13 835 МВт. Це найбільший в Україні виробник електроенергії.
На сьогодні за допомогою атомних електростанцій потреби населення і
промисловості в електроенергії забезпечуються більше ніж на 45 %. Проблеми,
що виникають у сфері забезпечення безперебійної та сталої роботи атомної
енергетики та підтримки необхідного рівня ядерної безпеки, є дуже важливими й
з огляду забезпечення національної безпеки України.
Особливо гостро стоять питання, пов'язані з майбутнім атомної енергетики,
зокрема, проблема щодо зняття з експлуатації та консервації ядерних установок.
Адже до 2025 р. усі діючі ядерні енергоблоки атомних електростанцій України
мають бути виведені з експлуатації та законсервовані. Особливості організації
робіт зі зняття з експлуатації ядерних установок визначено у статті 39 Закону
України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" від 8 лютого
1995 p. № 40/95-ВР.
Слід зазначити, що донині Україна не мала власного досвіду зняття з
експлуатації АЕС, і лише зіткнувшись з потребою закриття Чорнобильської АЕС,
зрозуміла, які складні питання виникають під час зняття з експлуатації та
консервації ядерних установок. Ситуація ускладнюється тим, що не визначено
навіть джерела фінансування для здійснення відповідних заходів. Це дуже
небезпечно з урахуванням того, що вже через 10 років розпочнеться виведення з
експлуатації ядерних установок і протягом наступних 15 років усі діючі нині
блоки мають бути виведені з експлуатації.
Як свідчить міжнародний досвід, виведення з експлуатації ядерних
установок та їх консервація — дуже складне та витратне завдання. За даними
МАГАТЕ, витрати на зняття з експлуатації реакторів на зразок ВВЕР становлять
від 138 до 576 дол. США на кожну кВт · год електричної потужності. У
середньому для блока потужністю 1000 МВт ці витрати дорівнюватимуть 360 млн
дол. США, з них на здійснення підготовчого етапу припинення експлуатації
потрібно 120 млн дол. США, на остаточне закриття — 50, на здійснення етапу
консервації — 40, на етап витримки — 20, на здійснення етапу демонтажу — 130
млн дол. США. Починаючи з 2011 p., Україна має забезпечити коштами заходи
щодо зняття з експлуатації ядерних блоків атомних станцій. Ця сума становитиме
4 млрд 718 млн 892 тис. (табл. 13).
13. Кошти, потрібні для зняття з експлуатації та консервації
кожного блоку всіх атомних станцій України
АЕС

Залишок
Проектний
років
Енергоблок термін
закінчення
експлуатації
експлуатації (рік)
2001 р.

Запорізька

1

2014

13

374,7

2

2015

14

374,7
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Кошти, необхідні для
зняття з експлуатації та
з консервації блоку, млн дол.
США

3

2016

15

374,7

4

2017

16

374,7

5

2019

17

374,7

6

2025

24

374,7

1

2012

11

379,7

2

2014

13

379,7

3

2019

18

379,7

1

2011

10

270,2

2

2012

11

270,2

3

2016

15

408,5

Хмельницька 1

2017

16

382,4

Південноукраїнська

Рівненська

Разом

4718,6

До речі, нині у світі експлуатується 440 ядерних реакторів; США в
найближчому майбутньому планує запустити ще 20, а Китай —19.
Розвиток альтернативних відновлюваних джерел енергії реалізується у
рамках Програми державної підтримки розвитку нетрадиційних і відновлюваних
джерел енергії та малої гідро- й теплоенергетики (1997 р.). На сьогодні
використання відновлюваних джерел енергії в Україні (крім великої
гідроенергетики) становить майже 0,5 % загального споживання первинних
енергоносіїв. Технічно можливий сумарний потенціал нетрадиційних та
відновлюваних джерел енергії України дорівнює близько 78 млн т умовного
палива на рік (100 %), який за напрямами використання поділяється таким чином:
— вітроенергетика — 24,6 млн ту. п. (31,4 %);
— мала гідроенергетика — 2,24 (2,9 %);
— сонячна енергетика — 4,92 (6,3 %);
— біоенергетика — 21,2 (27,1 %);
— штучні горючі гази та метан шахтних родовищ — 18,2 (16,9%);
— інші напрями використання джерел енергії — 12,03 млн т у. п. (15,4%).
Серед основних видів нетрадиційної енергетики, визнаних пріоритетними в
Україні, вирізняють: використання біогазової енергії, малу теплоенергетику,
вітроенергетику, малу гідроенергетику, використання шахтного метану та
штучних горючих газів, геліоенергетику, геотермальну енергетику. Серед
резервів України зі збільшення обсягів потенціалу нетрадиційних джерел енергії є
молода інноваційна сфера розвитку технології паливних комірок, за якою енергія
з органічних видів палива безпосередньо перетворюється на електрику. Україна
— єдина в Європі країна, котра володіє родовищем циркону — сировини для
паливних комірок, що є третім за величиною у світі. Ці ресурси дають змогу
Україні долучитися до міжнародної співпраці з розбудови нової екологічно
безпечної енергетики та автомобільного транспорту XXI ст.
З погляду енергоефективності нині Україна відстає від інших європейських
країн у зв'язку з застарілими технологіями радянської епохи, що
використовуються в багатьох галузях економіки, неекономним використанням
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енергії, неефективною структурою промислового виробництва та значними
масштабами тіньової економіки. Низька енергоефективність обмежує
конкурентоспроможність вітчизняних виробників і негативно впливає на
торговий баланс України, адже країна змушена імпортувати великі обсяги
викопних енергоносіїв (нафти й газу) з Росії й Туркменістану. З метою зменшення
залежності України від імпортних енергоносіїв потрібно впровадити
енергоефективні технології та забезпечити ширше застосування поновлюваних
джерел енергії.
Енергоефективність — співвідношення загальних запасів основних видів
енергії (ЗЗОВЕ) до ВВП. Це головний показник ефективності економіки країни.
До ЗЗОВЕ належать викопні види палива (вугілля, нафта, нафтопродукти, газ), а
також ядерна енергія, гідроелектроенергія, поновлювані та інші джерела енергії.
Співвідношення ЗЗОВЕ/ВВП в Україні набагато більше, ніж в інших
європейських країнах і ніж середньосвітовий показник. Використовуючи
показник ВВП, вимірюваний у доларах США в цінах 1995 p., і з огляду на паритет
купівельної спроможності співвідношення ЗЗОВЕ/ВВП в Україні у 2001 р.
становило 0,72 т у перерахуванні на нафту/дол. США, або на 177 % більше, ніж
відповідний показник Польщі, і на 7 % вище показника Росії.
Середньосвітове співвідношення ЗЗОВЕ/ВВП у тому самому році
дорівнювало 0,24 ту. п. у перерахуванні на нафту/дол. США, а середній показник
для країн — членів Організації європейського економічного співробітництва
становив 0,22 т у. п. у перерахуванні на нафту/дол. США. Якщо визначати
енергоефективність як співвідношення між фактичним споживанням
електроенергії і ВВП, то у 2001 р. в Україні це співвідношення становило 0,62
кВт/дол. США, що набагато більше, ніж показник європейських сусідів (0,27—
0,47 кВт/дол. США), але менше, ніж російський показник, що дорівнює 0,72
кВт/дол. США (табл. 14).
14. Україна порівняно з іншими країнами з ринковою економікою,
що розвиваються
(за матеріалами Міжнародного енергетичного
агентства, РіЕЕ, Міненерго України, Dragon Capital, 2001)
Показник

Україна Росія

Потужності з виробництва електроенергії
(МВт)

51,766* 213,300 29,724

8.746

13,180

ТЕЦ (МВт)

35,232

147,300 27,583

6.848

6,556

ЛЕС (МВт)

11,812

21.700 0

1,850

3,760

ГЕС (МВт)

4,708

14.300 2,141

48

2.864

Виробництво електроенергії (ТВт · год)

172

876

1 15

36

44

Коефіцієнт використання потужностей, (%)

38,0

46,9

55,8

47.2

38.1

Фактичне споживання електроенергії (ТВт ·
год)

123

668

125

32

24

Споживання електроенергії на душу

2,531

4,635

3,241

3,230

3,066
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Польща Угорщина Болгарія

Показник

Україна Росія

Польща Угорщина Болгарія

142

621

91

25

19

ВВП — паритет купівельної спроможності (у
196
цінах 1995 р., млрд дол. США)

933

352

117

51

ЗЗОВЕ ВВП — паритет купівельної
спроможності (т у. п. у перерахуванні на
нафту / тис. дол. США у цінах 1995 р.)

0,67

0,26

0,22

0,38

населення (кВт · год)
Споживання ЗЗОВЕ (млн т у. п. у
перерахуванні на нафту)**

0,72

Споживання електроенергії /ВВП — паритет
0,62
0,72
0,36
0,27
0,47
купівельної спроможності (кВт · год / дол.
США у цінах 1995 р.)
Примітка. * Зважаючи на потужності з виробництва вітряної енергії в обсязі 14 МВт.
** Загальні запаси основних видів енергії, вимірювані в млн т у. п. у перерахуванні на нафту.

До 1998 р. енергоефективність України погіршувалася у зв'язку з тим, що
темпи зменшення ВВП випереджали темпи скорочення споживання запасів
основних видів енергії. В результаті у 1997 р. співвідношення ЗЗОВЕ/ВВП
досягло 3,04 млн т у. п. у перерахунку на нафту на тисячу гривень (у цінах 1995
р.). Коли економічний спад сповільнився і ВВП почав збільшуватися з 2000 p.,
відповідно підвищилася енергоефективність, і у 2003 р. співвідношення
споживання ЗЗОВЕ до ВВП досягло 2,41 млн т у. п. Але й досі цей показник усе
ще вищий, ніж у 1990 р. Тому на сьогодні енергозберігаючий потенціал України
навіть більший, ніж був у 1990 р.
У 1997 р. було затверджено Державну програму енергозбереження (ДПЕЗ)
на 1997—2010 pp. У розділі 1 Програми аналізується потреба України в енергії на
основі структурних змін в економіці. У розділі 2 розглядаються питання
енергоефективності й потенціал енергозбереження в різних галузях економіки.
Загалом, енергозберігаючий потенціал України оцінюється на рівні 42—48 %
споживання енергоресурсів, або в 145—170 млн т вугільного еквівалента (100—
117 млн т у, п. у перерахуванні на нафту). У розділі 3 зазначено конкретні заходи
щодо модернізації наявних і впровадження нових енергозберігаючих технологій.
У розділі 4 з'ясовано процедури, що забезпечують реалізацію цієї програми.
ДПЕЗ поділяється на три основних етапи:
— перший (1997—2000 pp.) полягає у припиненні економічного спаду і
поступовому економічному розвитку; не передбачалися значні інвестиції в
енергозбереження, але очікувалася економія в обсязі 8—-10 % шляхом обмеження
неощадливого споживання і поліпшення контролю за споживанням енергії за
допомогою установки нового контрольно-вимірювального обладнання;
— другий етап (2001—2005 pp.) передбачає швидке економічне зростання на
рівні 9—11 % у рік і впровадження сучасних енергозберігаючих технологій та
обладнання. На цьому етапі передбачалися значні приватні й державні інвестиції
в енергозбереження, оскільки технологічні заходи щодо енергозбереження є дуже
ефективними і мають невеликий термін окупності;
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— на третьому етапі (2006—2010рр.), коли очікується стабілізація темпів
економічного зростання, значні суми накопиченого капіталу можуть
спрямовуватися на підтримку структурних змін в економіці, що передбачає заміну
застарілого обладнання і впровадження передових енергоефективних технологій.
Відповідно до ДПЕЗ загальна внутрішня потреба у ЗЗОВЕ у 2010 р. досягне
236 млн т у вугільному еквіваленті (163 млн т у. п. у перерахуванні на нафту), що
на 44 % більше, ніж рівень споживання 1995 p., але на 8 % менше рівня 1990 р.
Прогнозується, що імпорт ЗЗОВЕ у 2010 р. становитиме 114 млн т у вугільному
еквіваленті (79 млн т у. п.), а обсяг вітчизняного виробництва ЗЗОВЕ в тому
самому році дорівнюватиме 209 млн т у вугільному еквіваленті (144 млн т у. п.)
або 65 % усього обсягу споживання (порівняно з 47 % у 1995 p.). Передбачається,
що половина збільшення частки ЗЗОВЕ вітчизняного виробництва буде отримана
за рахунок енергозбереження, а інша половина — шляхом збільшення обсягів
вітчизняного виробництва палива і використання альтернативних джерел енергії.
Річний потенціал енергозбереження змінюється щороку залежно від збільшення
ВВП і споживання ЗЗОВЕ. Планується, що загальний потенціал
енергозбереження у 2010 р. становитиме 100—117 млн т у. п. і його
представлятимуть такі сектори: паливо й енергетика (19—26 млн т у. п.),
промислове виробництво (59—65 млн т у. п.), житловий сектор (12—13 млн т у.
п.), транспорт (7—8 млн т у. п.) і сільське господарство (З—4 млн ту. п.).
Повна реалізація програми забезпечує загальну економію капітальних витрат
в обсязі 44 млн дол. США в період з 1996 до 2010 р. шляхом зменшення
інвестицій у виробництво енергії. Ця програма повинна підвищити
енергоефективність української економіки, наблизивши її до європейських
стандартів, а також має високу екологічну ефективність, оскільки її реалізація
сприятиме зменшенню викидів шкідливих речовин в атмосферу і забруднення
навколишнього середовища.
У зв'язку з тим, що економічний спад у 1996—1999 pp. був значнішим, ніж
очікувалося, встановлених у програмі планових показників енергозбереження не
досягли унаслідок меншого споживання ЗЗОВЕ і браку коштів на проекти в галузі
енергозбереження. У ДПЕЗ передбачалася економія в обсязі 33 млн т у. п. у
1996—1999 pp., у той час як фактичний показник становив 11 млн т у. п., або 34 %
запланованого обсягу.
Закон "Про енергозбереження" діє в Україні з 1994 р. За ним регулюються
юридичні, економічні та екологічні аспекти енергозбереження підприємствами й
організаціями, об'єднаннями та громадянами країни. У цьому законі
енергозбереження визначається як діяльність (організаційна, наукова, практична,
інформаційна), яка спрямована на раціональне використання та економне
витрачання первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів
у національному господарстві й реалізується з використанням технічних,
економічних і правових методів.
При цьому енергозберігаюча технологія — це метод виробництва продукції з
раціональним застосуванням енергії, що дає можливість одночасно зменшити
енергетичне навантаження на навколишнє природне середовище і кількість
енергетичних відходів, які одержують у процесі виробництва та експлуатації
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виготовленого продукту. Нормативом витрат палива ти енергії вважається
регламентована величина витрат палива та енергії для певного виробництва,
процесу, продукції, роботи, послуг. Вторинні енергетичні ресурси — це
енергетичний потенціал продукції, відходів, побічних і проміжних продуктів,
який утворюється в технологічних агрегатах (установках, процесах) і не
використовується в самому агрегаті, але може бути частково або повністю
застосований з метою енергопостачання інших агрегатів (процесів).
Відповідно до цього закону держава стимулює енергозбереження,
забезпечуючи пільгове кредитування енергозберігаючих проектів і надаючи
податкові пільги тим, хто використовує відновлювані джерела енергії й виробляє
енергозберігаюче обладнання та матеріали. Держава перевіряє енергозбереження,
здійснюючи контроль за виробництвом, переробкою і використанням
енергетичних запасів, а також за відрахуваннями з державного фонду
енергозбереження.
Енергозбереження в Україні також регулюється законами про альтернативні
джерела енергії, про інноваційну діяльність, нафту і газ, альтернативні види
рідкого й газоподібного палива і про електрику. У 1994 р. Україна підписала
Європейську енергетичну хартію і ратифікувала її в лютому 1998 р. У 1997 р.
Україна підписала Кіотський протокол міжнародну угоду, спрямовану на
обмеження викидів в атмосферу газів, що спричинюють парниковий ефект, — і
ратифікувала його в лютому 2004 р. Оскільки за Кіотською угодою для України
встановили квоту викидів забруднювальних речовин на рівні 1990 р. і обсяг
промислового виробництва країни значно зменшився порівняно з 1990 р.
(скорочення обсягу виробництва становило у 1998 р. 51 %, але у 2003 р. воно
зменшилося до 19 %. Україна має надлишкову квоту на викид шкідливих речовин
в атмосферу, яку вона може продавати іншим країнам.
Енергозбереження в енергетичному секторі спрямоване на модернізацію
застарілого енергогенеруючого і розподільного обладнання, скорочення
споживання палива у процесі виробництва електричної й теплової енергії, а також
зменшення втрат під час передачі електричної й теплової енергії. Ці цілі можна
досягти шляхом реалізації таких заходів, як:
— модернізація та заміна зношеного енергообладнання;
— поліпшення ефективності за допомогою впровадження сучасних систем
енергопостачання;
— установлення сучасних автоматизованих вимірювальних систем з метою
ефективнішого обліку споживання палива, електрики і теплової енергії;
— упровадження нових ефективних технологій виробництва електроенергії
(наприклад, паротурбінних і газотурбінних енергоблоків, теплових енергоблоків з
циркулювальним псевдозрідженим шаром, що дають змогу використовувати
низькоякісне паливо);
— будівництво так званих маневрених (таких, що легко включаються і
виключаються) теплових енергоблоків, щоб довести їхню частку в загальному
обсязі енергогенеруючих потужностей України до 18—20 %;
— упровадження когенераційних технологій із продуктивністю 80—90%;
— оптимізація централізованої та місцевої систем теплопостачання;
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— уведення системи контролю за споживанням енергії, яка б стимулювала
до зменшення в години пікових навантажень і підвищення споживання енергії
вночі;
— реконструкція малих гідроелектростанцій;
— ширше використання альтернативних джерел енергії.
У стратегії розвитку енергетики України особлива увага приділяється
когенераційним технологіям, що зумовлено такими причинами:
— надто висока енергоефективність когенераційних технологій з
урахуванням дефіциту викопного палива в Україні;
— зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу без додаткових
витрат у результаті вищої енергоефективності;
— потреба створення нового електро- і теплогенеруючого обладнання;
— наявність вітчизняних машинобудівних підприємств для виробництва
когенераційного обладнання (парових і газових турбін);
— попит на когенераційне обладнання малої потужності;
— поліпшення ефективності систем централізованого теплопостачання
шляхом зменшення втрат тепла у процесі передачі за допомогою використання
труб із теплоізоляцією та модернізації систем вимірювання і контролю за
споживанням теплової енергії.
Когенераційні установки, які є в Україні, поділяються на три групи:
1) великі й відносно сучасні ТЕЦ. Вони потребують незначної модернізації,
що може продовжити термін їх експлуатації на 10—20 років;
2) застарілі і муніципальні та промислові ТЕЦ меншої потужності, що
потребують детальної реконструкції;
3) неефективні й застарілі установки, що повинні бути перетворені у
котельні або повністю замінені на нове обладнання.
Створення нових когенераційних потужностей має ґрунтуватися на нових
технологіях, що передбачають використання газу як палива (парогазові,
газотурбінні та газопоршневі). У згаданій вище стратегії розвитку енергетики
планується будівництво когенераційного енергоблоку потужністю 250 МВт на
ТЕЦ-5, що належить Київенерго, парогазової установки потужністю 160 МВт біля
м. Бровари, трьох газотурбінних енергоблоків на Сімферопольській ТЕЦ,
чотирьох місцевих парогазових енергоустановок загальною потужністю 280 МВт
й однієї газотурбінної енергоустановки потужністю 110 МВт з метою
максимального виробництва енергії. Усі ці об'єкти мають увійти в експлуатацію
до 2010 р. Але перш ніж це відбудеться, уряд має розробити і затвердити нову
методику встановлення тарифів, що зробить виробництво теплової енергії
прибутковим, адже нинішні тарифи на теплову енергію навіть не покривають
операційні витрати енерговиробників.
З результатів розрахунків, проведених на базі прогнозних даних проекту
енергетичної стратегії України до 2030 р., випливає, що в країні за допомогою
енергозбереження до 2020 р. можна досягти економії енергоносіїв у загальному
обсязі 470 млн т у. п., що відповідає зменшенню витрат на їхній імпорт — майже
38 млрд дол. США, Передбачається, що чиста економія (із урахуванням витрат на
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енергозбереження) може становити у 2020 р. близько 15 млрд дол. США. Такі
переваги відповідають зниженню енергоємності ВВП більше, ніж у 4,8 рази♦.
Серед принципових шляхів енергозбереження вирізняють:
— зменшення енергоємності продукції, що випускається на діючих
підприємствах, шляхом модернізації технологій;
— підвищення коефіцієнта корисної дії котлів та зниження втрат в електро- і
тепломережах у процесі виробництва і транспортування електричної та теплової
енергії, а також у житлових будинках;
— утилізація "енерговмісних" відходів;
— упровадження альтернативних екологічно чистих джерел енергії;
— поступовий перехід української економіки на так звані інтелектуальні
технології (комп'ютерні, телекомунікаційні, біогенні тощо) як менш
енергоємніші, а також більш високорентабельні та екологічно чисті.
Інші переваги енергозбереження полягають у зменшенні техногенного
навантаження на навколишнє середовище: скорочення обсягів викидів С02у 2020
р. може досягти 207 мли т, що поліпшить умови життя населення України, а
також забезпечить можливість торгувати квотами й одержувати додаткові
дивіденди на впровадження новітніх технологій і взагалі на соціальноекономічний розвиток країни. Крім того, шляхом енергозбереження в енергетиці
можна зекономити у 2020 р. майже 323 млрд кВт · год електроенергії, що дасть
змогу не вводити в експлуатацію електрогенеруючі потужності у 37 ГВт і
зменшити потреби в інвестиціях для галузі на 74 млрд дол. США. Отже,
проведення нової політики енергозбереження може забезпечити для країни такі
дивіденди:
— зменшення обсягів імпорту енергоносіїв (це особливо важливо, оскільки у
процесі збільшення обсягів економіки потреби в енергоносіях зростатимуть);
— можливість оновлення основних фондів та впровадження нових
технологій шляхом економії коштів на імпорті енергоносіїв;
— зменшення обсягів шкідливих викидів у навколишнє середовище у зв'язку
з технологічним переоснащенням виробництв;
— підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів унаслідок
зменшення частки енергії в собівартості продукції;
— відстрочення термінів вичерпання вітчизняних невідновлюваних
енергоносіїв;
— поліпшення міжнародного іміджу України.
Це дасть додаткові можливості країні досягти європейського рівня
соціально-економічного розвитку і забезпечити у прогнозований період її
повноправне членство в Європейському Співтоваристві. Надання енергетичної
безпеки — одне з найважливіших питань, які визначають можливість сталого
розвитку суспільства в країнах світу, у тому числи і в Україні.

♦

Бараннік В.О., Земляний М.Г. Енергозбереження – пріоритетний напрямок енергетичної
політики та підвищення енергетичної безпеки України// Зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ.
конф. "Енергоефективність – 2004". – О., 2004. – С. 102.

91

Енергетична безпека — це стан готовності паливно-енергетичного
комплексу країни щодо максимально надійного, технічно безпечного, екологічно
прийнятного,
економічно
ефективного
та
обґрунтовано
достатнього
енергозабезпечення економіки держави й населення, а також стосовно
гарантованого забезпечення можливості керівництва держави у формуванні та
здійсненні політики захисту національних інтересів у сфері енергетики без
зовнішнього і внутрішнього тиску. З огляду на це визначення виокремлюють такі
складові енергетичної безпеки: енергозабезпечення, енергетична незалежність,
екологічна прийнятність та соціальна стабільність. Потрібно зазначити, що поділ
на складові є умовним, тому деякі механізми та стратегічні пріоритети
забезпечення енергетичної безпеки будуть загальними для різних її складових. Це
зрозуміло у зв'язку з багатоплановістю самого поняття енергетичної безпеки,
взаємовпливом різних її складових.
Сучасний стан енергетичної безпеки в Україні незадовільний. Однією з
головних причин цього є низька ефективність виробництва, транспортування та
споживання паливно-енергетичних ресурсів, брак активної політики
енергозбереження в країні. Вплив заходів щодо енергоефективності на
енергетичну безпеку багатоплановий та значний, що відображається на стані
енергетичної безпеки.
Складна екологічна ситуація в Україні, зумовлена значною мірою
шкідливими викидами підприємств традиційної енергетики, також потребує
впровадження енергозберігаючих заходів. Є певна залежність між послідовним
проведенням політики, спрямованої на збільшення енергоефективності (шляхом
реалізації енергозберігаючих заходів) у всіх сферах національного господарства,
та охороною навколишнього середовища (шляхом позитивного впливу на
довкілля). Ефективне енергоспоживання в галузях економіки та населенням
зменшить загальне використання енергоресурсів, що відповідно зумовить
зменшення забруднення навколишнього середовища, зокрема, скорочення викидів
в атмосферу газів, що виникають у промислових процесах виробництва
енергоносіїв. Покращенню екологічного стану довкілля також сприятимуть
упровадження енергоефективних технологій, устаткування, обладнання,
побутових енергетичних пристроїв; використання нетрадиційних відновлюваних
джерел енергії, альтернативних видів палива, що забезпечать економію або
заміщення енергоресурсів, технології видобутку, виробництво та використання
яких є екологічно неприйнятними. Тому під час планування і проведення
політики енергозбереження та підвищення енергоефективності виробництва в
Україні потрібно поєднувати ці питання з проблемами екології в єдину державну
політику розвитку економіки держави. Заходи щодо енергозберігання повинні
мати позитивний екологічний вплив на довкілля і, навпаки, у процесі оцінювання
витрат на зменшення шкідливих викидів варто враховувати економічні вигоди від
енергозбереження, тобто окупність цих витрат.
Для оцінювання екологічної прийнятності енергетичного виробництва
використано показники, що враховують рівень викидів у відносному вигляді,
порівняно з викидами у 1990 р. (прийнятими Україною за Кіотською угодою), та
вартість ліквідації наслідків від впливу основних забруднювачів (SО2, NO2, золи і
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парникових газів). Результати розрахунків свідчать, що рівень екологічної
прийнятності зменшується для всіх варіантів, окрім того випадку, коли рівень
енергоємності ВВП поступово наближається до рівня енергоємності розвинутих
країн. Для базового варіанта економічного розвитку, прийнятого у проекті
Енергетичної стратегії до 2030 p., це зниження є незначним — на ≈ 5 % у 2020 p.,
а для варіанта, де енергоємність ВВП залишається такою самою, як у 2000 p., —
дуже значним, що пояснюється як темпами збільшення виробництва і споживання
електроенергії, так і темпами введення обладнання для уловлювання
забруднювачів. Розвиток економіки сприяє збільшенню можливостей для
оновлення обладнання електростанцій та впровадженню технологій очищення
шкідливих викидів, таких як SО2, NО2 та зола.
20 грудня 2005 р. на прес-конференції в Києві Президент України Віктор
Ющенко звернув увагу на рішення, прийняте Радою національної безпеки та
оборони (РНБО) України, щодо нової концепції енергетичної безпеки України за
шістьма напрямами. До них, зокрема, належать: проведення власної активної
політики видобування енергоресурсів, досягнення зі світовими і національними
компаніями домовленостей про реалізацію з початку 2006 р. кількох проектів
реанімації енерговидобутку на старих родовищах. За словами Президента, за
допомогою цих проектів протягом п'яти років виробництво нафти в Україні може
збільшитися в 1,5 рази. Україна також має перспективи національного
газовидобутку і видобутку уранової руди.
31 грудня 2005 р. Президент України підписав Указ "Про утворення
Національного агентства України з питань забезпечення ефективного
використання енергетичних ресурсів" № 1900/2005. У цьому документі
зазначається:
"З метою підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері
використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, відповідно до п. 15 ч. 1
ст. 106 Конституції України постановляю:
1. Утворити Національне агентство України з питань забезпечення
ефективного використання енергетичних ресурсів як центральний орган
виконавчої влади зі спеціальним статусом. У зв'язку з цим внести зміну до Схеми
організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади, затвердженої
Указом Президента України "Про зміни у структурі центральних органів
виконавчої влади" від 15 грудня 1999 р. № 1573 (у редакції указу від 19 грудня
2005 р. № 1784 зі змінами, внесеними указом від 30 грудня 2005 р. № 1873),
доповнивши розділ III після абзацу 20 новим абзацом такого змісту: "Національне
агентство України з питань забезпечення ефективного використання
енергетичних ресурсів".
2. Установити, що основними завданнями Національного агентства України з
питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів є:
— проведення єдиної державної політики у сфері використання
енергетичних ресурсів та енергозбереження;
— забезпечення збільшення частки нетрадиційних та альтернативних видів
палива у балансі попиту та пропонування енергоносіїв;
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— створення державної системи моніторингу виробництва, споживання,
експорту та імпорту енергоносіїв, удосконалення системи обліку та контролю за
споживанням енергетичних ресурсів;
— забезпечення функціонування єдиної системи нормування питомих витрат
енергетичних ресурсів у суспільному виробництві.
3. Кабінету Міністрів України здійснити заходи, пов'язані з утворенням
Національного агентства України з питань забезпечення ефективного
використання енергетичних ресурсів, зокрема:
— затвердити граничну чисельність працівників Національного агентства
України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;
— вирішити питання матеріально-технічного та іншого забезпечення
діяльності Національного агентства України з питань забезпечення ефективного
використання енергетичних ресурсів, у тому числі щодо його розміщення;
— подати в місячний термін пропозиції стосовно внесення до актів
Президента України змін, що випливають із цього указу;
— привести нормативно-правові акти у відповідність до цього указу;
— забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх
актів у відповідність до цього указу.
23 березня 2006 р. у Києві відбулася презентація Енергетичної стратегії
України на період до 2030 р. та подальшу перспективу. Новим пріоритетом
визнано використання таких паливних ресурсів, як вугілля та уран, яких в країні
вистачає на власні потреби. Тобто акценти зміщуються на поліпшення потужності
й побудову нових ядерних і теплових електростанцій. Кінцевою метою цієї
стратегії є інтеграція Об'єднаної енергосистеми України до єдиної енергосистеми
Європи з послідовним збільшенням експорту електроенергії, зміцнення позицій
України як транзитної держави нафти і газу.
Енергетичну стратегію України до 2030 р. доопрацювала робоча група,
утворена Міненерго України, на основі проекту "Енергетичної стратегії України
до 2030 р. та подальшу перспективу, розробленого Інститутом загальної
енергетики НАН України з коригуванням вихідних даних за підсумками 2004 та
2005 pp. Під час доопрацювання стратегії враховано доручення Президента та
Уряду України, результати Парламентських слухань, громадських обговорень,
пропозиції депутатів Верховної Ради України, енергетичних компаній.
Стратегію розробляли згідно з Концепцією розвитку паливно-енергетичного
комплексу України на 2006—2030 pp. Прогнозне оцінювання обсягів і структури
споживання енергетичних продуктів ґрунтуються на статистичних даних 2004 р.
та оперативних показниках за 2005 р. з урахуванням тенденцій геополітичного,
макроекономічного, соціального і науково-технічного розвитків країни і має певні
ризики щодо визначення цих факторів. Тому варто забезпечити постійний
моніторинг енергетичної стратегії та періодичне уточнення передбачених
стратегією обсягів і термінів виконання робіт з урахуванням динаміки цін на
паливно-енергетичні ресурси у світі й країні, державних програм розвитку
економіки, досягнень науково-технічного прогресу та інших чинників.
Отже, необхідність сталого енергопостачання населення й економіки країни,
зменшення рівня енергетичної залежності, зниження техногенного навантаження
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на довкілля, зменшення соціальної напруги у сфері енергетики, загальне
підвищення рівня енергетичної безпеки України потребують розв'язання проблем,
пов'язаних із низькою енергетичною ефективністю економіки країни, значними
витратами суспільства на енергозабезпечення. Тобто реалізація заходів
енергетичної ефективності, за допомогою яких забезпечиться реалізація головних
завдань енергетичної стратегії держави, є переважним фактором підвищення
рівня енергетичної безпеки та енергетичної незалежності України.
Реалізація енергетичної стратегії України для умов базового сценарію
розвитку економіки гарантує виконання завдань та вирішення питань паливноенергетичного комплексу, основними з яких е:
1. Забезпечення в потрібних обсягах надійного та якісного постачання
економіки та населення країни енергетичними продуктами, підвищення
економічної ефективності та поліпшення екологічної безпеки шляхом
упровадження новітніх технологій під час модернізації, реконструкції та нового
будівництва енергооб'єктів.
2. Зменшення енергоємності ВВП з 0,5 кг у. п./грн у 2005 р. до 0,24 кг у.
п./грн у 2030 р. (тобто у 2,1 рази) шляхом структурного та технологічного
енергозбереження.
3. Оптимізація структури виробництва електроенергії за видами палива з
забезпеченням співвідношення між АБС — 52,1 %; ТЕС, ТЕЦ, блок-станціями —
42,9 %; іншими типами генерації — 5,0 %. Таке співвідношення виробництва
забезпечує економічну роботу електростанцій та створює умови регулювання і
стабільної роботи Об'єднаної енергосистеми України,
4. Забезпечення енергетичної безпеки шляхом:
— зменшення рівня енергетичної залежності країни від зовнішніх поставок
палива (природний газ, нафта, уран) з 54,8 % у 2005 р. до 11,7 % у 2030 р., у тому
числі за допомогою збільшення використання власного вугілля, урану, газу,
нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії;
— зростання обсягів виробництва електроенергії на власному паливі з 38,1 %
у 2005 р. до 91,7% у 2030 p.;
— диверсифікації джерел і маршрутів постачання природного газу та нафти
шляхом участі України в міжнародних енергетичних проектах, зокрема,
розширення участі країни у розробленні нафтогазових родовищ та розвитку
нафтогазової інфраструктури за кордоном;
— створення в країні стратегічного резерву нафти та природного газу з
метою використання у надзвичайних ситуаціях та ринкового регулювання цін;
— участі в розробленні та реалізації міжнародних енергетичних проектів.
Інтеграція української енергосистеми до європейської — складова
стратегічної мети України про входження до ЄС На відміну від країн нової хвилі
розширення ЄС, Україна має досить потужні газо-, нафтотранспортні та
електричні мережі, поєднані 8 транспортними мережами ЄС і країн СНД, що дає
змогу їй брати участь у формуванні Європейської енергетичної політики та
спільного енергетичного ринку, відігравати важливу роль в енергетичній
співпраці країн СНД і ЄС Реалізація енергетичної стратегії має забезпечити
перетворення України на впливового та активного учасника міжнародних
95

відносин у сфері енергетики, зокрема, шляхом участі у міжнародних і
міждержавних утвореннях та енергетичних проектах. 8 цією метою уряд повинен
створювати умови для діяльності відповідних суб'єктів у таких напрямах: імпортекспорт енергопродуктів; реалізація та розвиток транзитного потенціалу; участь у
розробленні енергетичних ресурсів та спорудженні енергетичних об'єктів за
межами України тощо.
♦♦♦♦♦
1.4. ЖКГ МІСТ ЯК СПОЖИВАЧ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ♦
Житлово-комунальне господарство – одна з найбільш важливих для
населених пунктів сфер економіки, яка надає населенню відповідні послуги на
гарантованому державою рівні, а також забезпечує необхідні умови для
функціонування господарського комплексу населених пунктів.
Раціональне використання поливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) на об'єктах
ЖКГ є одним із важливих способів підвищення рівня ефективності їх роботи. На
даний час питома вага енерговитрат у собівартості продукції (без урахування
вартості сировини і матеріалів) складає 40-45%, а в окремих випадках досягає 7080%.
Підвищення рівня ефективності використання ПЕР досягається двома
шляхами: на основі модернізації технологічних процесів та структури
підприємства, що безумовно потребує значних витрат і в більшості випадків має
тривалий період окупності; шляхом поетапною реконструкції систем
енергопостачання житлово-комунального підприємства, що дозволяє в реальні
терміни повернути вкладені кошти і створити умови для удосконалення
енергогосподарства; впровадження енергозберігаючих заходів.
У вирішенні цих питань значну роль грає енергетичне обстеження
підприємств (енергоаудит); досвід практичного енергоаудиту в Україні складає
лише 5-6 років.
Від інших сфер діяльності, в яких використовується енергоспоживаюче
обладнання, енергоаудит відрізняється двома характерними рисами.
1. Комплексний підхід. Енергоаудитор в процесі обстеження однакову увагу
приділяє всім видам енергоресурсів і типам обладнання, які споживають паливо
та енергію.
2. Економіко-екологічний аналіз. Для розробки енергозберігаючих заходів та
вибору проектів існує один критерій – економічна ефективність, однак при цьому
повинні враховуватися питання екологічного боку енергозбереження.
Енергоаудиторська діяльність ґрунтується на принципах:
• вірогідності і повноти енергоаудиторської інформації;
• наукової обгрунтованості, об'єктивності і законності енергоаудиторського
висновку;

♦

Енергетичний аудит об’єктів житлово-комунального господарства: Монографія / В. П. Розен,
О. І.Соловей, С. В. Бржестовський, А. В. Чернявський, П. В. Розен// Під загл. ред. В. П. Розена,
О. І. Солов’я – К.: ПП ВКФ «ДЕЛЬТА» ФОКС», 207. – 224 с. (п.п. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,1.8, 1.9.)
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• конфіденційності отриманої інформації;
• комплексності оцінки ефективності споживання ПЕР;
• незалежності епергоаудиторів та енергоаудиторських компаній при
здійсненні ними енергоаудитоської діяльності;
• компетентності і об'єктивності енергоаудиторів та енергоаудиторських
компаній при здійсненні ними енергоаудиторської діяльності;
• врахуванні світового рівня науково-технічного прогресу, норм і правил
технічної та екологічної безпеки, вимог стандартів, міжнародних угод;
• відповідності суб'єктів енергетичного аудиту за організацію, проведення, та
якість енергетичного аудиту.
Енергоаудиторська діяльність включає в себе організаційне і методичне
забезпечення енергетичного аудиту, практичне виконання енергоаудиторських
перевірок, та надання супутніх енергоаудиторських послуг.
Супутні енергоаудитрські послуги можуть надаватись у формі експертиз та
консультацій з питань впровадження енергозберігаючих заходів, а також шляхом
розроблення та обгрунтування енергозберігаючих заходів та можливих джерел
фінансування цих заходів.
Всі об'єкти структури ЖКГ умовно можна розділити на чотири групи:
• житлово-цивільне експлуатаційно-будівельне господарство;
• енергетичне господарство;
• транспортне господарство;
• господарства благоустрою та послуг.
Найбільш об'ємною і важливою групою структури ЖКГ є житлово-цивільне
експлуатаційно-будівельне господарство, в якому експлуатація житловоцивільних будинків і споруд складають одну з найбільш життєвих складових.
Кошти, які виділяються на це, зазвичай складають значну долю всіх витрат
структури ЖКГ.
Весь житловий фонд населених пунктів можна поділити на житлові споруди
державної форми власності (будинки ЖКГ), групової форми власності
(кооперативні), індивідуальної форми власності і спеціалізовані, які побудовані за
кошти окремих організацій, підприємств і належать їм.
В плані житлових будинків ЖКГ основна робота в підтриманні фонду
покладена на житлові експлуатаційні контори, де основна частина витрат на
ремонтні роботи перекладена на самих мешканців, а державне фінансування
стосується, в більшості випадків, ремонту дахів та зовнішнього вигляду будівель.
Житлово-цивільне будівництво займає одну з головних статей витрат в
міських бюджетах; цей вид діяльності в структурі ЖКГ характеризує рівень
економічного зростання міста, підвищує рівень забезпеченості мешканців
житлом, має поряд з промисловістю будівельних матеріалів значне соціальне
значення, так як вони пов'язані з потребою значної кількості робочих місць.
Широке впровадження будівництва неможливе без розвинутої структури
промисловості будівельних матеріалів, до яких входять заводи залізобетонних
конструкцій, по виготовленню будівельних панелей, цегельні заводи, заводи
елементів будівельних конструкцій тощо.
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Енергетичне господарство в структурі ЖКГ включає комунальне
теплопостачання, газове господарство, електричні мережі, водопровідноканалізаційне господарство.
У теплопостачанні основна увага приділяється виробленню теплової енергії
на ТЕЦ, в котельнях, транспортування теплової енергії та розподіл між
споживачами, при цьому розглядаються системи опалення і гарячого
водопостачання.
У газовому господарстві ЖКГ головним завданням галузі є забезпечення
безперебійного транспорту та постачання природного газу для населення,
промислових, комунально-побутових та інших споживачів газу шляхом
експлуатації системи підземних газових мереж, споруд на них, а також технічного
обслуговування та ремонту газопроводів, газового обладнання житлових
будинків, громадських та адміністративних будівель, підприємств побутового та
соціально-культурного призначення.
У постачанні електроенергії головним завданням є виробництво електричної
енергії (здебільшого відбувається одночасно з виробленням теплової енергії»),
передача та розподіл електроенергії між споживачами.
У водопровідно-каналізаційному господарстві ЖКГ головним завданням
галузі є централізоване водопостачання та водовідведення, забезпечення
споживачів якісною питною водою, експлуатація об'єктів питного
водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод, облік та контроль у цій
сфері.
Транспортне господарство в структурі ЖКГ пов'язане з розвитком міського
транспорту, шляховим господарством і промисловими підприємствами шляхового
господарства. Міський транспорт повинен забезпечувати своєчасне, швидке,
надійне, комфортабельне перевезення мешканців і гостей міст. Особливу роль в
ньому наділяється електричному транспорту як екологічно чистому для міст з
точки зору забруднення довкілля.
Головним завданням шляхового господарства є виконання комплексу робіт з
технічного нагляду, утримання та ремонту автомобільних шляхів та шляхотранспортних мереж, забезпечення очищення шляхів від снігу. Допомогу в цьому
складають промислові підприємства шляхового господарства, які виробляють
щебінь, асфальт тощо.
Зовнішній вигляд міст, а також різноманітність видів послуг забезпечується
господарством благоустрою та послуг в структурі ЖКГ. Воно включає зовнішнє
освітлення міст, санітарну очистку міст, зелене господарство, водне господарство,
види робіт, що пов'язані з протизсувними заходами та підземними роботами, по
утриманню домашніх та інших тварин, ритуальне обслуговування.
Головним завданням зовнішнього освітлення населених пунктів є
забезпечення виконання робіт з утримання та розвитку мереж освітлення вулиць,
парків, об'єктів відпочинку. Завданнями санітарної очистки населених пунктів є
збирання, вивезення, захоронения та знешкодження твердих побутових відходів;
вивезення та захоронения великогабаритних та будівельних відходів; вивезення
рідких відходів від промислових підприємств і організацій, а також приватного
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сектору; експлуатація полігонів, сміттєпереробних (сміттєспалювальних) заводів,
зливних станцій тощо.
Завданнями зеленого господарства населених пунктів є виконання всіх видів
озеленювальних робіт з догляду за зеленими насадженнями загального
користування, комплексу відновлювальних і лісогосподарських робіт у
лісопаркових господарствах, охорону лісових насаджень від пожеж і
лісопорушень, захист зелених насаджень від шкідників та хвороб на території
населеного пункту, вирощування квітникової та деревно-чагарникової продукції
для озеленення населених пунктів з метою забезпечення попиту населення в цій
продукції.
Головним завданням водогосподарського комплексу є виконання робіт з
охорони, утримання та експлуатації водних об'єктів, земель водного фонду, зон
відпочинку на водних об'єктах, водовідведення поверхневих вод та регулювання
рівня ґрунтових вод, створення безпечних умов відпочинку на воді.
Головним напрямом діяльності у сфері протизсувних і підземних робіт
комунального господарства є експлуатація та будівництво протизсувних споруд,
контроль за дотриманням землекористувачами протизсувного режиму.
Важливим підрозділом комунального господарства є забезпечення належних
умов утримання домашніх та інших тварин, формування гуманного ставлення до
них, регулювання кількості безпритульних тварин.
Головним завданням галузі з ритуального обслуговування є реалізація
предметів ритуального призначення, проведення поховань, кремацію покійних
громадян та поховання урн в колумбарії, утримання кладовищ населених пунктів.
Слід зауважити, що стосовно об'єктів ЖКГ відсутня стандартна структура, в
деяких випадках із структури ЖКГ виділяється окрема міський транспорт, іноді
будівництво тощо. Вказане має місце в представленнях балансів витратної
частини бюджетів міст.
В структурі видатків бюджетів міст значна доля припадає на об'єкти ЖКГ.
Так обсяг видатків бюджету міста Києва в 2006 р. (план) по галузям міського
господарського комплексу має місце:
Державне управління
Освіта
Охорона здоров 'я
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Житлово-комунальне господарство
Культура і мистецтво
Фізична культура і спорт
Будівництво
Транспорт
Інші видатки
Усього витрат

266,2 млн. грн.
1289,3
1149,5
589,1
519,3
203,0
96,4
2354,3
417,4
2628,6
9513,1млн.грн.

Таким чином, витрати на житлово-комунальне господарство, будівництво і
транспорт складають 3291 млн. грн., що становить 34,6 % бюджету м. Києва.
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З другого боку, починаючи з жовтня 1994 року вартість комунальнопобутових послуг для населення України невпинно зростає. Якщо раніше середня
українська сім'я витрачала на оплату таких послуг 4 % свого доходу, то в 2006 р.
має сплачувати приблизно четверту-п'яту його частину, а з 2007 р. – значно
більше.
Підвищення вартості послуг – це наслідок дії об'єктивних обставин. Сьогодні
Україна змушена платити за газ і нафту набагато більше, ніж раніше: якщо 10
років тому тарифи на енергоносії відповідали 5-10 % світових цін, то тепер
сягають майже 100 %. Житлово-комунальні підприємства споживають чимало
енергетичних ресурсів, тому підвищення цін на енергоносії неминуче призводить
до випереджувального, порівняно з іншими товарами, зростання вартості
житлово-комунальних послуг.
Безперечним є і той факт, що сьогодні, незважаючи на суттєве зростання
тарифів, якість житлово-комунальних послуг не покращилася: водопостачання
нерегулярне, опалення ненадійне, дахи протікають, напруга в електричній мережі
нестабільна, очисні споруди не можуть впоратися з надто великим обсягом
побутових стоків. Здебільшого все це є наслідком загального погіршення стану
житлово-комунальних підприємств, обладнання яких протягом тривалого часу
експлуатувалось без належного догляду і ремонту. Гострий дефіцит фінансових
ресурсів не дає підприємствам змоги вчасно і повністю відшкодувати
експлуатаційні витрати, реконструювати і вдосконалювати системи, переважна
частина яких перебуває в аварійному стані. Через незадовільний технічний стан
мереж і застарілі технології майже половину енергетичних і матеріальних
ресурсів доводиться витрачати марно. А реальних стимулів до ощадливого
господарювання поки що немає.
Якість послуг не покращується ще й тому, що комунальні підприємства є
монополістами, і споживачі, не маючи вибору, змушені користуватися їхніми
послугами. Монополісти не завдають собі зайвих клопотів, щоб застосовувати
ефективні методи виробництва і вдосконалювати свою роботу.
Процес реформування житлово-комунального господарства свого часу
пережили всі розвинуті країни світу. Шукаючи виходу із складної ситуації, уряди
цих держав проводили політику, що мала забезпечити державну підтримку
підприємств житлово-комунальної сфери і, водночас, сприяти якомога широкому
залученню приватного сектора до надання послуг, в результаті чого виникло і
розвинулося конкурентне середовище. В результаті підвищилася ефективність
надання житлово-комунальних послуг і знизилася їх вартість.
Так, наприклад, уряд Великої Британії з 1989 р. передав приватним
компаніям усі системи постачання питної води та системи каналізації. Приватні
фірми, залучивши великі інвестиції, впровадили сучасні технології обробки
питної води та очищення стічних вод, створили для працівників підприємств
стимули до ефективнішої праці та творчого підходу до виконання своїх
службових обов'язків. Такі заходи дали змогу суттєво скоротити витрати води та
споживання електроенергії, забезпечити цілодобове водопостачання у всій країні і
дотримувати стандартів якості питної води та очищення стічних вод відповідно до
вимог Європейського союзу.
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Помітних успіхів у реформуванні житлово-комунальної сфери досягли
близькі сусіди України: Польща, Угорщина, Чехія та деякі країни
постсоціалістичного простору. Цих змін на краще тут домоглися завдяки
роздержавленню і залученню приватного сектору, здійсненню цілеспрямованої
державної політики щодо підтримки підприємств житлово-комунальної сфери та
соціального захисту населення.
В умовах сьогодення в Україні коло 25 % всіх енергетичних ресурсів, що
споживаються, використовуються в комунальножитловому господарстві. Це
єдина група споживачів, яка не зменшила загальних обсягів енергоспоживання за
останні п'ять років. Однак на одного мешканця в існуючих будівлях з
централізованим теплопостачанням, в перерахунку на 1 м2 площі, на території
України витрачається 1,4 т у. п. за рік, що в 1,5 рази більше, ніж в США і в 2,5-3
рази більше, ніж в Швеції.
За статистичними даними з 85 млрд. м3 газу, які щорічно використовуються в
Україні, близько 34 млрд MJ споживаються населенням, комунально-побутовими
та бюджетними організаціями. За останні 5 років (дані середини 2002 року)
споживання енергії в житлово-комунальному господарстві підвищилося майже на
7 %, в той час як у промисловості цей показник знизився на 7,4 %. Питомі витрати
енергоресурсів на виробництво 1 Гкал теплоти складають 185-190 кг у. п., в той
час як за кордоном – 140-150 кг у. п. Через таку перевитрату палива рівень
викидів С02 в атмосферу становить 45 г/МДж, в той час як на заході цей показник
дорівнює 26 г/МДж.
У циклі виробництва теплової енергії втрати в деяких малоефективних
котельнях складають близько 30 %. Приведення цих втрат до нормативного рівня
(не більше 8 %) може скласти щорічну економію до 2,4 млн т у. п.
♦♦♦♦♦
1.5. ОСНОВА ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ
В Україні на даний момент створено понад 170 сертифікованих
енергоаудиторських підприємств, які є одним з механізмів управління в галузі
енергозбереження.
Енергетичний аудит (ЕА) – це новий вид підприємницької діяльності, що
потребує від фахівців відповідної освіти в сфері енергозбереження, досвіду
роботи на об'єктах житлово-комунального господарства (ЖКГ).
Кваліфіковане проведення енергетичного аудиту потребує від аудитора або
групи аудиторів широких індивідуальних та колективних знань в різних сферах:
нормативно-правових, економічних, енергетичних, технічних, екологічних тощо.
Метою монографії є викладення основних положень організації проведення
енергетичного аудиту та конкретних типових процедур обстеження систем
енергозабезпечення та енергоємних споживачів, з приведенням переліку
енергозберігаючих заходів.
Процедури обстеження узгоджені з міжнародними стандартами серії ISO
9000, ISO 10000 та ISO 14000 в сфері управління якістю та екологічнсто аудиту.
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Це пов'язано з тим, що енергетичний аудит базується на принципах і методології
системного підходу. Одним з таких принципів є системна цілісність. З метою
додержання цього принципу в посібнику наведені не тільки теоретичні основи, а
й практичні процедури щодо здійснення енергетичного аудиту та їх нормативноправові засади у вигляді додатків.
Мета і завдання енергетичного аудиту
Словосполучення «енергетичний аудит» ввійшло в наш побут зовсім
нещодавно і якось непомітно. Раніше слова «аудит» асоціювалося з фінансовими
перевірками і бухгалтерським обліком. Але тепер зрозуміло, що енергетичний
аудит відіграє ключову роль в ефективному використанні паливно-енергетичних
ресурсів у промисловості, у побуті та сфері послуг. Енергетичний аудит виявився
засобом для повної оцінки використання паливно-енергетичних ресурсів і
вироблення корегувальних впливів, а потім і для оцінки того, наскільки вони
виявляються ефективними. За методичним підходом до енергетичного аудиту
близьки екологічний аудит і аудит якості.
Таким чином, енергетичний аудит – постійно діючий механізм безупинного
спостереження за станом об'єкту енергоспоживання. З цього випливає, що
потрібний постійний персонал, спеціально навчений цієї специфічної діяльності.
А оскільки в нас в Україні мало фахівців у даній сфері, то їх треба готувати,
причому швидко і у достатній кількості.
Метою енергетичного аудиту є сприяння суб'єктам господарської
діяльності у визначенні своєї політики з енергозбереження, ефективності
використання ПЕР, потенціалу енергозбереження, надання допомоги в розробці
науково обґрунтованих норм та нормативів питомих витрат, енергобалансів,
розробці заходів з енергозбереження, їх фінансовій оцінці та оцінці впливу на
екологію.
Енергетичний аудит базується на оцінці рівня ефективності використання
паливно-енергетичних ресурсів. Його необхідно розглядати в двох аспектах:
просторовому, коли мова йде про енергоаудиторську діяльність, і у часовому коли ці напрями стосуються минулого, теперішнього і майбутнього.
Таким чином, предметом енергетичного аудиту є стан економічних,
організаційних, енергетичних, інформаційних, екологічних та інщих
характеристик системи, що знаходиться в сфері енергетичного аудиту.
Принципами енергетичного аудиту є:
- вірогідность і повнота енергоаудиторської інформації;
- наукова обґрунтованость об'єктивності і законності енергоаудиторського
висновку;
- конфіденційность отриманої інформації;
- комплексність оцінки рівня ефективності споживання ПЕР;
- незалежность енергоаудиторів та енергоаудиторських компаній;
- компетентність і об'єктивность енергоаудиторів та енергоаудиторських
компаній при здійсненні ними енергоаудиторської діяльності;
Загальними вимогами до енергетичного аудиту є:
- можливість його використання для всіх типів виробництв;
- облік усіх видів палива і енергії;
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- стандартизації вирішення окремих питань;
- можливість ідентифікації етапів для продовження роботи або її
припинення;
- можливість його використання як бази в системі енергетичного
обстеження.
Завданнями енергетичного аудиту є:
- аналіз енергоспоживання для кожного виду енергії та видачу рекомендацій
щодо використання тих чи інших тарифів на споживання ПЕР;
- аналіз витрат коштів на ПЕР у собівартості продукції;
- аналіз енергоспоживання в окремих технологічних процесах, підрозділах та
за типами обладнання;
- оцінка ефективності використання ПЕР, аналіз їх фактичних витрат і
порівняння з діючими нормами та нормативами, підготовку пропозицій щодо їх
зменшення;
- аналіз втрат ПЕР на об'єкті енергоаудиту;
- перевірка функціонування (впровадження) системи енергетичного
менеджменту на об'єкті;
- формування переліку шляхів та засобів економії витрат ПЕР на об'єкті;
- розробка заходів з енергозбереження з їх техніко-економічним
обґрунтуванням.
Об'єкти і суб'єкти енергетичного аудиту
Об'єктами енергетичного аудиту є окремі, а також взаємопов'язані
економічні, інформаційні, енергетичні, технологічні та інші сторони
функціонування системи що вивчається, стан якої може бути оцінений кількісно
чи якісно.
Енергоаудитор може проводити перевірку різних по складу, цілям,
відношенню до окремих сфер діяльності, та багатьом іншим характеристикам
об'єкту енергетичного аудиту. Це потребує використання до них визначеної
класифікаційної системи, що забезпечує достатнє цілісне уявлення про предмет
енергетичного аудиту. Таке уявлення дає наступна класифікація.
Вид об'єкту. По цій ознаці об'єкти енергетичного аудит поділяють на
наступні основні групи:
Ресурси: засоби праці – будівлі, обладнання та інші предмети праці –
сировина, матеріали, енергоносії, трудові ресурси, фінансові ресурси.
Господарчі процеси: технічне, енергетичне та господарче обслуговування,
забезпечення фінансовими ресурсами, забезпечення робітниками.
Економічні результати діяльності: обсяг споживання ПЕР, енергетична
складова собівартості продукції, прибуток тощо.
Організаційні форми управління: системи енергетичного менеджменту,
навчання, стимулювання.
Функції управління: облік, контроль, аналіз, регулювання, нормування,
планування, організація.
Складність об'єктів. По цій ознаці можливо виділити дві групи об'єктів:
- сукупні ресурси та господарчі процеси, цілісні системи управління;
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- групи ресурсів та господарчих процесів при декомпозиції системи
управління.
У першому випадку мова йде про вивчення об'єктів, що є глобальними
сферами діяльності підприємства. Наприклад, задача енергоаудиторської оцінки
стану та ефективності використання ПЕР на підприємстві потребує вивчення їх
складових. Система в цілому буде об'єктом енергоаудиту, якщо завданням є
удосконалення організаційної структури підприємства в цілому з точки зору
підвищення ефективності енергоспоживання.
В іншому випадку мова йде про вивчення окремих ПЕР, удосконаленню
служби енергетичного менеджменту, системи обліку, контролю ПЕР тощо.
Складність об'єкту – поняття умовне. Воно визначається розмірами
підприємства, об'ємом виробництва, організаційною структурою виробництва та
іншими його системними характеристиками. Але з позицій енергетичного аудиту
подібна класифікація має важливе значення. У залежності від складності об'єктів
визначається об'єм, характер та термін виконання робіт, необхідна кількість
енергоаудиторів, методичні підходи до вирішення поставленої задачі.
Зв'язок об'єктів з часом. Необхідно розрізняти об'єкти енергетичного аудиту
щодо стану їх роботи в минулому, теперішньому і майбутньому.
Минулий стан об'єкту оцінюють тоді, коли здійснюється висновок про
достовірність енерго-економічної звітності та ефективності використання
паливно-енергетичних ресурсів в минулому.
Теперішній стан об'єкту необхідно оцінювати тоді, коли здійснюється оцінка
стану обліку, контролю, плануванню, стимулюванню та ін.
Оцінка майбутнього стану – результат майбутнього дослідження проблеми
удосконалення відповідних сторін системи управління енергоспоживанням.
Віднесення об'єктів до конкретного стану залежить від завдань, що вирішує
енергоаудитор. Якщо енергоаудитор оцінює облік паливно-енергетичних ресурсів
з точки зору достовірності обліку, тоді облік розглядається в теперішньому часі.
Якщо енергоадитор буде досліджувати облік з метою його удосконалення, то
оцінюється його майбутній стан.
Характер оцінки стану об'єктів. По цій ознаці розрізняють об'єкти, стан
яких оцінюється тільки за кількісними характеристиками. На практиці існують
об'єкти, стан яких оцінюється тільки якісними оцінками, а також об'єкти стан
яких можливо розрізнити з позицій як кількісних, так і якісних оцінок.
Об'єкти першої групи – це паливно-енергетичні ресурси, результати роботи
об'єкту в сфері енергозбереження. Наявність паливно-енергетичних ресурсів,
ефективність їх використання, планові, фактичні, прогнозні показники об'ємів
споживання не мають у практиці ніяких оцінок крім кількісних.
Об'єкти другої групи не можуть бути оцінені кількісно у зв'язку з тим, що
така оцінка заперечує їх внутрішньому змісту. До них відносять організаційні
форми, методи та функції управління. Спроби оцінити об'єкти кількісно – по
чисельності персоналу, витратами на його утримання – не дають позитивного
результату, тому що стан їх визначають такі суттєві характеристики, як
динамічність процесів управління, інформаційне забезпечення, оперативність
функції контролю тощо.
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До третьої групи об'єктів відносять господарчі процеси. їх можливо
розділити кількісно, якщо мова йде, про витрати у відповідних сферах діяльності,
і якісно, якщо мова йде про питання технологічного виробництва, оптимізації
складу постачальників паливно-енергетичних ресурсів.
Тривалість знаходження об'єктів у полі зору діяльності енергоаудиту.
Можливо виділити наступні три групи об'єктів: об'єкти, що постійно знаходиться
в полі зору енергоаудиторського нагляду, об'єкти, по яким проводитися
періодична енергоаудиторська оцінка, та об'єкти, що потребують разової оцінки.
Практично в полі зору енергоаудиторської діяльності можуть постійно
знаходитись наступні об'єкти: результати роботи в сфері енергозбереження,
окремі процеси та функції управління. Енергоаудиторська діяльність виражається
в постійному консультуванні підприємства енергоаудиторською фірмою по
питанням обліку, контролю, нормуванню паливно-енергетичних ресурсів тощо.
У групу об'єктів періодичної оцінки входять паливно-енергетичні ресурси,
господарчі процеси, результати роботи в сфері енергозбереження. Підтвердження
достовірності звітності, аналіз діяльності в сфері енергозбереження – це напрями
енергоаудиторської діяльності не постійні для об'єкту.
Об'єкти, що потребують разової оцінки, є об'єктами енергетичного аудиту,
що пов'язані з необхідністю суттєвого удосконалення системи енергетичного
менеджменту на підприємстві. У кожному такому випадку енергоаудитори
відкривають нові можливості в сфері енергоменеджменту, дають реальну оцінку
майбутнього стану цих об'єктів.
Зрозуміло, що через деякий час до цих проблем прийдеться звертатись знову,
тому що життя не стоїть на місті.
Класифікація має системний характер, у зв'язку з тим, що групи об'єктів
пов'язані в просторі та часі. Системність класифікації об'єктів визначає
використання специфічних прийомів, що складають метод енергоаудиторської
діяльності.
Загальними об'єктами енергетичного аудиту є:
- підприємства, їх структурні підрозділи, господарські об'єкти, організації,
установи;
- політика і програма енергозбереження суб'єкта господарювання;
- системи електро-, тепло-, газо-, водопостачання суб'єкта господарювання;
- виробниче та технологічне обладнання;
- технологічні процеси;
- діяльність і звітність суб'єкта господарювання в сфері енергозбереження;
- технічна і технологічна документація суб'єкта господарювання;
- відомчі нормативні документи в сфері енергозбереження;
- норми та нормативи споживання паливно-енергетичних ресурсів;
- система енергетичного менеджменту суб'єкта господарювання;
- проекти планів (програм) будівництва, реконструкції, розширення,
консервації і ліквідації об'єктів господарської діяльності;
- інші об'єкти, щодо яких законодавством України передбачено проведення
енергетичного аудиту.
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Суб'єктами енергетичного аудиту є Замовники та Виконавці
(енергоаудиторські фірми та енергосервісні компанії, окремі енергоаудитори) що
проводять енергетичній аудит на об'єктах.
Метод енергоаудиторської діяльності
У загальному вигляді метод – це спосіб дослідження явищ, процесів,
створених людиною систем та ін.
Метод енергетичного аудита – це сукупність прийомів, за допомогою яких
оцінюється ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів.
Прийоми енергетичного аудиту можна об'єднати в три групи визначення
ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів: у натуральному виді,
зіставленні, оцінки.
Прийоми першої групи – це огляд, вимірювання, перерахування, що
дозволяють визначати кількісний стан об'єкта енергетичного аудиту.
Перевірка енергоаудитором фактичної наявності найменувань палива
дозволяє не тільки переконатися в його наявності, але і визначити стан обліку
палива в місцях збереження, порядок складання документів.
Прийоми другої групи дозволяють зіставляти наступні показники:
- фактичне використання паливно-енергетичних ресурсів з діючими
нормами;
- фактичний випуск продукції з планом;
- результати контрольних вимірів з регламентами;
- фактичні показники енерго-господарської діяльності з прогнозуючими,
відповідними даними минулих періодів, показниками аналогічних підприємств;
- діючі на підприємстві системи управління (структури, функції, методи і ін.)
і порівняння з вітчизняними і закордонними стандартами.
Зіставлення дозволяє визначити відхилення дійсного споживання паливноенергетичних ресурсів досліджуваних об'єктів від норм і нормативів,
прогнозованих показників, багатьох інших правил, відповідно до яких вони
повинні функціонувати.
Прийоми третьої групи зв'язані з оцінкою минулого, сьогодення і
майбутнього стану об'єктів енергетичного аудиту і є логічним завершенням
процесу зіставлення. При цьому проводиться оцінювання рівня споживання
паливно-енергетичних ресурсів, вірогідність енергетичної інформації, у тому
числі енерго-економічної звітності, цілеспрямованість організаційних структур,
методів і функцій управління.
Визначення фактичного стану об'єктів у натуральному виразі, їхнє
зіставлення й оцінка є методами енергетичного аудиту. Вони використовуються
на кожному об'єкті, тому що його вивчення так чи інакше складається у
визначенні дійсного стану і відхилень від базового, в оцінці відхилень за
критеріями доцільності і законності.
Для цього широко використовують методи математичної статистики і
аналізу енерго-економічної діяльності – групування, індекси, ланцюгові
підстановки, баланси тощо. У вирішенні проблем управління широко
використовують системний аналіз, програмно-цільовий підхід, метод експертних
оцінок тощо. У багатьох напрямках енергоаудиторської діяльності досягають
106

мети за допомогою економіко-математичних методів. Однак усі ці прийоми і
методи не власне енергоаудиторські, вони стосуються всіх галузей знань.
Методами аналізу енергетичного аудиту є: статистичний, експерименттальний та аналітичний.
Статистичний метод передбачає визначення динаміки процесів, при цьому
використовуються як звітна інформація підприємства, так і таблиці, розроблені
аудиторською фірмою.
Експериментальний метод передбачає проведення відповідних вимірювань,
при цьому необхідно використовувати наявне вимірювальне обладнання
підприємства і специфічне обладнання енергоаудиторської компанії.
Аналітичний метод потребує математичного аналізу як у період проведення
енергетичних вимірювань, так і на стадії оформлення звіту з енергетичного
аудиту.
Види енергетичного аудиту
За цією ознакою енергетичний аудит поділяється на такі групи: По
відношенню енергоаудиторів до об'єкту енергетичного аудиту існує зовнішній
(незалежний) та внутрішній (залежний) енергетичний аудит.
Зовнішній енергетичний аудит проводитися – незалежною від об'єкту
енергетичного аудиту енергоаудиторською організацією і включає в собі
документовану процедуру обстеження та аналізу ефективності використання ПЕР
суб'єктом господарської діяльності та розробки рекомендацій щодо зниженню
споживання ПЕР з виконанням технічних та технологічних вимог, вимог по
якості продукції, вимог по охороні пращ та навколишнього середовища;
Внутрішній енергетичний аудит – це організований керівництвом
підприємства систематичний і незалежний контроль ефективності використання
ПЕР, що проводитися персоналом підприємства і дозволяє визначити
відповідність діяльності і результатів у сфері енергозбереження запланованим
заходам, а також ефективність впровадження цих заходів і їх відповідність
поставленим цілям.
Мета та задачі зовнішнього та внутрішнього енергетичного аудиту
підприємств, де існує система енергетичного менеджменту, необхідно розглядати
як єдине ціле.
Ця обставина має важливе значення для української економіки. Вивчаючи
світовий досвід енергетичного аудиту на протязі останніх років, ми повинні взяти
на озброєння все найкраще, проходження етапів спроб та помилок.
Підприємствам спочатку необхідно орієнтуватись на внутрішній енергетичний
аудит. Організовувати енергетичний аудит необхідно у відповідності з
міжнародними стандартами ISO, або європейськими стандартами EMAS, тому що
тільки такий енергетичний аудит визначає ефективність роботи підприємства і
результатів роботи зовнішнього енергоаудитора і може бути основою для
отримання міжнародного сертифіката з енергетичної ефективності.
По масштабам роботи внутрішній енергетичний аудит підрозділяють на
загальний – по всім питанням ефективного споживання паливно-енергетичних
ресурсів і функціонування системи енергетичного менеджменту і локальний – по
окремим напрямам енергетичного аудиту (технології, споживачі).
107

Зовнішній енергетичний аудит користується послугами внутрішніх
енергоаудиторів і контролює їх.
Після проведення внутрішнього енергетичного аудиту його висновок є
обов'язковим для виконання службою енергетичного менеджменту.
Принципово немає різниці між методами проведення зовнішнього і
внутрішнього енергетичного аудиту та його об'єктами. Паливно-енергетичні
ресурси, господарчі процеси, методи та функції постійно знаходяться в полі зору
керівників підприємства всіх рангів і, природно, входять у систему внутрішнього
аудиту і також є об'єктами зовнішнього енергетичного аудиту.
По формі проведення існує ініціативний і обов'язковий види енергетичного
аудиті.
Ініціативний енергетичний аудит проводитися енергоаудиторською або
енергосервісною компанією за рішенням суб'єкта господарювання.
Обов 'язковий енергетичний аудит проводитися:
- при обгрунтуванні інвестиційних проектів і програм у випадку, якщо це
передбачено умовами інвестування;
- при обґрунтуванні і реалізації програм енергозбереження (державних,
регіональних, місцевих, окремих підприємств), що фінансуються за рахунок
бюджетних і позабюджетних джерел;
- за рішенням ліцензійних органів при ліцензуванні і сертифікації видів
діяльності в сфері енергозбереження.
По призначенню енергетичного аудиті існує попередній, первинний,
повторний, додатковий, контрольний.
Попередній енергетичний аудит проводитися з метою з'ясування
відповідності формальних ознак об'єкта енергетичного аудиту встановленим
нормам і вимогам стандартів тощо. Попередній енергетичний аудит проводять, як
правило, установи та організації - замовники енергетичного аудиту силами своїх
спеціалізованих підрозділів або шляхом залучення незалежних енергоаудиторів та
енергоаудиторських компаній.
Первинний енергетичний аудит передбачає здійснення всіх необхідних
заходів у процесі підготовки обґрунтованого енергоаудиторського висновку та
енергоаудиторського звіту щодо об'єкту енергетичного аудиту.
Повторний енергетичний аудит може проводитися:
- у разі порушення встановлених вимог і правил під час проведення
первинного енергетичного аудиту;
- на вимогу замовника енергетичного аудиту за наявності обґрунтованих
претензій до енергоаудитрського висновку енергетичного аудиту.
Додатковий енергетичний аудит проводитися на об'єктах Замовника
первинного енергетичного аудиту, які не розглядалися в процесі проведення
первинного енергетичного аудиту.
Контрольний енергетичний аудит може здійснюватися з ініціативи
Замовника для перевірки висновків первинного енергетичного аудиту.
По об'єму розгляданих питань енергоаудит може бути повним, локальним, у
вигляді експрес-аудиту та специфічним.
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Повний енергетичний аудит проводитися для оцінки рівня ефективності
використання ПЕР по об'єкту в цілому.
Локальний енергетичний аудит проводитися для оцінки ефективності
використання одного з видів ПЕР, вторинних енергоресурсів або по окремим
показникам енергоефективності.
Експрес-аудит має обмеження по об'єму і терміну проведення і відноситься
до визначення показників енергоефективності роботи окремих агрегатів або
окремих груп агрегатів.
Специфічний енергетичний аудит проводитися для вирішення спеціальних
питань, у яких зацікавлений Замовник (наприклад, визначення технологічної та
аварійної броні об'єкту, визначення споживачів-регуляторів для регулювання
енергоспоживання, оцінити ефективність функціонуючої системи енергетичного
менеджменту об'єкту та інше).
Відмінність енергетичного аудиту від інспекторської перевірки з
ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів
В енергетичному аудиті, інспекторській перевірці, експертизі розглядається
один предмет – ефективне використання енергії на підприємствах, в установах, в
організаціях і інших суб'єктах підприємницької діяльності, при цьому
використовуються загальні методичні прийоми і процедури контролю.
Використання методичних прийомів і процедур контролю дозволяє знайти
неефективне використання енергії в споживача енергії і побудувати механізм його
ліквідації. Такий підхід дає можливість не допустити надалі неефективне
використання енергії й активно впливати на виявлення причин безгосподарності,
порушення законодавства і нормативних актів, сприяти відшкодуванню
заподіяного збитку конкретним юридичним особам.
В енергетичному аудиті й інспекторській перевірці використовуються
однакові джерела інформації, облікова документація споживачів енергії. Разом з
тим, між енергетичним аудитом і інспекторською перевіркою є істотні
розходження.
Енергетичний аудит споживачів енергії вибирається добровільно і розглядає
питання одержання науково достовірних висновків поліпшення своєї діяльності в
сфері енергозбереження. Крім того, споживач ПЕР зацікавлений, щоб плата за
користування енергією знижувалася і зменшувалася її частка в собівартості
продукції і керівництво підприємства повинне бути впевнено в правильності
проведеної роботи в сфері енергозбереження.
Кваліфіковані висновки енергоаудитора в питаннях ефективного
використання енергії дозволяють споживачу попередити збиток, як при виконанні
виробничих процесів, так і на стадії проектування. Постійно діючий внутрішній
енергетичний аудит на підприємстві сприяє впровадженню нових
енергозберігаючих технологічних процесів, устаткування й інших досягнень
науково-технічного прогресу в промисловості.
Енергетичний аудит дає можливість суб'єктам підприємницької діяльності
прогнозувати споживання енергії, знижувати плату за користування енергією,
підвищувати конкурентноздатність продукції, яка випускається, в умовах
ринкових відносин.
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Одночасно споживач ПЕР, довіряючи енергоаудитору, упевнений, що робота
в сфері енергозбереження проведена вчасно і правильно, і тоді при конфліктних
ситуаціях з державною інспекцією в сфері енергозбереження він має надійний
захист від суб'єктивізму останньої.
Висновки енергоаудитора можуть бути використані з обґрунтованим
доказом в арбітражному суді при вирішенні спірних питань з енергозбереження
між споживачами енергії і державною інспекцією з енергозбереження.
Обгрунтування правильності прийнятих рішень у сфері енергозбереження може
надати тільки незалежний зовнішній енергетичний аудит.
Інспекторська перевірка в сфері енергозбереження вивчає суб'єкт
підприємницької діяльності по обліковій документації в ретроспективі, тобто
після завершення проведених робіт. Вона має багато загального з енергетичним
аудитом. Інспекторська перевірка сприяє .підвищенню ефективності діяльності у
сфері енергозбереження підприємства, але при цьому не виконує прогнозуючі
функції, як це робить енергетичний аудит.
Не властиві інспекторській перевірці також такі функції енергетичного
аудита, як попереджувальні і стратегічні, котрі використовуються при плануванні
і впровадженні енергозберігаючих заходів і технологій.
Загальним для енергетичного аудита та інспекторської перевірки є те, що
вони обґрунтовують свої висновки на документально договірних доказах.
Виявлені помилки і порушення законодавчих актів, що регулюють діяльність в
сфері енергозбереження, мають адресність у частині матеріальної юридичної
відповідальності. Крім цього, енергетичному аудиту, інспекторській перевірці
притаманні конкретність у виявленні розміру збитку від неефективного
використання паливно-енергетичних ресурсів.
Важливою відмінністю є те, що інспекторські перевірки в сфері
енергозбереження проводяться згідно з законодавством про енергозбереження.
Результати інспекторської перевірки надаються керівництву підприємства
для ліквідації недоліків по неефективному використанню енергії.
При проведенні енергетичного аудиту його висновки, як правило, не
доводяться до трудового колективу, однак у випадку порушення керівництвом
підприємства інтересів акціонерів, результати енергетичного аудиту можуть
доводитися до їхньої відомості.
Вимоги до Замовників та Виконавців енергетичного аудиту
Замовниками енергетичного аудиту можуть виступати:
- фізичні та юридичні особи;
- центральні та місцеві органи виконавчої влади.
Замовник повинен:
- проінформувати відповідальних Виконавців про призначення і галузь
діяльності енергетичного обстеження;
- призначити відповідальних осіб з числа службового персоналу для
допомоги проведення робіт з енергетичного аудиту;
- надати необхідну технічну та технологічну документацію;
- надати інформацію, необхідну для проведення фінансово-економічного
аналізу діяльності підприємства;
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- забезпечити групи енергоаудиторів наявними на підприємстві засобами та
ресурсами, необхідними для проведення енергетичного аудиту;
- визначити і відпрацювати коригуючи дії на основі звіту про енергетичний
аудит.
Кожний енергоаудитор зобов'язаний знати діючі законодавчі акти та
нормативні документи з енергозбереження.
Мова енергоаудитора повинна бути чіткою, зрозумілою для спілкування з
фахівцями та Замовником при проведенні робіт з енергетичного аудиту. Мова
юридичних документів є державною.
Енергоаудиторська компанія повинна відповідати наступним вимогам:
- мати права юридичної особи;
- мати свідоцтво на проведення енергетичних обстежень, що видається
Центральною Групою Енергоаудиторів (ЦГЕА) у порядку, встановленому
Тимчасовими положеннями;
- мати інструментальне, приладове та методологічне забезпечення в об'ємі не
меншому, чим визначений у Тимчасових положеннях;
- мати досвід роботи у відповідній галузі діяльності.
Вартість та тривалість енергетичного аудиту
Вартість енергетичного аудиту – це саме важливе питання для
енергоаудиторських компаній. Можна завищити вартість і Замовник знайде
іншого. Занизити – будете за низьку плату працювати день і ніч. У ціну входять і
стосунки з співробітниками енергоаудиторської компанії – добра плата
енергоаудиторської компанії своєму персоналу, то прийдуть підготовлені
спеціалісти, а ні – прийдуть ті, хто зможе. Бути «дорогою» компанією це поважно,
але ризиковано. «Дешевою» – неефективно та безперспективно.
Необхідно розчарувати починаючих енергоаудиторів. Енергетичний аудит як
виключний вид бізнесу далеко не самий прибутковий. Необхідно врахувати, що
для якісного проведення енергетичного аудиту невеликого підприємства можна
використовувати 1-2 енергоаудитора. Мале підприємство не гарантує легкості
його проведення. Як на сьогодні можливо визначити вартість енергетичного
аудиту? При визначенні вартості є декілька підходів.
Вартість енергетичного аудиту визначається згідно договірної ціни.
Договірна ціна визначається згідно калькуляції накладних витрат, які включають:
- затрати на оплату праці;
- затрати на оренду вимірювального обладнання;
- затрати на навчання енергоаудиторів;
- затрати на відрядження;
- затрати на витратні матеріали;
- необхідні відрахування в державний бюджет;
- інші витрати, які включають машинний час, інформаційні послуги та інше.
Вартість енергетичного аудиту визначається глибиною проведення аудиту,
розмірами об'єкту, обсягом енергоспоживання, кількістю задіяних фахівців та ін.
Вартість енергетичного аудиту обумовлюється в договорі на проведення
енергетичного аудиту.
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Для підприємств з державною формою власності вартість енергетичного
аудиту може встановлюватися згідно Наказу Держкоменергозбереження України
№ 19 від 05.03.2001 р. «Розрахунок цін за платні послуги, які надаються
Державною інспекцією з енергозбереження». Термін проведення енергетичного
аудиту залежить від виду енергетичного аудиту і енергоємності об'єкту, що може
бути зкорегованим до узгоджених з Замовником термінів за рахунок збільшення
кількості енергоаудиторів.
Попередній енергетичний аудит потребує 2-3 дні роботи енергоаудиторів на
об'єкті. За результатами аналізу зібраних матеріалів формується план
енергетичного обстеження, на що треба приблизно 1-2 тижня.
Після підписання договору на енергетичне обстеження на організаційнопідготовчу стадію як з боку енергоаудиторів, так і об'єкту треба також 1-2 тижня.
Основний етап проведення енергетичного обстеження на об'єкті потребує
значної концентрації людських ресурсів, на виконання цього етапу
рекомендується на більше 1-1,5 тижня.
Для аналізу отриманих результатів і написання звіту рекомендується 2-3
тижня. У цей період для отримання додаткової інформації можливий візит
аудиторів на об'єкт впродовж 1-2 днів.
Таким чином, термін проведення енергетичного обстеження при відсутності
зволікань при підписанні договору і прийому звіту складає 1,5-2 місяці.
Робочі документи енергоаудитора
Хід енергетичного аудиту і його результати повинні бути документально
оформлені. Із проблемою ведення робочих документів енергоаудитор стикається з
першого кроку енергетичного аудиту. Належна організація енергетичного аудиту,
забезпечення можливості контролю роботи енергоаудитора, підвищення її якості
вимагають глибокого дослідження цієї проблеми.
Важливість розглянутого питання зв'язана з рядом інших причин.
На жаль, питання ведення робочої документації енергоаудитора не знайшло
належного відбиття в державній нормативно-правовій базі з енергетичного
аудиту.
Значні труднощі пов'язані з відсутністю не тільки в Україні, але і за
кордоном єдиних міжнародних загальноприйнятих стандартів ведення
енергоаудиторських документів, їхнього складу, форми, узагальнення її даних, а
також документальної інформації, отриманої в ході енергетичного аудиту від
третіх осіб, підприємства, або усні відомості, задокументовані енергоаудитором за
допомогою тестування.
Як вже відзначалося, склад і кількість енергоаудиторських документів
визначаються аудитором у кожному конкретному випадку. При цьому вирішальне
значення має мета складання робочих документів, а саме:
- планування енергетичного аудиту;
- документальне підтвердження виконаних енергоаудитором процедур,
робіт;
- збір матеріалів по перевірці звітності з ефективності використання паливноенергетичних ресурсів з наступним їхнім узагальненням;
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- складання енергоаудиторського звіту та підготовка енергетичного
висновку;
- здійснення поточного контролю самим енергоаудитором за ходом
виконання енергетичного аудиту відповідно до плану та програми;
- забезпечення юридичної обгрунтованості проведення енергетичного
аудиту, його законності;
- контроль робочого часу енергоаудитора та обгрунтованість оплати його
праці;
- контроль якості проведеного енергетичного аудиту;
- обґрунтований вибір методики, методів і прийомів проведення
енергетичного аудиту, напрямків і підходів;
- формування подання про кваліфікацію, компетентність енергоаудитора та
сприяння їхньому підвищенню;
- одержання матеріалів для наступного енергетичного аудиту.
На вибір кількості, складу, змісту й форми подання енергоаудиторських
документів впливають також такі фактори: кваліфікація енергоаудитора, його
попередній досвід роботи (як загальний, так і на конкретному підприємстві);
умови договору на проведення енергетичного аудиту; нормативи, правила й
внутрішні стандарти, установлені й використовувані енергоаудиторською фірмою
або часткою енергоаудитором. Але при цьому робочі енергоаудиторські
документи повинні відповідати ряду вимог:
- містити досить повну й детальну інформацію, щоб інший енергоаудитор,
що не приймав участі в цій перевірці, міг скласти чітке уявлення про виконану
роботу й підтвердити висновки цієї перевірки;
- документи повинні бути складені в ході енергоаудиторської процедури,
складання їх після завершення енергетичного аудиту та під час підготовки
енергоаудиторського висновку не допускається;
- документи повинні відбивати найбільш істотні моменти, по яких
енергоаудиторові необхідно висловити думка, охопити найбільш важливі напрями
енергетичного аудиту й завдання, поставлені та вирішені енергоаудитором;
- дозволяти оцінити звітність з використання паливно-енергетичних ресурсів
відповідно до встановлених критеріїв та за ознаками;
- містити інформацію, необхідну або корисну при наступних енергетичних
аудитах;
- відображати стан й оцінку системи внутрішнього енергоаудиту на
підприємстві та ступінь довіри до нього;
- фіксувати проведені енергоаудиторські процедури по перевірці та оцінці
системи обліку енергоносіїв на підприємстві, дотримання прийнятої облікової
політики та відповідність обліку енергоносіїв встановленим принципам,
стандартам, вимогам і законам;
- документи повинні бути складені чітко, розбірливо;
- використовувані скорочення або умовні позначки повинні бути пояснені на
початку папки робочих документів;
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- необхідно обов'язково вказувати місце й дату складання документа,
прізвище енергоаудитора і його підпис, номер документа, порядковий номер
сторінки в робочій документації;
- повинні бути наведені джерела інформації й дані про походження
прикладених документів, що фіксують діяльність підприємства у сфері
енергозбереження, а також про виконані енергоаудиторські процедури;
- особливі вимоги пред'являються до складання робочих документів у
випадку, якщо до проведення енергетичного аудиту крім енергоаудитора
залучаються його асистенти. При цьому план енергетичного аудиту і його
програма повинні бути більше докладними, щоб вони могли бути використані як
своєрідні інструкції для асистентів по дорученим їм питанням. Докази
(свідчення), отримані асистентами, необхідно оформити документально так, щоб
енергоаудитор потім зміг зробити по них однозначні чіткі висновки.
Залежно від змісту, тривалості використання, охопленого проміжку часу й
ряду інших параметрів робочі документи енергоаудитора можна підрозділити на
кілька видів.
За часом ведення та використання робочі документи енергоаудиторів
поділяються на довгострокові і нетривалого використання.
Виходячи з обраної ознаки класифікації (часу ведення й використання), так
звані поточні документи мають назву документів нетривалого користування. До
них, наприклад, відносять договір на проведення енергетичного аудиту, план і
програма енергетичного аудиту, затверджений склад групи енергоаудиторів,
робочі документи по аналізу енергобалансу, оцінка енергоаудиторського ризику,
копії звітності з енергетичного аудиту период перевірки, копії первинних
документів, результати опитування, тестування, анкетування, запитів й інших
виконаних аудиторських процедур.
За способом і джерелами одержання аудиторських доказів робочі
документи можна класифікувати, як отримані від третіх незацікавлених осіб,
отримані від підприємства (оригінали або копії первинних документів, звітів),
складені самим аудитором (зафіксовані документально особисті спостереження,
результати тестів, аналітичного огляду).
За характером інформації наявної в робочих документах їх поділяють на
документи:
- правового характеру, безпосередньо пов'язані з діяльністю підприємства
(договори підприємства із клієнтами й постачальниками);
- про керівництво й персонал підприємства (кількості персоналу, складі
апарата керування, особливо про директора, його заступниках, енергоменеджерів,
практичному стажі роботи, функціональних обов'язках);
- про структуру й організацію підприємства, системи енергетичного
менеджменту (складу організації, підрозділів та їх діяльності й перспективах
розвитку);
- про діяльність підприємства у сфері енергозбереження (політика, програма
енергозбереження, склад енергетичного потенціалу, енергетичний баланс, питомі
витрати на паливно-енергетичні ресурси);
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- про систему внутрішнього енергоаудиту. Необхідність таких документів
пов'язана з тим, що енергоаудитор повинен оцінити систему внутрішнього
енергетичного аудиту, її ефективність і надійність, а отже, ступінь довіри до неї і
можливості використання у своєї роботі даних внутрішнього енергетичного
аудиту. Такий висновок енергоаудитора, а також слабкі сторони системи
внутрішнього енергоаудиту, результати відповідних тестів повинні бути
документально оформлені;
- організаційно-функціональні, що дозволяють організувати, спланувати
енергетичний аудит, підтримувати необхідні контакти з підприємством (договір,
замовлення на проведення енергетичного аудиту, призначення групи
енергоаудиторів для проведення енергетичного аудиту, план і програма
енергетичного аудиту, оформлені письмово домовленості енергоаудитора з
керівництвом підприємства, декларація про повноту інформації);
- документи оцінки енергоаудиторського ризику. До початку перевірки і її
планування енергоаудитор повинен оцінити енергоаудиторський ризик -ризик
контролю й ризик виявлення. Причому загальний енергоаудиторський ризик
повинен бути на прийнятно низькому рівні, щоб енергетичний аудит вважався
проведеним на належному рівні. Таке визначення загального енергоаудиторського
ризику і його складових частин повинно бути документально оформлено;
необхідно також зафіксувати всі корегування, що виникли в ході перевірки;
- по перевірці окремих статей і показників, складені або отримані
енергоаудитором після завершення звітного періоду. Така документація становить
найбільш значну частину енергоаудиторського папки. Це, наприклад, копії
первинної документації підприємства або обліку споживання паливноенергетичних ресурсів з позначками аудитора про перевірку; відповіді на запити
від третіх осіб; опис і результати інших енергоаудиторських процедур;
- кореспонденція енергоаудитора (письмові звернення енергоаудитора до
керівництва підприємства із проханням надання йому тієї або іншої інформації;
лист із вказівкою недоліків, виявлених аудитором у ході перевірки, наприклад, у
системі внутрішнього енергетичного аудиту, а також рекомендації з їхнього
усунення та інше);
- підсумковий енергоаудиторський висновок є невід'ємною частиною
документації з енергетичного аудиту, оскільки саме в ньому знаходиться
інформація енергоаудитора про ефективність споживання паливно-енергетичних
ресурсів.
- пропозиції й рекомендації енергоаудитора, а особливо, якщо є угода на
надання супутніх енергоаудиторських послуг, енергоаудитор висловлює
керівництву підприємства свої побажання, пропозиції й рекомендації щодо
подальшої роботи підприємства в сфері енергозбереження, удосконалювання
системи енергетичного менеджменту, а також по ряду інших питань.
За призначенням робочі документи можна класифікувати в такий спосіб:
- оглядові, у яких наведена загальна характеристика підприємства або
загальний огляд представленої звітності;
- інформативні, що дають точну інформацію про впроваджені заходи з
енергозбереження;
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- перевірочні, що свідчать про перевірку відображених у звітності стану
використання паливно-енергетичних ресурсів, їхньої повноти, фактичної
наявності, приналежності за всіма критеріями оцінки звітності;
- підтверджуючі – відповіді на запити від третіх осіб, які підтверджують або
не підтверджують дані, представлені підприємством, або висновки
енергоаудитора;
- розрахункові, що містять певні розрахунки енергоаудитора щодо
підтвердження даних звітності з використання паливно-енергетичних ресурсів;
- порівняльні, складені енергоаудитором з метою порівняння, наприклад,
показників звітного періоду, що перевіряються, і попереднього йому, з метою
виявлення тенденцій рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів
підприємством або порівняння результатів діяльності підприємства й інших
підприємств даної галузі;
- аналітичні, складені в результаті застосування аудитором методу
аналітичного огляду.
Важливою є проблема стандартизації робочих документів енергоаудитора, з
приводу якої серед фахівців немає єдиної думки.
За ступенем стандартизації робочі документи можна класифікувати як
стандартизовані (стандартні тести, аркуші опитування, анкети, форми договорів,
листи замовнику) і документи довільної форми (складені з досвіду
енергоаудитора).
Необхідно
застережити,
що
використання
тільки
стандартизованих робочих документів може вплинути на ефективність
енергетичного аудиту. Іншими словами, через чітко встановлені форми й змісти
робочих документів можлива ситуація, коли енергоаудитор глибоко не вникне в
суть питання, що перевіряє, упустить щось важливе, істотне (не передбачене
стандартним документом), що в остаточному підсумку вплине на загальну
ефективність енергетичного аудиту, його якість й отримані результати.
За формою подання робочі документи можуть бути табличні (зміст
представлений у формі таблиці), текстові (викладені в описовій формі), графічні
(у вигляді графіків, діаграм, схем) і комбіновані (сполучення табличного,
текстового й графічного матеріалу).
За способом складання робочі документи аудитора можна поділити на ручні
й виготовлені на машинних носіях.
Вибір техніки складання робочих документів в основному залежить від
особистого досвіду й компетентності енергоаудитора.
♦♦♦♦♦
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1.6. ОБ'ЄКТИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Система електропостачання
Об'єктами енергетичного аудиту є головні понижувальні підстанції,
розподільчі пристрої, трансформаторні підстанції, електричні мережі напругою до
1000 В і вище, режим електроспоживання, система обліку електричної енергії.
Задачами енергоаудитора є:
• визначення втрати в елементах системи електропостачання;
• визначення планової величини електроспоживання;
• визначення технологічної та аварійної броні;
• складення балансу електроспоживання як по об'єкту в цілому, так і по
підрозділах з урахуванням видів навантаження (освітлення, силові й
електротехнологічні споживачі до 1000 В і вище);
• оцінка ефективності електроспоживання;
• визначення потенціалу енергозбереження;
• розробка рекомендацій з впровадження енергозберігаючих заходів.
Дії енергоаудитора включають:
• визначення наявної проектної документації та ознайомлення з нею;
• складання схеми електропостачання підприємства із зазначенням її
параметрів і точок передбачуваних вимірів;
• складання карти електроспоживання;
• визначення величини електроспоживання і випуск продукції за
технологіями, по цехах і підприємству в цілому;
• побудови добових графіків навантаження (осінньо-зимових і
веснянолітніх);
• побудови річних графіків споживання активної і реактивної енергії;
• побудови балансів фінансових витрат з урахуванням зонної оплати за
споживання активної енергії;
• визначення показників якості електроенергії;
• визначення ємнісних струмів витоку в мережах 6-10 кВ;
• здійснення вимірювання електричних навантажень на відгалуджувальних
лініях підстанцій для побудови добових графіків активної і реактивної енергії;
• здійснення вимірювання напруги, струмів, активної і реактивної
потужності по окремим трансформаторам і відгалуджувальним лініям;
• здійснення вимірювання температури контактних з'єднань і шин.
Документальна і вимірювальна інформація включає:
• проектні рішення по знижувальним підстанціям і електричним мережах
підприємства, перспективи розвитку;
• звітну документацію;
• однолінійну схему підстанції з зазначенням параметрів трансформаторів,
комутаційної апаратури, пристроїв компенсації реактивної потужності і приладів
обліку електроенергії;
• однолінійну схему розподілу електроенергії по підприємству із
зазначенням на ній параметрів ліній живлення (тип, переріз, довжина, спосіб
прокладки);
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• добові графіки активного і реактивного електричного навантаження;
• графік коефіцієнту потужності;
• експлуатаційно-ремонтну документацію;
• документацію на контрольно-вимірювальну апаратуру підстанцій і цехів.
Параметри, що вимірюються
Напруга, струм, опір, частота, активна і реактивна потужність, витрати
активної і реактивної енергії за визначений період, коефіцієнт потужності,
показники якості електроенергії.
Аналіз
• нерівномірності графіків електричних навантажень;
• питомого електроспоживання;
• балансів електроспоживання;
• рівня компенсації реактивної потужності;
• завантаження трансформаторів і кабелів;
• необхідності компенсації ємнісних струмів витоку;
• переходу на прогресивні тарифи на електроенергію;
• якості електроенергії.
Можливі рекомендації з енергозбереження
• зміна графіка електричного навантаження підприємства й окремих
потужних споживачів з урахуванням тарифів на електроенергію;
• підвищення завантаження трансформаторів (відключення одного з двох
паралельно працюючих трансформаторів при недовантаженні);
• заміна недовантажених трансформаторів на трансформатори меншої
потужності;
• регулювання коефіцієнта трансформації;
• перехід зовнішніх і внутрішніх мереж на підвищену напругу і
реконструкція мереж;
• установка пристроїв компенсації реактивної потужності;
• установка фільтро-компенсуючих і симетруючих пристроїв для підвищення
якості електроенергії;
• включення під навантаження резервних ліній електропередач;
• використання інших видів енергії;
• впровадження автоматизованої системи контролю та обліку
енергоспоживання.
Система теплопостачання
Об'єктами енергетичного аудиту є котельні (котли, бойлери,
теплообмінники), теплові розподільні пункти, елементи системи паропостачання,
елементи системи опалення, елементи системи гарячого водопостачання,
розподільні теплові мережі, система керування теплопостачанням, режим
теплоспоживання, система обліку і контролю теплопостачання.
Задачами енергетичного аудитора є:
• визначення втрати в елементах системи постачання гарячої води та пару;
• визначення планової величину теплоспоживання;
• визначення технологічної та аварійної броні;
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• складання балансів теплоспоживання за технологіями, по підрозділам і
підприємству в цілому;
• оцінка ефективністі використання гарячої води і пару;
• визначення потенціалу економії теплоти;
• розроблення рекомендацій з впровадження енергозберігаючих заходів.
Діями енергоаудитора є:
• визначення наявності проектної документації і ознайомлення з нею;
• складання технологічної схеми котельні, системи гарячого водопостачання
й опалення, системи паропостачання; визначення місця проведення вимірів;
• проведення зовнішнього огляду елементів системи теплопостачання;
• визначення витрати теплоносіїв на теплопунктах і температуру зворотної
мережної води;
• визначення фактичних показників установок і технологій, що споживають
гарячу воду та пару;
• визначення параметрів котельні (тип, установлену потужність, число часів і
коефіцієнт використання установленої теплової потужності котельні, коефіцієнти
навантаження котлів; наявність низькотемпературної 'сірчанокислотної корозії в
хвостових поверхнях водогрійних котлів);
• побудова графіку вироблення тепла котельнею;
• визначення наявності:
- підігрівача сирої води перед хімічним водоочищенням (температура сирої
води перед хімічним водоочищенням повинні бути в межах 20 - 30°С);
- підігрівачів хімічно очищеної води перед деаератором (деаераторами);
- розширювачів безперервної продувки;
- насосної вихідної води;
Під терміном «тепло» слід розуміти воду, що використовується для опалення
та гарячого водопостачання, а також пара.
- баків-акумуляторів сирої води, хімічно очищеної і мережної води;
- редукційно-охолоджувальних установок;
- редукційних установок.
• оцінка стану і характеристики насосного господарства котельні (тип і
параметри насосів, наявність резерву);
• оцінка стану трубопроводів у тепловій схемі:
- секціонування головних паропроводів і трубопроводів живильної води;
• оцінка простоти схеми, її ремонтоздатність;
• оцінка відповідності трубопроводів забезпеченню заданих параметрів
(тиску, витраті теплоносія);
• оцінка стану ізоляції на трубопроводах;
• оцінка наявності і рівня організації обліку приходу і витрати палива із
зазначенням сертифіката на паливо, що надходити;
• оцінка якості і кількості палива, що приймається (зважування палива чи
облік за накладними; наявності лабораторії по технічному аналізу палива чи
використання послуг іншого підприємства; частота аналізу палива);
• складання схеми підігрівання мазуту і визначення температури підігрівання
мазуту;
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• визначення типу застосованих мазутних форсунок (механічні, паро-мазутні
і т.п.);
• визначення параметрів пари, що відпускається, і конденсату, що
повертається, відсоток повернення конденсату;
• визначення характеристики мережних насосів (кількість робочих і
резервних насосів, відповідність параметрам теплової мережі, категорійність
електроживлення);
• визначення способу регулювання тиску в зворотній тепловій мережі і
наявність резерву підживлюючих насосів;
• перевірка наявності експлуатаційно-ремонтної документації (паспорт на
кожен котел, змінного і ремонтного журналів, виробничих інструкцій, посадових
інструкцій по кожному робочому місцю, режимних карт по котлах,
водопідготовці, інструкцій з експлуатації приладів автоматики, захисту і
сигналізації, комплекту теплових схем по котельні та інші матеріали, плану по
підготовці персоналу в галузі енергозбереження і журналу по перевірці знань).
• проведення розрахунку:
- втрат з димовими газами;
- втрат через стінки;
- втрат із продувкою;
- витрати теплоти на водопідготовку;
- втрат теплоти в розподільній мережі в середині котельні;
- уточненої кількості пара, виробленого в котельні;
- втрат теплоти в розподільних мережах;
- споживання теплоти в системі гарячого водопостачання.
• складення загального теплового балансу;
• визначення виробленої кількості теплоти і пари;
• визначення витрати теплоти на технологію, опалення, гаряче
водопостачання;
• визначення втрати теплоти в котельні, мережах розподілу;
• визначення витрати теплоти по підприємству в цілому.
Документальна і вимірювальна інформація
Котли
• проектна документація;
• експлуатаційно-ремонтна документація;
• звітна документація;
• режимні параметри;
• склад димових газів у різних точках;
• тиск у топці і тракті котла;
• температура води в різних точках;
• температура повітря;
• параметри пари;
• якість живильної і продувної води;
• температура зовнішніх поверхонь по всьому тракту;
• характеристика електроприводу насосів, вентиляторів і димососів.
Бойлери, теплообмінники
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• звітна документація;
• вхідна і вихідна температури теплоносіїв;
• витрати і перепади тиску;
• зовнішня температура поверхні;
• стан ізоляції;
• коефіцієнт корисної дії;
• втрати теплоти. Парові системи
• звітна документація:
• температура і тиск пари;
• наявність і стан конденсатовідвідників;
• стан ізоляції;
• наявність витоків;
• наявність повітря, неконденсованих газів, повернення конденсату.
Параметри, що вимірюються
Температура, тиск, витрата, рН, вміст у відхідних газах кисню, вуглекислого
газу, оксиду сірки, хлору, метану, оксиду азоту та ін.
Аналіз Котли, бойлери, теплообмінники
• відповідності вироблення котельнею теплоти тепловим навантаженням;
• надлишку повітря в топці;
• фактичного ККД;
• стану ізоляції котлів і теплопроводів;
• втрат теплоти випромінюванням;
• втрат з димовими газами і продувною водою;
•загального теплового балансу;
• присосів по тракту котла;
• рівня атмосферних викидів;
• системи автоматичного керування горінням і режимами роботи котельні,
Парові системи
теплоізоляції і наявності витоків.
Можливі рекомендації з енергозбереження
Котли
• оптимізація режиму роботи котлів; оптимізація графіка роботи котлів;
• застосування автоматичних регуляторів; теплоізоляція зовнішніх
поверхонь; ущільнення клапанів і тракту; забір повітря з приміщень котельні;
впровадження безупинної автоматичної продувки; утилізація теплоти димових
газів і продувної води; модернізація електроприводу насосів, вентиляторів і
димососів.
Бойлери, теплообмінники
• промивання теплообмінника; ізоляція трубопроводів і зовнішніх поверхонь;
установка пластинчастих теплообмінників.
Парові системи
• децентралізація теплових завіс; децентралізація гарячого водопостачання;
покриття ізоляцією трубопроводу; відключення подачі пари на опалення влітку;
усунення витоків; зниження тиску пари;
• забезпечення повернення конденсату під тиском;
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• використання технологічних процесів з більш високими параметрами пари;
виключення процесів і технологій без повернення конденсату; більш повне
використання температури конденсату у водонагрівачах; очищення і повернення
конденсату в цикл;
• заміна пари на перегріту воду, якщо дозволяють технологічні умови;
поліпшення стану теплової ізоляції вимикаючої і регулюючої арматури;
• усунення пошкодження в трубопроводах;
• оптимізація режиму споживання пари технологічним застосування більш
ефективного технологічного устаткування;
• вилучення парового опалення цехів;
• впровадження автоматизованої системи керування теплопостачанням.
Система постачання стисненого повітря
Об'єктами енергетичного аудиту є компресорні установки, системи
охолодження повітря, масла-, вологовидалювачі, трубопровідні мережі й
арматура, повітрозбірники, градирні, фільтри, електропривод, режим вироблення
стисненого повітря, система обліку стисненого повітря.
Задачами енергоаудитора є:
• визначення доцільністі використання стисненого повітря;
• визначення втрати в елементах системи стисненого повітря;
• визначення планової величини споживання стисненого повітря;
• визначення питомого споживання стисненого повітря за технологіями,
цехами і підприємством у цілому;
• оцінка ефективності споживання стисненого повітря;
• розроблення рекомендацій з впровадження енергозберігаючих заходів.
Діями енергоаудитора є:
• визначення наявності проектної документації і ознайомлення з нею;
• проведення зовнішнього огляду системи стисненого повітря;
• складення схеми розподілу стисненого повітря із зазначенням параметрів
трубопровідної мережі і стисненого повітря, а також визначення точок
передбачуваних вимірів;
• складення списку споживачів стисненого повітря;
• побудова добового графіка споживання стисненого повітря споживачами і
підприємством у цілому;
• побудова річного графіка вироблення стисненого повітря;
• визначення витрати стисненого повітря і випуску продукції за
технологіями, цехами і підприємством у цілому;
• визначення місця витоків стисненого повітря і їхній обсяг;
• здійснення вимірювання параметрів всмоктуваного і стисненого повітря;
• оцінка режиму роботи електроприводу компресора.
Документальна і вимірювальна інформація
• проектні рішення по компресорних станціях, перспективи розвитку;
• схема виробництва і розподілу стисненого повітря (параметри, спосіб і
особливості прокладки міжцехових, магістральних, внутришньоцехових
повітропроводів; режими споживання стисненого повітря; тип, кількість,
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характеристики пневмоприймачів; вимоги споживачів до якості стисненого
повітря);
• технічні характеристики основного і допоміжного устаткування, графіки
тиску, графіки роботи і т.п.;
• техніко-економічні показники роботи;
• документація по контрольно-вимірювальним приладам і засобам
автоматичного регулювання і захисту, обліку вироблення і витрати стисненого
повітря;
• експлуатаційно-ремонтна документація;
• завантаження компресорів;
• витрата і тиск повітря на вході в систему;
• витрата і тиск повітря в споживача;
• наявність конденсату, його обсяг і величина витоку;
• витрата і температура охолодженої води на вході і виході системи
охолодження компресора;
• обсяг підживлення системи охолодження компресора;
• величина витоку в системі охолодження компресора.
Параметри, що вимірюються
Тиск, витрата, температура, рівень шуму та ін.
Аналіз
• обсягу витоків;
• втрати тиску стисненого повітря;
• питомого споживання стисненого повітря;
• відповідності діаметрів повітропроводів витраті повітря;
• графіків вироблення і споживання стисненого повітря;
• можливостей регулювання продуктивності систем вироблення стисненого
повітря;
• параметрів повітря, що подається до споживачів;
• системи регулювання вироблення стисненого повітря;
• ефективності розподілу стисненого повітря.
Можливі рекомендації з енергозбереження
• заміна малопродуктивного чи морально застарілого, а також не
завантаженого устаткування;
• створення замкнутої системи охолодження компресорних установок для
забезпечення економії холодної води;
• попереднє сушіння (чи підігрів) стисненого повітря в споживача;
• усунення витоків через шланги і роздавальні вентилі;
• раціональне використання стисненого повітря;
• очищення чи заміна елементів фільтра всмоктувального трубопроводу;
• створення системи регулювання продуктивності при коливаннях витрати
стисненого повітря;
• автоматизація відкриття всмоктувальних клапанів;
• зниження номінального робочого тиску компресорної установки;
• мінімізація різниці між виробленням і споживанням стисненого повітря
підприємством;
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• здійснення резонансного наддування поршневих повітряних компресорів;
• підігрів стисненого повітря перед пневмоприймачами;
• контроль за витоками стисненого повітря на окремих ділянках;
• усунення нещільностей у сальниках, трубопроводах, сполучній і запірній
арматурі;
• відключення окремих ділянок чи усієї мережі стисненого повітря в
неробочі години;
• заміна стисненого повітря іншими енергоносіями (там, де це доцільно);
• застосування економічних компресорів;
• використання регулювання режиму вироблення стисненого повітря;
• забезпечення теплової ізоляції трубопроводів зовнішньої установки;
• використання локальних (пересувних) компресорів для віддалених
споживачів;
• використання повітрозбірників у технологіях з циклічним споживанням
стисненого повітря;
• впровадження автоматизованої системи обліку стисненого повітря.
Системи вентиляції, підігріву повітря і кондиціонування
Об'єктами енергетичного аудиту є вентиляційні установки, вентиляційні
мережі, теплообмінники, калорифери, кондиціонери, фільтри, електропривод,
режим роботи системи вентиляції, підігріву повітря і кондиціонування.
Задачами енергоаудиторів є:
• визначення втрати в елементах системи вентиляції;
• визначення планової величини споживання повітря;
• визначення питомого споживання повітря за технологіями, цехами і
підприємством у цілому;
• оцінка ефективності режиму роботи системи вентиляції, підігріву повітря і
кондиціонування;
• визначення потенціалу енергозбереження;
• розроблення рекомендацій з впровадження енергозберігаючих заходів.
Діями енергоаудиторів с:
• визначення наявність проектної документації та ознайомлення з нею;
• проведення зовнішнього огляду систем примусової вентиляції, підігріву
повітря і кондиціонування;
• складення схеми системи вентиляції із зазначенням параметрів
вентиляційної мережі і вентиляторів і точок передбачуваних вимірів;
• визначення параметрів системи кондиціонування і їх розрахункових
характеристик (із проекту будівлі);
• визначення параметрів і характеристики приміщень (розміри приміщення;
температура, відносна вологість, швидкість повітря в приміщенні; літня та зимова
температура повітря, що надходить до приміщення; повітрообмін; інфільтрація
повітря);
• побудова річного графіка середньодобової температури зовнішнього
повітря;
• побудова добового графіка електричного навантаження системи вентиляції
і кондиціонування;
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• визначення фактичного режиму роботи і відповідність обраної системи
кондиціонування характеристикам приміщення.
Документальна і вимірювальна інформація
• проектні рішення по системі і перспективи розвитку;
• характеристика системи (фактичні коефіцієнти завантаження і включення,
температура повітря в приміщенні, середня температура зовнішнього повітря,
кратність повітрообміну, температури, відносної вологості, швидкості повітря,
літньої та зимової температури повітря, що надходить до приміщення,
температури зовнішнього повітря, повітрообміну й інфільтрації повітря);
• експлуатаційно-ремонтна документація;
• добовий графік роботи;
• розміри приміщень.
Параметри, що вимірюються
Температура, вологість, швидкість, витрата повітря, час, лінійні розміри
приміщень. Аналіз
• розрахункового навантаження установок;
• добового графіка роботи установок;
• обсягу витоків;
• можливостей регулювання продуктивності систем;
• параметрів повітря, що надходить до споживачів;
• ефективності розподілу повітря.
Можливі рекомендації з енергозбереження
• теплоізоляція трубопроводів, теплообмінників і арматури, усунення
витоків;
• впровадження центральних і індивідуальних регуляторів;
• рекуперація вентиляційної теплоти;
• виключення перегріву і переохолодження повітря;
• мінімізація обсягів приточного і відпрацьованого повітря;
• заміна старих вентиляторів новими, більш економічними;
• впровадження економічних способів регулювання продуктивності
вентиляторів;
• блокування вентиляторів теплових завіс із пристроями відкривання і
закривання воріт;
• вимикання вентиляційних установок в години обідніх перерв, перезмін і
т.п.;
• усунення експлуатаційних дефектів і відхилень від проекту;
• зміна кута установки лопаток робочого колеса осьових вентиляторів;
• зняття лопаток з одного колеса двоступінчастого вентилятора;
• підвищення завантаження приводу вентилятора;
• облік природної тяги;
• впровадження автоматичного керування вентиляційними установками;
• використання регульованого електроприводу.
8.5 Система водопостачання і каналізації
Об'єктами енергетичного аудиту є насосні установки, нагнітальний і
всмоктувальний трубопровід, засувка, зворотний і всмоктувальний клапан, насос,
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басейни, ємності для накопичення рідин (водозбірники, резервуари), режим
роботи системи водопостачання, система обліку води.
Задачами енергоаудитора є
• визначення втрати в елементах системи водопостачання;
• визначення планового значення споживання води;
• визначення можливості роботи насосних установок як споживачіврегуляторів електричного навантаження;
• складення балансу споживання води по підрозділах;
• оцінка ефективності водовикористання;
• визначення потенціалу енергозбереження;
• розроблення рекомендацій з впровадження заходів по економії води.
Діями енергоаудитора є:
• визначення наявності проектної документації по системі водопостачання,
очисних споруд, вторинного використання води;
• проведення зовнішнього огляду насосної установки і трубопровідної
мережі;
• складення схеми водопостачання і каналізації підприємства із зазначенням
її параметрів і точок передбачуваних вимірів;
• складення технологічної схеми насосної станції з указаними на ній
параметрами насосних установок;
• визначення технічної характеристики і параметрів мереж водопостачання і
каналізації;
• одержання інформації про програму підприємства і його підрозділів по
обсягам і номенклатурі продукції, що випускається, кількості, призначенню і
розмірам, що акумулюють ємності, і періодичність зміни води;
• визначення відповідності діаметрів (типорозмірів) устаткування витратам
води і стоків;
• вимірювання добової витрати води підприємством;
• визначення місця витоків води і їхній обсяг;
• побудова добового графіку споживання води підприємством;
• визначення наявності і типу приладів обліку, контролю і регулювання
витрати води в цілому по підприємству і по підрозділах, документація по їх
метрологічній атестації і перевірці;
• оцінка режиму роботи електроприводу кожної насосної установки.
Документальна і вимірювальна інформація
• проектні рішення по насосних станціях, перспективи розвитку;
• звітна документація;
• схема водопостачання і каналізації;
• технічні характеристики основного і допоміжного устаткування;
• техніко-економічні показники роботи системи;
• експлуатаційно-ремонтна документація;
• звітна інформація з витрати води на господарські, побутові і пожежні
споживи;
• перелік і кількість водоспОживаючого і водовідвідного устаткування;
• строк роботи водоспоживаючого і водовідвідного устаткування;
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• характеристики електроприводу насосів;
• витоки і непродуктивні втрати;
• якість води;
• оснащеність устаткування контрольно-вимірювальними приладами і
засобами автоматичного регулювання витрати води.
Параметри, що вимірюються
Тиск, витрата, температура, рівень вібрації, електрична потужність, напруга.
Аналіз
• графіка споживання води;
• обсягів витоків;
• використання системи водопостачання як регулятора режиму
електроспоживання;
• балансу водоспоживання;
• питомої витрати води;
• режиму роботи системи водопостачання і каналізації підприємства;
• невідповідності розрахункових і фактичних витрат води;
• системи обліку водоспоживання.
Можливі рекомендації з енергозбереження
• усунення витоків, застосування економічної арматури;
•
визначення
відповідності
параметрів
насоса
характеристикам
трубопроводу;
• зменшення втрат напору в трубопроводі (очищення трубопроводу;
ліквідація зайвої арматури, збільшення перерізу труб; паралельна робота
резервного і нагнітального насосів; зміна конфігурації мережі);
• використання більш дешевої води (технічної, артезіанської, оборотної);
• застосування сухих градирень;
• для зниження витрати електроенергії на насосних установках необхідно:
- замінити водоміри невідповідних діаметрів;
- передбачити циркуляційні водопроводи для систем гарячого водопостачання в душових і ізолювати мережі системи гарячого водопостачання;
- на введеннях установити контрольно-вимірювальні прилади;
- перевести охолодження компресорів на оборотну систему з установкою
дахових вентиляторних градирень;
- засувки;
- підвищити ККД насосів (заміна застарілих малопродуктивних насосів
насосами з високим ККД; підвищення ККД насосів до паспортних значень; заміна
насосних агрегатів з напірними характеристиками, що не відповідають фактичним
напорам і подачам на інші агрегати; дотримання графіка плановопопереджувальних ремонтів);
- організувати позапікове споживання насосних установок;
- оптимізувати завантаження насосів (забезпечення максимальної подачі;
регулювання роботи насоса напірною чи прийомною засувкою; зміна кількості
працюючих насосів; зміна частоти обертання електродвигуна);
- зменшити опір трубопроводів (ліквідація різких поворотів, несправностей
засувок, засмічення всмоктувальних пристроїв);
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- застосувати регульований електропривод насосів.
8.6 Система холодопостачання
Об'єктами енергетичного аудиту є холодильні установки,трубопроводи,
дроселі, конденсатори, випаровувачі, градирні; електропривод, режим роботи
системи, автоматизована система керування.
Задачами енергоаудитора є:
• визначення втрати в системі холодопостачання;
• визначення питомого споживання холоду;
• визначення планової величини споживання холоду;
• складення балансу споживання холоду;
• визначення потенціалу енергозбереження;
• розробка рекомендацій з впровадження енергозберігаючих заходів.
Діями енергоаудитора є:
• визначення наявності проектної документації й ознайомлення з нею;
• проведення зовнішнього огляду трубопроводів і холодильних установок;
• складення списку споживачів холоду;
• складення схеми транспортування холодоагенту із зазначенням її
параметрів і точок передбачуваних вимірів;
• дослідження робочих параметрів холодильних установок, їхні режими
роботи і завантаження;
• визначення місця витоків холодоагенту і їх обсяг;
• складення схеми обмінних процесів;
• побудова добового графіка споживання холоду;
• дослідження характеристики електроприводів компресорів, вентиляторів і
насосів.
Документальна і вимірювальна інформація
• проектні рішення по системі холодопостачання, перспективи її розвитку;
• експлуатаційно-ремонтна документація;
• схема системи холодопостачання, ємність системи, тип тепловідвідного
пристрою, холодоагент, що використовується, наявність проміжного
холодоагенту і його характеристика.
Параметри, що вимірюються Температура, витрата, рівень вібрації, тиск.
Аналіз
• обсягів витоків;
• питомого споживання холоду;
• графіка вироблення холоду;
• характеристики електроприводів компресорів, вентиляторів і насосів,
системи регулювання температури в споживача;
• дотримання параметрів холодильного циклу (настроювання дроселів), рівня
рідини в конденсаторі і випаровувачі;
• наявності повітря в холодильному контурі;
• температури на вході і виході і витрати охолоджувальної води;
• стану градирень, трубопроводів і камер, обмерзання поверхні;
• величини підживлення охолоджувальної води.
Можливі рекомендації з енергозбереження
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• усунення повітря з холодоагенту і заповнення системи до потрібного рівня,
очищення холодних поверхонь;
• теплоізоляція трубопроводів і камер;
• зниження витрати і величини підживлення охолоджувальної води;
• використання теплоти, що виділяється;
• установка систем регулювання температури;
• оптимізація вибору кількості одночасно працюючих компресорів;
• модернізація електроприводу компресорів.
Внутрішнє освітлення
Об'єктами енергетичного аудиту є система штучного освітлення, система
природного освітлення, електричні освітлювальні пристрої, освітлювальна
мережа, поверхні приміщень.
Задачами енергоаудитора є:
• визначення рівня освітлення;
• складення балансу електроспоживання освітлювальними установками;
• оцінка втрати напруги в системі освітлення;
• оцінка ефективності режиму роботи освітлювальних установок;
• визначення принципу регулювання освітлення;
• розробка рекомендацій з впровадження енергозберігаючих заходів.
Діями енергоаудитора є:
• визначення наявність проектної документації й ознайомлення з нею;
• оцінка проектних рішень по системі освітлення;
• визначення:
- режиму роботи системи освітлення;
- року встановлення світильників;
- фактичного і нормованого рівня освітленості на робочій поверхні;
- періодичності чищення світильників;
- середній термін служби ламп;
• оцінка фактичного стану світильників (забруднення, технічний знос);
• побудова плану розміщення і схеми живлення освітлювальних установок
(при її відсутності);
• оцінка стану системи регулювання освітленням і наявність регуляторів
напруги;
• вимір рівня освітленості на робочих місцях, проходах і місцях загального
користування;
• виміри добових графіків напруги на введеннях щитів живлення освітлення;
• вимірювання рівнів напруги на затискачах світильників;
• розрахунок річного електроспоживання освітлювальними установками
підприємства в цілому;
• оцінка надійності живлення робочого і аварійного освітлення.
Документальна і вимірювальна інформація
• проектні рішення по системі освітлення (вид системи освітлення; розряд
зорових робіт; тип і кількість установлених світильників; тип, кількість і
потужність освітлювальних установок; характеристика поверхонь приміщення
(коефіцієнт відбиття підлоги, стелі і стін); вимоги до передачі кольору; розміри
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приміщень і висота підвісу світильників; характеристика приміщень по виділенню
пилу; характеристика освітлювальної мережі (кількість групових ліній, а також
кількість, матеріал і переріз жил групових ліній); дані про категорійність по
електропостачанню системи освітлення;
• експлуатаційно-ремонтна документація;
Параметри, що вимірюються
Лінійні розміри приміщень, висота підвісу світильників, відстань між рядами
світильників, освітленість, активна потужність, напруга. Аналіз
• рівня фактичного освітлення;
• необхідності переходу на інші типи світильників;
• шляхів підвищення (зниження) рівнів напруги на затискачах світильників;
• ефективності використання встановлених освітлювальних установок;
• способів автоматизації системи освітлення.
Можливі рекомендації з енергозбереження
• максимальне використання природного і місцевого освітлення;
• заміна неефективних світильників і ламп на більш економічні;
• секціонування освітлювальних мереж;
• фарбування внутрішніх приміщень у світлі відтінки;
• регулярне чищення світильників і вікон;
• установка енергоефективної пускорегулюючої апаратури;
• установка локальної системи керування освітленням (датчики присутності,
таймери);
• автоматичне керування штучним освітленням.
Електротермічні установки
Об'єктами енергетичного аудиту є дугові установки, установки нагрівання
опором, індукційні установки. Задачами енергоаудитора є:
• складання балансу електроспоживання;
• оцінка ефективності електроспоживання;
• оцінка можливості роботи установок як споживачів-регуляторів
електричного навантаження;
• визначення потенціалу енергозбереження;
• розробка рекомендацій з впровадження енергозберігаючих заходів.
Діями енергоаудитора є:
• визначення наявність проектної документації та ознайомлення з нею;
• визначення переліку електротермічного устаткування, використаного в
технологічних процесах;
• побудова графіка режиму роботи установки;
• побудова графіка споживання активної (реактивної) потужності за цикл
роботи (добу);
• вибір параметрів оптимального режиму роботи установки;
• оцінка стану ізоляції (футерівки);
• оцінка теплових втрат печі;
• оцінка впливу роботи печі на якість електроенергії;
• оцінка рівня автоматизації.
Документальна і вимірювальна інформація
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• проектні рішення по електротермічним установкам;
• експлуатаційно-ремонтна документація;
• режимні карти;
• графік активного і реактивного навантаження;
• вплив електротермічного устаткування на показники якості електроенергії.
Параметри, що вимірюються
Напруга; струм; активна і реактивна потужність (електроенергія); частота;
коефіцієнт потужності; показники якості електроенергії; швидкість; час роботи;
температура; маса; витрата.
Аналіз
• відповідності режиму роботи установки паспортним характеристикам;
• питомого електроспоживання;
• балансу електроспоживання;
• стану ізоляції;
• втрат;
• рівня механізації й автоматизації роботи печі.
Можливі рекомендації з енергозбереження
• застосування автоматичних регуляторів;
• підвищення якості теплоізоляції;
• ущільнення заслінок.
Дугові сталеплавильні печі
• попередній підігрів шахти за рахунок тепла від утилізації;
• збільшення завантаження печі;
• удосконалювання підготовки шахти;
• зниження електричних втрат за рахунок:
- забезпечення оптимальної густини струму в елементах вторинного
струмопроводу;
- зменшення опору електричних контактів;
- зменшення опору електродної свічі;
- оптимізація схеми короткої мережі;
- установка фільтро-компенсуючих пристроїв;
- установка компенсаторів реактивної потужності;
- зменшення електричного навантаження при простої;
• зниження теплових втрат за рахунок:
- поліпшення якості футерівки печі;
- фарбування зовнішніх поверхонь кожуха печі;
- виготовлення конічної футерівки з відповідною зміною форми кожуха печі;
- зменшення втрат теплоти з газами, що відходять;
- зменшення втрат теплоти на випромінювання через вікна та отвори печі;
- скорочення годин простою.
Електропечі опору
• зниження теплових втрат за рахунок поліпшення теплоізоляції печей;
• підвищення продуктивності печей:
- збільшення потужності печі;
- раціональне завантаження печі;
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• застосування попереднього нагрівання виробів;
• зменшення втрат на акумуляцію теплоти:
- застосування легких і ефективних вогнетривких і теплоізоляційних
матеріалів для печей періодичної дії;
- організація беззупинного режиму роботи печей;
- зменшення маси тари;
- раціоналізація електричних і технологічних режимів роботи печей;
- автоматизація керування режимом печей;
- скорочення тривалості технологічного процесу. Індукційні установки
• скорочення витрати охолоджувальної води;
• застосування пристроїв компенсації реактивної потужності;
• використання симетруючих пристроїв;
• модернізація електроприводу допоміжних пристроїв.
Електропривод потужністю понад 100 кВт
Об'єктами енергетичного аудиту є електродвигун, перетворювач;
регулюючий пристрій, режим роботи електроприводу.
Задачами енергоаудитора є:
• визначення втрати в електроприводі;
• визначення потенціалу енергозбереження;
• розробка рекомендацій з впровадження енергозберігаючих заходів.
Діями енергоаудитора є:
• визначення наявності проектної документації й ознайомлення з нею;
• складення списку технологічних процесів, у яких використовується
електропривод потужністю понад 100 кВт;
• уточнення паспортних даних електродвигунів (тип, номінальна напруга,
номінальна потужність, ККД, коефіцієнт потужності, режим роботи);
• проведення зовнішнього огляду електроприводів потужністю понад 100
кВт;
• складення фактичного графіка навантаження електроприводу потужністю
понад 100 кВт;
• визначення коефіцієнту завантаження електроприводів потужністю понад
100 кВт;
• визначення втрати в електродвигунах.
Документальна і вішірювачьна інформація
• технічні параметри електроприводів;
• експлуатаційно-ремонтна документація.
Параметри, що вимірюються
Швидкість обертання, частота, струм, напруга, потужність, коефіцієнт
потужності, показники якості електроенергії. Аналіз
• графіка потужності;
• коефіцієнта завантаження;
• тривалості режиму холостого ходу;
• необхідності використання регуляторів напруги;
• доцільності використання регульованого електроприводу;
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• відповідності встановленої потужності електроприводу продуктивності
робочого механізму;
• втрат електроенергії в нераціональних режимах експлуатації
електроприводу.
Можливі рекомендації з енергозбереження
• збільшення завантаження робочих машин;
• встановлення двигунів відповідної потужності, двигунів підвищеної
економічності;
• застосування пристрію плавного пуску, частотно-регульованого приводу;
• заміна незавантажених електродвигунів двигунами меншої потужності;
• заміна асинхронних двигунів синхронними (якщо дозволяє технологія);
• встановлення пристріїв вимикання холостого ходу приводів;
• зменшення або виключення проміжних передач;
• використання багатодвигунного електроприводу;
• дотримання технологічних регламентів.
Будинки і споруди
Об'єктами енергетичного аудиту є будинки, споруди, будівельні
конструкції, інженерні системи будинків і споруд, режим експлуатації інженерних
систем будинків і споруд.
Задачами енергоаудитора є:
• виявлення теплових втрат через будівельні конструкції споруд;
• оцінка ефективності теплозахисту будинків і споруд;
• розробка заходів щодо енергозбереження.
Діями енергоаудитора є:
• визначення наявності проектної документації по будинках і спорудах і
ознайомлення з нею;
• збір наступної інформації: категорія будинку (цех, адміністративний
будинок і т.п.), рік будівлі, геометрія й орієнтація будинку, поверховість і обсяг,
площа зовнішніх огороджувальних конструкцій, площа підлоги опалювальних
приміщень, кліматичні характеристики району, тривалість опалювального
періоду, розрахункова температура внутрішнього і зовнішнього повітря, дані про
системи забезпечення мікроклімату приміщень- і способах їх регулювання, звіт
про теплозахист будинку і його енергетичних характеристик (приведені опори
теплопередачі окремих огороджень і будинку в цілому, максимальна і питома
витрати енергії на опалення будинку за опалювальний період, питомі витрати
енергії на один градусо-день, відповідність теплозахисту й енергетичних
параметрів будинку нормативним вимогам); дані про систему освітлення будинку,
дані по системах електро-, газо-, тепло-, водо-, паро-, повітропостачання (за
умови, якщо вони не описані в системах енергозабезпечення).
• проведення візуального огляду будівельних конструкцій будинків і споруд
(віконні прорізи, засклення, перекриття);
• перевірка якості ізоляції огороджувальних конструкцій, засклення,
ущільнення дверних і віконних прорізів;
• вимірювання коефіцієнту теплопередачі стін, перекриттів, віконних
прорізів;
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• вимірювання площі вікон, середньої кратнсті повітрообміну за
опалювальний період;
• вимірювання фактичної температури зовнішнього повітря і приміщень,
витрати електроенергії, теплової енергії, газу, гарячої і холодної води за добу.
Документальна і вимірюваїьна інформація
• перелік будинків і споруд на підприємстві; їх призначення і технічна
характеристика;
• проектна документація і внесені в проект зміни;
• стан огороджувальних конструкцій наявних будинків і споруд за
результатами вивчення інвентаризаційних матеріалів і натурного обстеження;
• стан підлог, покриттів, перекриттів;
• рівень опору теплопередачі матеріалів огороджувальних конструкцій і
теплозахисту світлових прорізів;
• використання опалювальних приміщень не за призначенням;
• питоме споживання електроенергії, води, тепла, повітря.
Параметри, що вимірюються
Лінійні розміри, швидкість, час, вологість, об'єм, температура, витрата,
напруга, освітленість.
Аналіз
• балансу енергоспоживання;
• питомих витрат енергоносіїв;
• рівня теплопостачання;
• системи вентиляції;
• теплоізоляції.
Можливі рекомендації з енергозбереження
• зниження внутрішньої температури у виробничих приміщеннях у неробочі
години;
• утеплення дверей, прорізів і воріт, горищ і перекриттів над технічним
підпіллям;
• застосування потрійного і вакуумного засклення;
• утеплення отворів для уведення-виводу всіх комунікацій, у тому числі
вентиляційних коробів;
• скорочення висоти адміністративних приміщень у виробничих цехах;
• утеплення холодних зовнішніх огороджень;
• герметизація світлових прорізів;
• установка додаткової теплоізоляції за опалювальними приладами біля
зовнішніх стін;
• утеплення вентиляційних дефлекторів;
• засклення ліхтарів;
• гідроізоляція підвальних приміщень;
• модернізація систем опалення, вентиляції і кондиціонування, освітлення і
водопостачання;
• впровадження автоматизованих систем керування інженерними системами
будинків;
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• застосування конструкції воріт, що виключають інфільтрацію повітря в
зовнішнє середовище, механізмів відкривання - закриття воріт і ін.;
• автоматизація системи освітлення;
• застосування раціональної системи штучного освітлення.
Система обліку і контролю споживання енергоносіїв і води
Об'єктами енергетичного аудиту є система обліку і контролю споживання
енергоносіїв і води, вузол (точка) обліку, лічильники активної і реактивної енергії,
аналізатори якості електроенергії, лічильники води, тепло лічильники,
витратоміри стисненого повітря, первинні вимірювальні перетворювачі фізичних
величин (трансформатори струму, трансформатори напруги, датчики води, тиску,
температури), пристрої збирання і передачі даних, журнали обліку.
Задачами енергоаудитора є:
• оцінка відповідності засобів обліку і контролю проектним вимогам
(паспортним даним);
• оцінка рівня забезпеченості підприємства необхідними засобами
вимірювань;
• визначення оптимальної кількість точок обліку і місця їхнього
розташування;
• розробка рекомендацій, що спрямовані на підвищення вірогідності обліку і
контролю.
Діями енергоаудитора є:
• визначення наявності проектної та нормативно-технічної документації на
засоби контролю та обліку;
• проведення візуального огляду засобів контролю й обліку;
• перевірка відповідності обліку і контролю нормативно-правовим
документам;
• складення плану розташування точок комерційного і технічного обліку
енергоресурсів і води;
• перевірка відповідності пристроїв обліку класу точності відповідно до
технічних вимог на облік;
• встановлення дати останньої перевірки засобів обліку та періодичність
перевірки;
• перевірка наявності сертифіката відповідності і сертифіката Держстандарту
України (на наявність засобів обліку в Державному реєстрі України), посібників з
експлуатації, паспортів та регламентів;
• перевірка правильності підключення засобів обліку;
• вимірювання параметрів вимірювальних ланцюгів обліку;
• визначення невідповідності параметрів вторинних навантажень
трансформаторів вимогам стандартів та технічним умовам заводів-виробників;
• визначення невідповідності значень первинних напруг та струмів
установленим діапазонам вимірювань;
• визначення наявності виходу за установлені межі магнітних характеристик
магнітопровода трансформатора в процесі експлуатації;
• побудова графіка напруги на границі балансової приналежності мережі;
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• вивчення доступності і повноти бази первинних даних автоматизованої
системи обліку та контролю;
• перевірка захисту від несанкціонованого доступу до бази даних
автоматизованої системи обліку і контролю і перевірка її здатності зберігати
інформацію при аварійних відключеннях від джерел живлення;
• перевірка можливості переходу системи обліку і контролю на стимулюючі
тарифи;
• визначення рівня забезпеченості підприємства спеціалістами з
метрологічного забезпечення системи обліку та контролю.
Документальна і вимірювальна інформація
• проектна документація на систему обліку і контролю;
• експлуатаційна документація системи обліку та контролю;
• журнал пусконалагоджувальних робіт елементів системи обліку і
контролю;
• паспорт точок обліку (із указівкою дати введення в експлуатацію);
• паспорт вимірювальних приладів і пристроїв;
• графік електричних навантажень;
• копія договору з енергопостачальним підприємством (окремо по кожному
енергоносію і воді);
• журнал перевірки приладів обліку і контролю.
Параметри, що вимірюються
Струм, напруга, опір, частота, коефіцієнт потужності, тиск, температура,
швидкість (частота) обертання.
Можливі рекомендації, спрямовані на підвищення вірогідності облікуі
контролю
• усунення систем розрахунку за споживані енергоресурси, відмінних від
приладового обліку;
• усунення неправильних схем підключення приладів обліку і контролю;
• заміна несправних лічильників і лічильників, у яких закінчився
міжповірковий термін;
• організація системи технічного обліку;
• підвищення класу точності приладів обліку;
• створення автоматизованої системи контролю й обліку на підприємстві.
Система енергетичного менеджменту
Об'єктами енергетичного аудиту є політика та програма енергозбереження
та енергоменеджменту, структура системи енергетичного менеджменту (СЕМ),
внутрішні нормативно-розпорядницьісі документи, система обліку та контролю
ПЕР, матеріально-технічне забезпечення СЕМ, навчально-методичне забезпечення.
Задачами енергетичного аудиту є:
• розробка рекомендацій до впровадження та функціонування СЕМ;
• розробка вимог до контролю СЕМ з боку керівництва;
• розробка рекомендації по організації освіти, перепідготовки і підвищення
кваліфікації співробітників підприємства в сфері енергозбереження;
• розробка рекомендацій по мотивації та інформуванню співробітників
підприємства щодо раціонального використання ПЕР;
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• підготовка СЕМ до сертифікації;
• визначення джерел фінансування функціонування СЕМ;
• визначення достатності людських, технічних та фінансових ресурсів для
функціонування СЕМ.
Діями енергоаудитора є:
• визначення наявості проектної документації та ознайомлення з нею;
• визначення наявності політики і програми енергозбереження та системи
енергоменеджменту;
• визначення наявності плану аудиту СЕМ;
• оцінка ефективності структури СЕМ;
• оцінка стану та відповідності законодавству України внутрішніх
нормативно-розпорядницьких документів;
• оцінка стану системи обліку та контролю ПЕР;
• оцінка стану матеріально-технічного забезпечення СЕМ;
• оцінка стану навчально-методичного забезпечення;
• визначення наявності стимулювання працівників підприємства за економію
ПЕР на виробництві;
• визначення наявності та оцінка стану використання програмного та
математичного забезпечення СЕМ;
• проведення верифікації переліку заходів з енергозбереження, впроваджених
на підприємстві.
Документальна і вимірювачьна інформація
політика та програма енергозбереження, організаційні основи СЕМ;
нутрішні нормативно-розпорядницькі документи в сфері енергозбереження;
посадові інструкції співробітників та керівників підприємства;
проектні рішення по СЕМ підприємства, перспективи розвитку;
звітна документація; експлуатаційно-ремонтна документація; документація
на контрольно-вимірювальну апаратуру;
програми навчання, підготовки та перепідготовки співробітників
підприємства;
положення про матеріальне стимулювання колективів і окремих працівників
підприємств, організацій та установ за економію ПЕР на виробництві; програмне
та математичне забезпечення СЕМ.
Аначіз політики та програми енергозбереження та стану системи
енергоменеджменту;
внутрішніх
нормативно-розпорядницьких
документів
у
сфері
енергозбереження;
посадових інструкцій співробітників та керівників підприємства; програм
навчання, підготовки та перепідготовки співробітників підприємства;
положення про стимулювання окремих працівників підприємства за
економію ПЕР на виробництві; програмного та математичного забезпечення
СЕМ; рівня компетентності персоналу служби енергоменеджменту; достатності
людських, технічних та фінансових ресурсів для функціонування СЕМ.
♦♦♦♦♦
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1.7. ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ СПОЖИВАННЯ
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ
Основи прогнозування і планування споживання паливно-енергетичних
ресурсів
Важливість розв'язання проблеми прогнозування споживання ПЕР пов'язана
з ефективністю їх використання. У зв'язку із структурною перебудовою економіки
України істотно зростає роль перспективного плану розвитку виробничих систем,
тобто науково обгрунтованих прогнозів, розрахованих як на найближчу
перспективу, так і на тривалий час.
До прогнозів споживання ПЕР, що розробляються, висуваються такі вимоги:
- прогнози мають бути, насамперед, науково обгрунтовані, своєчасні і
надійні;
- вони мають містити в достатньому обсязі інформацію, необхідну для
розроблення перспективних планів.
Головними функціями прогнозування є:
- виявлення і аналіз закономірностей, що склалися, і тенденцій споживання
ПЕР;
- оцінка дії цих тенденцій у майбутньому й облік їх позитивних та
негативних наслідків;
- передбачення нових ситуацій, нових проблем, що потребують свого
вирішення;
- виявлення можливих альтернатив розвитку в перспективі;
- накопичення інформації для всебічно обгрунтованого вибору напряму в
розробці оптимального планового рішення, що забезпечує активну дію на
розвиток енергетичного господарства об'єкта ЖКГ.
За допомогою прогнозу визначаються сфери і можливості, в рамках яких
можуть бути сформульовані цілі економічного розвитку, виявлені напрямки,
найважливіші проблеми, які повинні стати об'єктом розроблення та ухвалення
планових рішень. Без прогнозу неможливе ефективне перспективне планування
споживання ПЕР, оскільки воно повинно здійснюватися, враховуючи темпи і
пропорції розвитку, визначені на перспективу. Інакше планування призведе до
диспропорцій з усіма викликаними ними несприятливими наслідками.
Перехід від прогнозування до планування припускає, що при встановленні мети
виробляється оцінка результатів прогнозу, визначення обсягів необхідних ПЕР.
Перспективне планування на основі прогнозів здійснюється поетапно.
Спочатку, виходячи з результатів прогнозу, розробляється план на останній рік
перспективного періоду. Потім розраховуються середньорічні темпи зростання і
складаються плани на решту років, тобто застосовується принцип зворотного
рахунку, при якому прогнозовані потреби стають початковим пунктом
перспективного планування.
Але прогноз не лише передує розробці плану. Для перевірки реалістичності
складання плану надалі можуть прогнозуватися наслідки вже ухвалених рішень,
тобто тут прогноз йде слідом за планом. Ці наслідки можуть виходити за часом
далеко за межі планового періоду.
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Крім того, для ухвалення своєчасних управлінських рішень необхідно
прогнозувати сам хід виконання плану. Тому особливого значення в сучасних
умовах набувають так звані застережливі прогнози. Основне їх призначення забезпечити енергоаудитора матеріалом для своєчасного ухвалення рішень, які
допомагають у разі потреби нормалізувати діяльність енергогосподарства
підприємства. Наприклад, якщо на початку місяця на підставі прогнозу вдасться
встановити, що на підприємстві можливе перевищення споживання ПЕР, то
своєчасне втручання в певні процеси допоможе усунути труднощі, що виникли.
Прогнозування і перспективне планування споживання ПЕР міцно пов'язані і
мають спільні риси. Прогноз дозволяє врахувати результати дії цих тенденцій, а
план - намітити відповідні заходи для досягнення встановлених задач. Якщо за
допомогою прогнозу виявляються негативні тенденції, то в плані намічаються
заходи для їх нейтралізації.
Як при розробці прогнозів, так і при складанні перспективних планів
споживання ПЕР повинен бути врахований чинник невизначеності. Це зумовлено
тим, що енерго-економічні процеси і явища схильні до впливу складного
переплетення різних чинників: об'єктивних і суб'єктивних, економічних і
неекономічних, внутрішніх і зовнішніх - внаслідок чого немає повного збігу
поставленої мети і остаточних результатів.
Невизначеність може виникнути ще й тому, що особи, безпосередньо
виконуючі планові завдання, вносять свою специфіку в цей безперервний процес.
Прогноз безпосередньо не пов'язаний з конкретним вирішенням проблем
майбутнього, тобто не передбачає активної дії на майбутнє. Така «пасивність»
додає прогнозу значний ступінь об'єктивності, що дозволяє використовувати
прогнозування на будь-яких рівнях планування як дослідну основу плану.
Розподіл прогнозів на «активні» і «пасивні» є результатом того, що інколи
змішують поняття «прогноз» і «план». Тим часом прогнозування не вирішує
проблеми цілеспрямованого вибору оптимального варіанта і не визначає стратегії
на майбутнє, що є прерогативою планування. Прогнози виступають не в ролі
різновидів плану або будь-якої його модифікації. їх можна оцінити як
переддирективну стадію планової роботи: вони не ставлять яких-небудь
конкретних завдань і не обмежені строго рамками часу.
Прогноз споживання ПЕР дозволяє аналізувати альтернативи розвитку,
виробляти варіантні розрахунки із значними розбіжностями, неприпустимими в
плані. Але при цьому прогноз має вважатися лише як гіпотеза найвірогіднішого
розвитку в майбутньому. На базі таких прогнозів енергоаудитор повинен
ухвалити рішення, пов'язані зі складанням перспективного плану споживання
ПЕР. У цьому плані будуть вказані конкретні заходи, необхідні для досягнення
перспективного плану. Причому цей рівень може сильно відрізнятися від
прогнозованої величини, або, інакше кажучи, на основі одного і того ж прогнозу
можуть бути складені різні варіанти плану.
Існують також великі відмінності між методами і моделями прогнозування і
планування споживання ПЕР. Оскільки головне в плануванні – обгрунтування
планових рішень, то методи і моделі планування – це методи і моделі ухвалення
рішень.
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Прогнозування ж споживання ПЕР пов'язане з майбутнім, яке завжди
стохастичне. Звідси будь-які енерго-економічні прогнози мають характер
вірогідності. Отже, методи і моделі прогнозування за своєю природою повинні
бути пристосовані до аналізу і розроблення енерго-економічних гіпотез, тобто
бути вірогідними.
Таким чином, можна провести достатньо чітку грань між прогнозуванням і
перспективним плануванням споживання ПЕР: метою першого є прогноз
основних напрямів розвитку і загальних рис процесу споживання ПЕР в
майбутньому, а також оцінка сьогоднішнього стану з погляду майбутнього;
другого – розробка основних заходів щодо досягнення певної, вже встановленої
мети. Енерго-економічний прогноз – це деяка гіпотеза, деяка оцінка вірогідності
режиму споживання ПЕР в майбутньому.
Величина споживання окремих видів ПЕР у майбутньому зумовлюється
сьогоденням і минулим. Елементи майбутнього закладені в оточуючій нас
дійсності. Якщо розглядати не дуже віддалене майбутнє, наприклад, два-три роки,
то наявність певної інерції в розвитку економіки виробничої системи обмежує
можливість варіювання у сфері ухвалення управлінських рішень. В той же час
чим більший період часу відділяє майбутнє від сьогодення, тим слабкіше
виявляється їх взаємозв'язок і тим більшу свободу у виборі планових рішень ми
маємо.
З погляду часових характеристик енерго-економічні прогнози поділяються
на короткострокові, середньострокові і довгострокові. Причому значення цих
понять у різних галузях неоднакове. Найпоширенішими є такі уявлення про
терміни прогнозів: короткострокові – від декількох місяців до 2-3 років,
середньострокові – 4-7 років, довгострокові – до 20 років і більше.
Початковим пунктом прогнозування споживання ПЕР є аналіз тенденцій
зміни характеристик споживання ПЕР, що склалися, котрі до певної міри
зумовлюють зміни в майбутньому. Так, показники обсягу продукції, що
випускається, які впливають на споживання ПЕР, значною мірою залежать від
роботи підприємства у попередні роки, тобто від рівня організації праці,
виробництва, управління тощо в періоди, передуючі прогнозованому.
Зміна енерго-економічних явищ у часі якнайповніше відображається в
часових рядах, що дозволяють детально проаналізувати особливості розвитку.
Під час розгляду математично-статистичного апарату аналізу динаміки і
прогнозування споживання ПЕР виходять з того, що споживання ПЕР як енергоекономічний процес має певною мірою характер вірогідності. Рівень споживання
ПЕР формується під впливом безлічі різних чинників: головних і другорядних,
прямих і непрямих, об'єктивних і суб'єктивних, – які тісно переплітаються між
собою і діють нерідко у різних напрямах. В результаті спостерігається широке
варіювання показників споживання ПЕР внаслідок їх випадкового відхилення від
основної тенденції.
Випадкові відхилення неминуче супроводжують будь-яке закономірне
явище. Знайти закономірності, приховані серед випадковостей, дозволяють
методи теорії імовірності і математичної статистики.
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З тим або іншим ступенем обґрунтованості часові ряди споживання ПЕР
можна розглядати як суму детермінованого і випадкового компонентів, причому
зміну останнього оцінюють з деякою вірогідністю, тому прогнозування
споживання ПЕР має характер імовірності.
Завдання прогнозування полягає не тільки в тому, щоб виділити
детерміновану частину в розвитку процесу, але і в тому, щоб оцінити і
передбачити ту частину процесу, яка характеризується випадковим компонентом,
тобто випадковими відхиленнями від тенденції.
Сама тенденція визначається за допомогою методів обчислювальної
математики, тобто знаходиться деяка апроксимуюча функція, що задовольняє нас
і відображає закономірності розвитку даного процесу або явища. Для цього
можуть бути використані метод найменших квадратів, метод мінімізації
максимального відхилення, метод мінімізації суми модулів відхилень тощо.
Щодо відхилень від знайденої апроксимуючої кривої, то перш за все
перевіряється гіпотеза, що вони є стаціонарним випадковим процесом. Якщо
висунута гіпотеза не відкидається, то для їх прогнозу можна застосувати методи
прогнозування стаціонарних випадкових процесів.
Таким чином, прогноз нестаціонарних енерго-економічних часових рядів
складається з двох частин: з прогнозу детермінованого компонента і прогнозу
випадкового компонента. Розробка першої частини прогнозу не є дуже складною.
Якщо визначена основна тенденція розвитку, то можлива її екстраполяція.
Прогноз випадкового компонента вже складніший, оскільки не до будь-якого
випадкового компонента можна застосувати методи прогнозування стаціонарних
випадкових процесів. Часто спочатку доводиться виконувати певні перетворення,
щоб привести випадковий компонент до відповідного вигляду.
Під час вивчення часових рядів і прогнозування споживання ПЕР у багатьох
випадках виникає задача одночасного знаходження й аналізу як тенденції
зростання або спадання рівнів часового ряду, так і випадкових коливань навколо
цієї тенденції. Це призводить до необхідності досліджувати деякі теоретичні
питання, пов'язані з висуненням на основі заздалегідь виробленого якісного
економічного аналізу зміни показника, що вивчається, за однією з таких гіпотез:
1) досліджуваний процес має тенденцію зростання, спадання або коливання
навколо усталеної величини;
2) досліджуваний процес є функцією часу. Причому ця залежність
виявляється через вплив деяких чинників, що характеризують внутрішню
структуру процесу в минулі моменти часу (під цими чинниками розуміють
значення процесу, що вивчається, в минулі моменти часу, абсолютний і відносний
приріст, темп їх зростання тощо);
3) досліджуваний процес є функцією часу кількох чинників-аргументів,
узятих у той самий момент часу з деяким запізнюванням, і чинників, що
характеризують внутрішню структуру процесу, узятих у попередні моменти часу.
Статистичне перевірення цих гіпотез, а також розгляд питання про
несуперечність їх енерго-економічного змісту процесу, що вивчається, мають
першорядне значення. Чим точніше ми прагнутимемо відобразити через систему
гіпотез внутрішню структуру і основні закономірності розвитку досліджуваного
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процесу в минулому і теперішньому часі, тим більше відрізнятиметься
прогнозування за такою моделлю від простої екстраполяції.
В наш час розроблено безліч методів прогнозування. В їх основу покладено
різні ознаки, переважно конкретні сфери застосування і період прогнозування.
Проте наукова класифікація не може базуватися на подібних ознаках, оскільки
вони не відображають суті даних методів. Наприклад, метод експоненціального
згладжування, застосовуваний для прогнозування як добового графіка
навантаження, так і прогнозування ремонтів, можна використовувати для
прогнозу на декілька місяців, а також на декілька років.
Класифікація методів прогнозування повинна базуватися на спільності
основних передумов, тому під час постановки конкретних задач прогнозу і при
виборі методів їх вирішення необхідно, перш за все, чітко і повно сформулювати
ті умови, допущення і обмеження, в рамках яких передбачається побудова
прогнозу.
Будь-який метод прогнозування базується на ідеї екстраполяції. Під
екстраполяцією звичайно розуміють розповсюдження закономірностей, зв'язків і
співвідношень, діючих у періоді, що вивчається, за його межі. Іноді її розглядають
в ширшому значенні слова – як отримання уявлень про майбутнє на основі
інформації, що стосується минулого і сьогодення. Екстраполяція заснована на
аналізі передісторії енерго-економічного процесу, виявленні найзагальніших і
найстійкіших закономірностей та зв'язків, врахування сприятливих тенденцій,
нових явищ, що народжуються, і перенесення отриманих висновків на
прогнозований період.
Навіть, якщо в якійсь галузі накреслюється, на перший погляд досить
віддалений від даного явища якісний стрибок, який може призвести до наслідків,
що різко порушують тенденції розвитку, досвідчений фахівець, який добре
розуміє явище, що вивчається, завжди врахує це при розробці прогнозу.
Одночасно деякі співвідношення і пропорції, що склалися в попередньому
періоді, напевно, залишаться без істотних змін у перспективі, тому при побудові
прогнозу тією чи іншою мірою все одно буде застосовуватися екстраполяція. У
зв'язку з цим відомий кібернетик У. Р. Ешбі слушно відзначав, що прогнозування
є за своїм змістом операцією з минулим.
Методи прогнозування відрізняються лише гіпотезами про конкретні види
зв'язків, співвідношень і закономірностей, існуючих у базисному періоді і
поширюваних на перспективу. В одних випадках можна припустити, що вони
залишаться незмінними в часі; у інших - що зв'язки і закономірності змінюються в
часі тощо.
Таким чином, конкретні гіпотези про характер зв'язків, взаємовідносин і
закономірностей призводять до використання істотно різних методів
прогнозування. По суті ці методи можна об'єднати в три основні групи:
1) метод експертних оцінок;
2) моделювання;
3) нормативний метод.
Метод експертних оцінок полягає у тому, що прогнози щодо майбутнього
розвитку процесу споживання ПЕР розробляються фахівцями в цій галузі на
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основі їх досвіду та інтуїції. Методами прогнозування за допомогою експертних
оцінок є, наприклад, «дельфійський», метод «мозкової атаки», морфологічний
тощо.
При побудові прогнозів за методом експертних оцінок необхідно:
1) чітко сформулювати мету прогнозу;
2) правильно оцінити час завершення прогнозованої події;
3) сформувати групу експертів;
4) забезпечити взаємну незалежність думок експертів;
5) грамотно формалізувати одержані відповіді.
Метод експертних оцінок застосовується переважно для прогнозування
віддаленого майбутнього.
Оскільки в роботі енергоаудитора не ставиться завдання розглянути питання
прогнозування на далеку перспективу, ми не торкатимемося проблем, пов'язаних
із прогнозуванням на основі експертних оцінок.
У наш час моделювання (логічне, інформаційне, математичне тощо) найпоширеніший метод прогнозування споживання ПЕР.
Оскільки прогнозування споживання ПЕР має характер імовірності, то воно
переважно здійснюється за допомогою статистичних моделей. Якщо вони
правильні, то можна розробити точний або достатньо точний прогноз. Якщо ж
початкові положення неправильні, то прогноз буде неточний незалежно від того,
наскільки точні дані, що лежать в його основі. Статистика допомагає передбачати,
але сама як така ще не забезпечує можливості правильного передбачення,
оскільки врешті-решт усе залежить від відправних припущень.
У зв'язку з цим виникає питання про точність прогнозу, його достовірність.
При цьому необхідно вказати, в якому значенні розуміється точність прогнозу. У
прогнозуванні споживання ПЕР поняття точності має відносний характер залежно
від мети дослідження. Точність прогнозу значною мірою залежить від того,
наскільки з'ясовані закономірності розвитку прогнозованого об'єкта або системи,
а також від надійності методів дослідження. Поняття точності суттєво пов'язане з
поняттям випередження, під яким розуміємо проміжок часу між останнім
спостереженням часового ряду і моментом, для якого складений прогноз. Чим
більший час випередження, тим менш точним стає прогноз, оскільки на його
результати накладається все менша кількість обмежень.
Найпоширенішим способом перевірки точності прогнозу є ретроспективний
прогноз, тобто прогноз для минулого періоду часу, і порівняння одержаних
результатів з фактичною динамікою. Найчастіше таке порівняння проводиться за
величиною середньої квадратичної помилки або середньої помилки апроксимації.
Якщо одержані результати задовольняють задані критерії точності, то модель
прогнозу вважається прийнятною і рекомендується для розроблення прогнозів на
перспективу.
Таким чином, на практиці можна вважати, що точність прогнозів залежить
від тривалості періодів передісторії (ретроспективи) і випередження.
Нормативний метод прогнозування полягає в тому, що окремі параметри
прогнозованого процесу задаються у вигляді деякої норми. При нормативному
прогнозуванні виходять із певного результату, який повинен бути досягнутий у
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майбутньому. Зв'язок і послідовність подій розглядаються в напрямі від
майбутнього до теперішнього часу.
Прогноз споживання ПЕР повинен складатися з урахуванням значущості в
майбутньому вже досліджених чинників або таких, які можуть з'явитися надалі.
Прогноз виявиться достовірним лише в тому випадку, якщо будуть враховані
найсуттєвіші форми і оцінені тенденції їх розвитку. Будь-яка зміна цих тенденцій
позначиться на результатах. Тому прогнозування споживання ПЕР – це процес
безперервного спостереження за розвитком чинників, що впливають на його
зміну, і своєчасного внесення поправок у результати прогнозу.
♦♦♦♦♦
1.8. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Принципи і методика
Оцінка економічної ефективності енергозберігаючих заходів
Розробка і наступна реалізація більшості технічних проектів, призначених
для використання практично в будь-якій галузі, виходить із положення про
існування як мінімум двох альтернативних рішень. Найчастіше кількість
можливих варіантів проектних рішень становить три і більше, тобто йдеться про
альтернативність рішень, їхню порівняльну оцінку роблять як за технічними
параметрами, так і за економічними і екологічними показниками. Таким чином,
альтернативність проектних рішень є передумовою для вибору варіанта, що
прийнятний технічно і найбільш ефективний щодо мінімізації витрат на його
реалізацію, тобто найраціональніший або найоптимальніший.
Критерії
ефективності
енергозберігаючих
заходів.
Критеріями
ефективності та оптимальності проектних рішень звичайно є саме економічні
показники за умови неодмінного дотримання технічних, технологічних,
соціальних і екологічних обмежень. Сказане повною мірою стосується до
проектованих
енергозберігаючих
заходів.
Тут
як
базовий
варіант
використовується вихідний стан, що існувало до впровадження організаційнотехнічного заходу (ОТЗ), а як кінцеве враховується стан, що виникає після
реалізації заходів.
За умов ринкової економіки і усе зростаючої приватизації об'єктів
електроенергетичної галузі глобальний критерій визначення ефективності у
вигляді розрахункового народногосподарського ефекту, що застосовувався за
умов планової економіки, багато в чому втратив свій сенс. Тепер на зміну цьому
ефемерному критерію економічності приходить інший, досить чіткий і ясний додатковий прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства (надалі для
стислості «прибуток»), у результаті реалізації того або іншого проектного
рішення, включаючи ОТЗ. Якщо ж підприємство є беззаперечно збитковим, то
можна знизити або повністю ліквідувати збитки у результаті реалізації ОТЗ,
Офіційним документом, що регламентує порядок визначення ефективності
ОТЗ з енергозбереження, є державний стандарт 2155-93 «Енергозбереження.
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Методи визначення економічної ефективності заходів з енергозбереження»,
чинний від 01.01.95.
Розпочинаючи виконання розрахунків економічної ефективності (тут і далі
йдеться про комерційну ефективність), доцільно також ознайомитися з виданням
«Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных
проектов и отбору их для финансирования» (Москва, 1994). Ці методичні
рекомендації є офіційним документом, що затверджений дуже представницькими
відомствами — Госстроем РФ, Министерством экономики РФ, Министерством
финансов РФ и Госкомпромом Росии.
Природно, що при користуванні обома згаданими документами не можна не
враховувати те, що їх розроблено в перші роки формування ринкових відносин в
обох країнах і вони пов'язані з найдинамічнішою системою перехідного періоду
розвитку, а саме із фінансово-кредитними відношеннями.
Виходячи з ДСТУ 2155, під економічною ефективністю ОТЗ будемо
розуміти розмір додаткового прибутку, що залишається в розпорядженні
підприємства або будь-якого об'єкта або суб'єкта господарської діяльності в
результаті розробки і впровадження даного ОТЗ. Щодо виду джерела одержання
економічного ефекту заходи з енергозбереження поділяються на групи, пов'язані з
одержанням прямої, непрямої, балансової або структурної економії паливноенергетичних ресурсів.
Структура технологічних ОТЗ. При подальшому розгляді особливо
відзначимо ті ОТЗ, реалізація яких забезпечує переважно пряму економію ПЕР.
До них належить група ОТЗ технологічного спрямування, що зумовлюють
економію ПЕР у процесі використання ресурсів, а також зниження втрат і
збереження якості ПЕР у процесі їхнього одержання, переробки, транспортування
і зберігання.
До складу технологічних ОТЗ відповідно до ДСТУ 2155 належать наступні
основні заходи:
- застосування досконаліших технологічних процесів видобутку, переробки,
одержання і використання ПЕР, заснованих на широкому використанні новітніх
досягнень науки, техніки і технології у відповідних галузях, а також використання
«ноу-хау « і передового вітчизняного і закордонного досвіду;
- заміна неекономічного і застарілого устаткування, що виробляє і споживає
енергію, ефективнішим;
- підвищення енергетичного ККД пристроїв і агрегатів за рахунок
удосконалювання технологічних процесів і режимів роботи, скорочення
тривалості змушених простоїв і невиробничих втрат ПЕР, удосконалення
процесів використання палива, застосування рекуперації і регенерації теплоти,
рециркуляції енергоносіїв тощо;
- застосування комбінованих енерготехнологічних процесів з використанням
енергетичного потенціалу продуктів одного технологічного процесу в іншому
безпосередньо, без проміжного перетворення енергії;
- удосконалювання структури і оптимізація балансу енергоспоживання
підприємства за рахунок обгрунтованого вибору найефективніших видів ПЕР і
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енергоносіїв відповідно до конкретних умов енергоспоживання і системи
енергопостачання.
Економічні показники ОТЗ. Прогнозуючи можливі наслідки розробки і
впровадження ОТЗ з енергозбереження, варто мати на увазі як чинники, що
позитивно впливають на фінансово-економічні показники роботи підприємства,
так і негативні чинники.
До чинників, що виникають у процесі реалізації ОТЗ і справляють
позитивний вплив на результати діяльності підприємства, належать наступні:
- можливість поліпшення виробничо-технологічних показників за рахунок
збільшення продуктивності і скорочення кількості простоїв технологічного
устаткування, поліпшення якості продукції, що випускається, і, як наслідок,
зниження питомих енерговитрат на одиницю випущеної продукції відповідної
якості;
- безпосередня економія ПЕР і зумовлене цим зниження їхньої вартості, що
припадає на одиницю випущеної продукції знижує частку енергетичної складової
в собівартості продукції і підвищує її конкурентоспроможність на внутрішньому і
зовнішньому ринках;
- скорочення екологічних платежів, зумовлене зменшенням шкідливих
викидів підприємства, а також зниженням витрат, пов'язаних із видаленням і
захоронениям побічних продуктів і твердих відходів, що не підлягають утилізації,
на суму, пропорційну зниженню споживання ПЕР.
До чинників, що виникають у процесі розробки і реалізації ОТЗ з
енергозбереження і спричиняють негативний вплив на фінансово-економічні
показники виробничої діяльності, можна зарахувати наступні:
- додаткові, не передбачені нормальним технологічним процесом витрати
фінансових коштів, пов'язані з проведенням зовнішнього або внутрішнього
енергоаудиту з метою вибору і обгрунтування ефективності ОТЗ, реалізація яких
можлива і найефективніша за умов даного підприємства;
- необхідність придбання енергозберігаючого устаткування, матеріалів,
техніки, технології, технічних засобів контролю і обліку витрати ПЕР, пристроїв і
приладів діагностики стану енерготехнологічного устаткування;
- витрати, пов'язані з монтажно-налагоджувальними роботами і наступним
поточним експлуатаційним обслуговуванням енергозберігаючої техніки.
При виборі черговості впровадження ОТЗ з енергозбереження перевага
віддається тим заходам, що відповідають одній з наступних умов:
- одержання найбільшого додаткового прибутку або зниження збитковості на
одиницю коштів, вкладених у розробку і реалізацію ОТЗ, у терміни, що їх можна
порівнювати;
- одержання порівняльної величини додаткового прибутку або зниження
збитковості підприємства, що віднесені на одиницю вкладених коштів, у
найкоротші терміни;
- мінімальний рівень економічного ризику при розробці і реалізації ОТЗ при
порівняльних витратах і термінах реалізації.
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Для стимулювання діяльності з економії і раціонального використання ПЕР
відповідно до ДСТУ 2155 передбачено два види економічного впливу на
енергоспоживачів:
- можливість одержання субсидій, дотацій, податкових, кредитних та інших
пільг для підприємств, що активно розробляють, впроваджують і використовують
енергозберігаючі технології та устаткування, а також інших
ОТЗ з енергозбереження; – застосування економічних санкцій до
підприємств, що допускають безгосподарне використання ПЕР і до підприємств,
які виробляють енергетичне неефективне устаткування і матеріали
♦♦♦♦♦
1.9. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ
Вироблення продукції в результаті проходження технологічного процесу на
промислових підприємствах пов'язане з використанням паливно-енергетичних
ресурсів, а використання останніх викликає забруднення довкілля. Так,
наприклад, в таблиці 1 наведена інформація про рівень річних викидів шкідливих
речовин в атмосферу в процесі вироблення продукції різними галузями
промисловості України.
1. Річні викиди шкідливих речовин в атмосферу в процесі
вироблення продукції різними галузями промисловості України
Галузь промисловості

Викиди шкідливих
речовин,
тис. т
Електроенергетика
1545,4
Металургійна
1294,3
Вугільна
1106,9
Нафтовидобувна та газова
225,6
Харчова
112,2
Хімічна
99,1
Виробництво будівельних матеріалів 79,3
Машинобудування
53,6
Транспорт
52,8
Сільське господарство
51,4
Житлово-комунальне господарство 51,0
Інші галузі
113,8
Усього
4785,4

Викиди шкідливих
речовин в середньому
одним об'єктом, т
9037,4
6776,4
1473,9
409,4
122,0
854,3
51,3
64,4
27,9
17,7
72,3
26,7

Розподіл
викидів за
галузями, %
32,6
27,0
23,1
4,7
2,3
2,1
1,7
1,1 «
1,1
1,1
1,1
2,1
100,0

Кожний вид палива при його використанні (спалюванні) має специфічні
викиди, основні значення яких приведені в таблиці 2. При цьому кількість викидів
практично пропорційна кількості використаних ПЕР з диференціацією за видами
ПЕР.
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2. Основні викиди в грамах при спалюванні традиційних палив на
вироблення 1 кВт⋅тод електроенергії на ТЕС
Викид
SO2
NO2
Тверді частинки
Фтористі сполуки

Вид палива
Кам'яне вугілля
6,0
21,0
1,4
0,05

Буре вугілля
7,7
3,4
2,7
1.11

Мазут
7,04
2,4
0,7
0,004

Природний газ
0,002
1,9
-

При видобуванні традиційних палив, їх транспортуванні, збагаченні,
зберіганні теж мають місце викиди в навколишнє середовище, але вони значно
менші і відрізняються своїм складом.
При порівнянні енергоносіїв з точки зору впливу на оточуюче середовище
вважається, що електрична енергія є екологічно чистим енергоносієм і її
використання, окрім впливу електромагнітних полів, не впливає на оточуюче
середовище. Дійсно, шкідливих викидів при безпосередньому використанні
електричної енергії не існує, однак електрична енергія є продуктом енергетичного
виробництва, яке пов'язане з використанням традиційних палив. Таким чином,
хоча використання електричної енергії не призводить до шкідливих викидів в
конкретній точці розташування підприємства, воно дає шкідливі викиди в іншій
точці – точці розташування енергетичного підприємства. Це стосується і теплової
енергії, яку може отримувати підприємство від ТЕЦ.
З прийняттям більш жорстких законів відносно охорони навколишнього
середовища, що має місце в більшості цивілізованих країн світу, в Україні з часом
буде прийняті рішення відносно сплати екологічної складової за споживання ПЕР,
при цьому при більших споживаннях ПЕР і сплата за них буде більшою. В цьому
плані економія ПЕР буде пов'язана і зі зменшенням екологічної складової,
особливо це буде відігравати одну з основних ролей при зміні технології, яка
потребує заміну енергоносія.
Екологічна складова є також одним з важливіших показників, який
приймається до уваги при прийнятті фінансовими організаціями бізнес-плану
реалізації заходів з енергозбереження зі зміною технологічного процесу.
♦♦♦♦♦
1.10. ЦІНА ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Рахунки з самими низькими тарифами на газ в 2006 році, за даними
Євростату, приходили естонцям. Їхні витрати на тисячу кубометрів палива
становили всього 219,2 євро.
Європейськими рекордсменами за ціною природного газу, що споживається в
побуті, є Данія. Середній датчанин платить за тисячу кубічних метрів газу 1115,1
євро, що в 2,3 разу перевершує середньоєвропейський показник (498,5 євро за тис.
куб. м).
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Зокрема, Скандинавські сусіди Данії – Швеція і Ірландія також платять за газ
високу ціну – 904,8 і 869,4 євро, відповідно. Німці і голландці завершують групу
країн, де за газ для домогосподарств платять набагато більше, ніж у цілому по
континенту – у них газ коштує 700 і 650 євро за тис. куб. м, відповідно.
У середній ціновій групі – від 500 до 600 євро за тис. куб. м – розташувалася
центральна і південна Європа. Стільки за газ платять домогосподарства Австрії,
Бельгії, Іспанії, Італії, Люксембурга, Словенії і Франції.
Нижчі тарифи на газ мають можливість сплачувати тільки жителі колишнього
соціалістичного табору, де держави проводять політику стримування соціальночутливих цін. Вартість тисячі кубометрів поки що не перевищила 300 євро для
болгар, угорців, литовців, латишів, румун, хорватів і естонців.
Водночас, найбільш економічно розвинені держави Східної Європи, а саме
Польща і Чехія, вже переступили 300-єврову позначку і впевнено наближаються
400-єврової. Для поляків побутовий газ минулого року коштував 377,7 євро, для
чехів – 336,6 євро за тис. куб. м.
Виключенням із загальноєвропейського правила «чим далі на схід, тим
дешевший газ» в 2006 році була лише Велика Британія, споживачам якої блакитне
паливо обходься в 413 євро за тис. куб. м. Це удвічі менше, ніж платили сусіди
англійців – ірландці, і майже на 20% нижче за середньоєвропейський показник.
Вартість природного газу для домогосподарств України в 2006 році становила
339 грн. за тис. куб. м (близько 45 євро), що в 11 разів нижче за
середньоєвропейський показник, розрахований Євростатом. В 2008 році вартість
природного газу для домогосподарств України становит близько 100 євро, що в 510 разів нижче європейських країн.
Середні ціни на газ для домогосподарств ЄС–25
(за станом на 1 січня 2007 року)
Країна – домогосподарства (ціна середня для всіх груп споживачів) євро/тис.
куб. м: Австрія – 592,3, Бельгія – 504,5, Болгарія – 276,2, Велика Британія – 413,9,
Угорщина – 270,9, Німеччина – 700,3, Данія – 1115,1, Ірландія – 869,4, Іспанія –
503,9, Італія – 618,9, Латвія – 253,5, Литва – 259,1, Люксембург – 493,6,
Нідерланди – 649,3, Польща – 377,7, Португалія – 534,6, Румунія – 299,4,
Словаччина – 458,2 Словенія – 524,8, Франція – 515,1, Хорватія – 271,6, Чехія –
336,6, Швеція – 904,8, Естонія – 219,2. Середня для ЄС – 25 - 498,5.
♦♦♦♦♦
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Розділ 2. ОСНОВА І ПЕРСПЕКТИВА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
2.1. ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
Розвиток енергетичного законодавства України є одним з пріоритетних
завдань та напрямів реалізації енергетичної стратегії. Будь-які економічні,
інституційні та інші перетворення в енергетиці, а також побудова внутрішньої та
зовнішньої політики у цій сфері має ґрунтуватися виключно на положеннях
законів України. Саме закони мають стати основою правового регулювання
енергетичних відносин. Таке регулювання має бути максимально чітким та
деталізованим, що дозволить мінімізувати прийняття підзаконних нормативноправових актів та уникнути дискримінаційного застосування законодавства.
На цей час правове регулювання паливно-енергетичного комплексу має
несистемний характер та характеризується відсутністю рамкового закону, який
встановлював би основні засади та підходи до регулювання відносин в
електроенергетичному,
ядерно-промисловому,
вугільно-промисловому
та
нафтогазовому комплексах.
Кожна з галузей паливно-енергетичного комплексу керується своїм окремим
законом та прийнятими на його виконання підзаконними актами. Так, в
електроенергетиці головним є Закон України „Про електроенергетику”, в ядерній
енергетиці – Закон України „Про використання ядерної енергії та радіаційну
безпеку”, у вугільно-промисловму комплексі – Кодекс України про надра та
Гірничий закон, в нафтогазовому комплексі – Закон України „Про нафту і газ”
тощо. Загальність у формулюваннях багатьох положень зазначених законів
зумовлює необхідність прийняття численних підзаконних актів різними органами
влади. Так, лише у вугільній галузі кількість підзаконних актів перевищує 600.
Такий підхід до правового регулювання створює умови для неоднакового
застосування вимог законів та відповідно недосягнення або неповного досягнення
передбачених ними цілей та завдань.
З огляду на наявний стан законодавства у сфері енергетики розроблення та
прийняття нових законодавчих актів необхідно здійснювати з урахуванням таких
засад:
• створення єдиного комплексного енергетичного закону про енергетичну
політику, який має встановити уніфіковані підходи до термінології, передбачити
основні засади правового регулювання всієї енергетики, визначити національні
інтереси у цій сфері, встановити правила діяльності усіх учасників енергетичних
відносин (як державних органів, так і суб’єктів господарювання) на засадах
справедливості, недискримінаційності та прозорості, передбачити вимоги до
підготовки та реалізації законодавчих актів і програмних документів. У
подальшому такий закон має стати основою енергетичного права України;
• перенесення правового регулювання на рівень законів та зменшення ролі
підзаконних нормативно-правових актів у регулюванні енергетичних відносин;
• здійснення експертизи (у тому числі, незалежної) чинних нормативноправових актів та їх проектів на відповідність існуючим міжнародним
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зобов’язанням України у сфері енергетики, які передбачені Договором до
Енергетичної Хартії, Кіотським протоколом, низкою двосторонніх міжнародних
угод, а також вимогам енергетичного права ЄС.
Враховуючи визначені стратегією засади створення та вдосконалення
законодавства у сфері галузей ПЕК, його подальший розвиток має здійснюватися
за такими напрямами:
1) Прийняття в першочерговому порядку законів, спрямованих на
вирішення ключових проблем комплексу, визначених стратегією, а саме:
♦ систематизація та впорядкування відносин власності у галузях паливноенергетичного комплексу;
♦ докладне визначення структури державного управління та регулювання,
чітке розмежування цих функцій, зокрема, щодо формування правил діяльності на
ринках енергоносіїв, врегулювання повноважень та сфер відповідальності
центральних та регіональних органів влади, органів місцевого самоврядування у
питаннях енергозабезпечення і енергозбереження;
♦ вдосконалення функціонування Оптового ринку електроенергії та
визначення засад функціонування ринку природного газу, законодавче
закріплення за регулюючим органом функції встановлення правил роботи ринків;
♦ створення дієвих фінансових і податкових стимулів для модернізації
енергетичних об’єктів та застосування енергозберігаючих технологій;
♦ вдосконалення конкурентних ринків стиснутого і зрідженого газу,
нафтопродуктів та визначення повноважень державного органу регулювання в цій
сфері, недопущення необґрунтованого адміністративного регулювання цін на
конкурентних ринках;
♦ впорядкування умов та правил надання державної підтримки, в тому
числі субсидіювання, підприємствам ПЕК;
♦ посилення екологічних зобов’язань суб’єктів енергетичної галузі щодо
зменшення забруднення навколишнього середовища і забезпечення цивільного
захисту у сфері техногенної безпеки ПЕК та збільшення відповідальності за їх
порушення;
♦ визначення правових засад щодо утворення відповідних структур та їх
повноважень для здійснення управління державними корпоративними правами.
2) Розвиток законодавчого регулювання ПЕК має забезпечувати
виконання міжнародних зобов’язань України, передбачених ратифікованими
міжнародними енергетичними угодами, насамперед Договором до Енергетичної
Хартії та Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату:
• законодавче забезпечення виконання зобов’язань України відповідно до
Договору до енергетичної Хартії має передбачати механізми доступу до
енергетичних ринків України, створення і розвиток відкритих конкурентних
енергетичних ринків, заохочення та захист інвестицій в енергетику, торгівля
енергетичними продуктами, транзит енергоносіїв, вирішення спорів щодо
міжнародних інвестицій та охорони навколишнього середовища;
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• законодавче забезпечення зобов’язань України за Кіотським протоколом
має передбачати механізми торгівлі квотами на викиди парникових газів, зокрема,
через реалізацію проектів спільного впровадження.
3) Розвиток законодавчого регулювання ПЕК через механізм адаптації
енергетичного законодавства України до правової системи Європейського Союзу
має забезпечувати виконання вимог європейського енергетичного законодавства
відповідно до Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС,
Програми інтеграції України до Європейського Союзу, схваленої Указом
Президента України від 14 вересня 2000 року № 1072/2000 та Загальнодержавної
програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу, затвердженої Законом України 18 березня 2004 року № 1629-IV.
Приведення у відповідність з правовою системою ЄС потребують такі
законодавчі та нормативно-правові акти:
- Закони України: „Про електроенергетику”, „Про нафту і газ”, „Про
альтернативні види рідкого та газового палива”, „Про альтернативні джерела
енергії”, „Про енергозбереження”, „Про ліцензування певних видів господарської
діяльності”, „Про природні монополії”, „Про державний матеріальний резерв”;
- Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України та інші
підзаконні нормативно-правові акти у сфері ПЕК.
Розвиток законодавчого регулювання енергетичних відносин має здійснюватися у
напрямі активізації міжнародної співпраці та укладення відповідних дво- та
багатосторонніх міжнародних угод, які слід спрямувати на реалізацію цілей
енергетичної стратегії України та забезпечення національних інтересів.
Законодавче забезпечення розвитку енергозбереження
Основним завданням законодавства з енергозбереження є створення
сприятливих умов для ефективного використання ПЕР, уникаючи
безпосереднього втручання у господарську діяльність суб’єктів господарювання.
Для реалізації цього завдання перш за все необхідно створити взаємоузгоджену
дієву та прозору систему законодавства з енергозбереження. Така система
повинна містити правові норми, які б передбачали адекватне поєднання
інструментів державного регулювання та заохочення суб’єктів господарювання та
населення щодо ефективного використання ПЕР. Для досягнення цієї мети
необхідним є прийняття нової редакції Закону України „Про енергозбереження” –
Закону України „Про енергоефективність”, в якому, зокрема, доцільно
передбачити наступне:
Створення правових підстав для запровадження механізмів державного
регулювання ефективності використання ПЕР
Серед найбільш ефективних механізмів державного регулювання у сфері
енергозбереження слід виділити нормування питомих витрат ПЕР на одиницю
продукції. З метою запровадження дієвого впливу системи нормування ПЕР на
ефективність використання енергоресурсів у суспільному виробництві України на
відповідну перспективу мають бути створені певні правові підстави.
Показники норм питомих витрат ПЕР безпосередньо впливають на обсяг
податкових надходжень до державного бюджету, оскільки відповідно до Закону
України „Про оподаткування прибутку підприємств” витрати на споживання та
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придбання паливно-енергетичних ресурсів відносяться до валових витрат
платника податку. Таким чином, на сьогодні неефективність використання ПЕР
(завищені показники норм питомих витрат ПЕР) компенсується для суб’єктів
господарювання віднесенням неефективно використаних ПЕР на валові витрати.
Існують декілька основних напрямів удосконалення законодавства з
нормування питомих витрат ПЕР, зокрема:
З метою створення економічної зацікавленості суб’єктів господарювання в
ефективному використанні ПЕР необхідно внести до Закону України „Про
оподаткування прибутку підприємств” зміни, які б забороняли віднесення на
валові витрати вартості ПЕР, спожитих платником податку понад норми питомих
витрат ПЕР, встановлених відповідно до законодавства. Споживачі енергоносіїв,
питомі витрати яких постійно коливаються залежно від змінних факторів
(кліматичні умови, природне середовище, сезонні зміни тощо), згідно із
законодавством встановлюють норми питомих витрат самостійно відповідно до
галузевих методик їх розрахунків.
Потребує змін порядок погодження та затвердження норм питомих витрат
шляхом запровадження обов’язкової державної експертизи розроблених норм.
Необхідно також створити систему сертифікації підприємств, установ та
організацій, які мають право розробляти норми та методики нормування питомих
витрат ПЕР.
Необхідно знизити межу річного споживання ПЕР, яка тягне за собою
необхідність погодження норм питомих витрат ПЕР з центральним органом
виконавчої влади у сфері енергозбереження та визначити коло посадових осіб,
відповідальних за таке погодження.
Для ефективного використання дефіцитних (імпортованих) видів
енергоресурсів в законодавстві необхідно встановити жорсткі умови щодо
прогресивного зниження норм їх питомих витрат.
Для забезпечення безумовного дотримання порядку нормування питомих
витрат ПЕР необхідно встановити адекватну юридичну відповідальність за
порушення посадовими особами та суб’єктами господарювання законодавства
щодо нормування питомих витрат ПЕР. Зокрема, доцільно передбачити, що у разі
відсутності норм питомих витрат, весь обсяг ПЕР, спожитих за період відсутності
норм, вважається їх перевитратою.
До регулятивних засобів впливу держави на ефективність використання ПЕР
належить і система державної експертизи з енергозбереження. Для ефективного
функціонування цього механізму необхідно переглянути перелік об’єктів, які
підлягають обов’язковій державній експертизі з енергозбереження і удосконалити
порядок проведення державної експертизи з енергозбереження.
Світовий досвід свідчить що, значний вплив на ефективність використання
енергоресурсів має створення правової бази для запровадження системи
обов’язкових енергетичних стандартів та проведення державного контролю за їх
дотриманням. Зокрема, потребує розвитку правове регулювання енергетичного
маркування продукції.
Для забезпечення об’єктивного моніторингу ефективності використання ПЕР
у суспільному виробництві необхідне правове забезпечення обов’язкової
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статистичної звітності суб’єктів господарювання щодо обсягів використаних
ними ПЕР.
Створення правових підстав для економічного стимулювання
ефективності використання ПЕР
Правове регулювання
державної економічної підтримки ефективного
використання ПЕР повинно відповідати принципам ринкової економіки,
бюджетного процесу, бути прозорим і дієвим.
На підставі аналізу світового досвіду та врахування особливостей податкової
та бюджетної системи України доцільно законодавчо закріпити такий механізм
економічного стимулювання енергозбереження:
Віднесення спожитих суб’єктами господарювання ПЕР на валові витрати
допускається лише у межах встановлених норм питомих витрат. За перевитрати
ПЕР понад встановлені показники норм питомих витрат ПЕР суб’єкти
господарювання сплачують енергетичний збір у розмірі, що встановлюється
законодавством. До обсягу перевитрат ПЕР, на які нараховується енергетичний
збір, може не включатись обсяг ПЕР, вироблених з відновлюваних джерел енергії.
Енергетичний
збір
спрямовується
до
державного
бюджету
і
використовуються на погашення відсотків за програмою кредитування проектів з
енергозбереження. Кредитуванню в першу чергу підлягають суб’єкти
господарювання, продукція або послуги яких мають стратегічне значення або
соціальне спрямування.
Для створення правових підстав функціонування вищезазначеного механізму
необхідно:
Внести зміни до Закону України „Про систему оподаткування” в частині
включення до переліку податків і зборів, що справляються на території України,
збору за перевитрати ПЕР.
Включити до нової редакції Закону України „Про енергозбереження” –
Закону України „Про енергоефективність” правові норми щодо ставки та порядку
справляння збору за перевитрати ПЕР.
Розробити порядок кредитування проектів з енергозбереження.
Як механізм стимулювання ефективного використання ПЕР можна
застосовувати проведення сертифікації підприємств щодо відповідності вимогам
енергозбереження. Підприємства, які пройшли сертифікацію, можуть бути
звільнені від перевірок ефективності використання ПЕР на певний період, або для
таких підприємств показники норми питомих витрат встановлюються на довший
строк.
До стимулюючих механізмів слід віднести встановлення адекватної
господарської відповідальності суб’єктів господарювання та адміністративної
відповідальності посадових осіб і громадян за порушення законодавства про
енергозбереження.
Зокрема,
існує
необхідність
оптимізації
розмірів
адміністративних штрафів за порушення законодавства про енергозбереження, а
також введення юридичної відповідальності суб’єктів господарювання за
недотримання вимог законодавства з енергозбереження щодо проведення
державної експертизи з енергозбереження, дотримання вимог енергетичних
стандартів та порядку енергетичного маркування продукції тощо.
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Удосконалення правового регулювання у сфері обліку енергоресурсів
Особливої уваги в процесі удосконалення законодавства з енергозбереження
необхідно приділити розвитку правового регулювання у сфері обліку
енергоресурсів. Нинішній стан справ у сфері обліку ресурсів істотно гальмує
розвиток ринкових відносин в економіці країни, сприяє наявності втрат,
розкраданню та неефективному використанню ресурсів. Подолати критичний
стан справ у цій сфері можливо за умови запровадження обов’язковості обліку
ресурсів в процесі їх купівлі-продажу через прийняття Закону України „Про
комерційний облік ресурсів, передача яких здійснюється мережами”.
Законопроект, зокрема, має передбачати:
• обов’язковість обліку під час видобування, виробництва, передачі,
постачання, зберігання, використання та закупівлі енергоресурсів;
• здійснення продавцями ресурсів (власниками мереж) за власні кошти
придбання, монтажу, технічного обслуговування, ремонту та повірки приладів
обліку;
• включення до ціни (тарифу) на енергоресурси або до договору про надання
послуг постачання ресурсів видатків на придбання, монтаж, технічне
обслуговування, ремонт та повірку приладів;
• визначення повноважень органів державного управління і регулювання та
місцевого самоврядування у сфері обліку енергоресурсів;
• визначення порядку встановлення, зберігання і доступу для
обслуговування приладів обліку енергоресурсів на границях розподілу між
власниками енергороб’єктів – учасників ринку (виробник-магістральна мережарозподільча мережа-споживач);
• встановлення відповідальності за порушення законодавства у цій сфері.
♦♦♦♦♦
2.2. ДЕРЖАВНА

ПОЛІТИКА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Успішний розвиток економіки України у значній мірі залежить від вирішення
питання з енергоносіями. Недостатня кількість власних енергоносіїв змушує до їх
імпортування. Тому найважливішим завданням економіки є їх ощадне
використання. Енергозаощадження повинно стати основним пріорітетом
енергетичної політики України, оскільки скорочення енергоспоживання за
рахунок енергозаощадження означає скорочення імпорту енергоносіїв.
Річне споживання енергії в світі становить біля 14 млрд.т у.п. Це, в
основному, ресурси органічного походження – вугілля, нафта, природний газ –
82%, атомна енергетика – 7%, енергія ГЕС – 3%, дрова 7% та енергія
відновлюваних джерел – 1%. Але рівень економічного розвитку будь-якої країни
визначається не кількістю видобутих або спожитих паливно-енергетичних
ресурсів (ПЕР), а ефективністю їх використання – енергоємністю ВВП, питомими
витратами ПЕР на одиницю виготовленої продукції. Ці показники значно менші у
тих країнах де створено дієві економічні і правові механізми стимулювання
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енергозбереження, на основі яких виник ринок енергозберігаючих технологій і
обладнання, попиту і надання послуг з енергозбереження.
Новий критерій оцінки економічного розвитку країн, що з'явився в останні
десятиліття це частка енергії, виробленої із нетрадиційних і відновлюваних
джерел. У економічно високорозвинених країнах вона сягає від 0,7%(Велика
Британія) до 64,5% (Ісландія) і має чіткі тенденції до збільшення в майбутньому.
Україна щорічно споживає біля 210 млн.т у.п. паливно-енергетичних ресурсів
і відноситься до енергодефіцитних країн, бо покриває свої потреби в
енергоспоживанні приблизно на 53% і імпортує 75% необхідного обсягу
природного газу та 85% сирої нафти і нафтопродуктів. Така структура ПЕР
економічно недоцільна, породжує залежність економіки України від країнекспортерів нафти і газу і є загрозливою для її енергетичної і національної
безпеки. Виходячи із завдань державної політики з енергозбереження на період
2015 року, в Україні необхідно забезпечити зменшення споживання ПЕР по
відношенню до 1990 року на 108 млн.т у.п.
З метою реалізації потенціалу енергозбереження в Україні прийнято
"Комплексну Державну програму енергозбереження" (КДПЕ), "Програму
державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії"
(НВДЕ), розроблені програми енергозбереження в кожній області, виконується
ряд галузевих програм енергозбереження, здійснюється державне управління
енергозбереженням, створено структурні підрозділи в основних енергоємних
міністерствах, облдержадміністраціях, функціонує Центральна і регіональні
інспекції з енергозбереження, Центральне агенство з енергетичних обстежень,
Українська енергозберігаюча інвестиційно-сервісна компанія "УкрЕСКО", Центри
енергоефективності в багатьох містах України. Комплексною державною
Програмою енергозбереження України, Додатковими заходами та уточненими
показниками виконання КДПЕ, Програмою державної підтримки розвитку
нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії та малої гідро- і
теплоенергетики, визначені заходи з енергозбереження в провідних галузях та
терміни їх впровадження, що дозволить реалізувати прогнозні економічно
доцільні показники потенціалу енергозбереження в 2010 році заощадження
енергоносіїв становитиме 77,7-93,3 млн. т у.п., в 2015 році – 108,0 млн.т у.п.
Капітальні витрати на реалізацію заходів повинні становити в 2010 р. – 46,5-52,7
млрд. грн., в 2015 р. – 52,4 - 64,8 млрд. гривень.
Національною програмою "Нафта і газ України до 2010 року" визначено
головне завдання забезпечення енергетичної безпеки країни – максимальне
забезпечення потреб держави у ПЕР за рахунок їх власного видобутку. В Україні
розвідано значні запаси газу і є всі можливості до 2010 р. збільшити його
видобуток до 28 млрд.м3. Це при споживанні на рівні 2001 року складе 40% від
потреб країни. Однак проведені фахівцями розрахунки свідчать, що власні запаси
традиційних паливно енергетичних ресурсів України – при теперішніх темпах
експлуатації родовищ (за винятком вугілля), будуть вичерпані через 40-60 років. З
огляду на це реалізація політики енергозбереження є питанням енергетичної
безпеки держави, забезпечення майбутнього національної економіки. За даними
Інституту загальної енеретики НАН України потенціал енергозбереження України
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оцінюється на рівні 42-48%. Основна економія ПЕР може бути досягнута за
розрахунками експертів у промисловості – 38%, в комунально-промисловій сфері
майже 30% і безпосередньо у паливно-енергетичному секторі 17%. Важливо
зазначити, що витрати на видобуток, або на купівлю органічного палива в 2-2,5
рази вищі, аніж витрати на забезпечення економії 1 т. умовного палива за рахунок
енергозбереження.
Використання потенціалу енергозбереження в Україні
Майбутнє економіки України, а отже і держави в цілому, передусім залежить
від здатності дієвої системи заохочення підвищення ефективності використання
та зменшення споживання ПЕР, запровадження вигідних умов кредитування
енергозберігаючих заходів та збільшення в енергобалансі частки власних
енергоносіїв – вугілля, торфу, різних видів газу, енергії відновлюваних джерел.
Застосування когенерації в комунальному господарстві та промисловості, на
діючих компресорних станціях, удосконалення систем теплопостачання,
впровадження енергоощадних приладів освітлення та інші заходи дозволять
підвищити ефективність використання традиційного палива на 30-35 %. Розробка
та впровадження в паливно-енергетичному комплексі України пілотного проекту
газо-паротурбінної технології "Водолій" на комбінованому паливі (вугілля-газ,
торф-газ).
Залучення технічної допомоги та інвестицій в енергоефективні проекти та
заходи з енергозбереження, робота по визначенню проектів спільного виконання в
процесі передачі квот на викиди парникових газів тощо.
Виробництво паливного етанолу до сумішевих альтернативних видів
моторного палива, відповідних присадок до палив і мастил, залучення відходів
сільського господарства для прямого спалювання та виробництва біогазу,
застосування водопаливних емульсій, скидних газів, техногенних вуглеводнів,
метану вугільних родовищ та ін.
Переорієнтація окремих електростанцій, металургійних, машинобудівних
підприємств, а також виробників будівельних матеріалів на використання замість
природного газу інших енергоносіїв, вивчення реальних можливостей і
економічних та екологічних наслідків цього переходу.
В Україні обсяги споживання природного газу (переважно імпортованого) в
1,7 раза більші за обсяги споживання вугілля (переважно власного видобутку) і
майже удвічі перевищують його питому вагу у світовому паливно-енергетичному
балансі (ПЕБ). Структура ПЕБ в Україні економічно недоцільна і загрозлива для її
енергетичної та національної безпеки.
Істотне зменшення абсолютних обсягів і питомої ваги споживання
природного газу з одночасним зміщенням акцентів у бік використання вугілля як
основного (власного) енергетичного ресурсу та в напрямку використання
нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики
– невідкладна потреба України.
Ефективне використовування найбільшого в світі родовища піску-циркону, за
сировинною базою якого Україна займає перше місце в Європі та третє в світі, з
метою розробки та впровадження в суспільному виробництві високоефективної та
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екологічно безпечної технології виробництва електроенергії на основі цирконійоксидної тематики.
Удосконалення
законодавчої та нормативно-правової бази механізма
фінансування державних, галузевих та обласних програм енергозбереження,
передбачивши активізацію діяльності додаткових джерел (цільових фондів
енергозбереження), залучення додаткових інвестиційних та власних коштів
суб'єктів підприємницької діяльності, фінансовий лізинг.
Здійснення методичної роботи з підрозділами енергозбереження в галузевих
міністерствах та відомствах, створення відділів з енергозбереження в усіх
обласних державних адміністраціях, з метою профілактики неефективного і
марнотратного використання паливно-енергетичні ресурси.
В житлово-комунальній сфері основними напрямками енергозбереження
передбачається завершення виконання програм щодо обладнання житла засобами
обліку та регулювання подач енергоносіїв (води, теплової енергії та природного
газу), впровадження енергоефективних технологій в тому числі когенерації –
спільного виробництва теплової і електричної енергії в "малій енергетиці" при
заміні фізичного та морально застарілого енергогенеруючого обладнання,
сучасних теплоізолюючих технологій, введення нової тарифної політики, яка
сприятиме підвищення якості і скороченню собівартості та енергоємності послуг.
Створення економічного механізму енергозбереження, організація та виконання
цих функцій, робота з організації підготовки спеціалістів у галузі
енергозбереження, просвітницька та роз'яснювальна робота щодо використання
енергоносіїв.
Україна має величезний потенціал нетрадиційних і відновлюваних джерел
енергії, доцільно економічний базис яких приблизно дорівнює 100 млн.т у.п.,
однак частка використання якого у енергетичному балансі країни складає всього
лише в 2000 р. біля 5,3 %.
Для забезпечення енергозбереження необхідно вдосконалення нормативноправової бази, яка б спонукала енергоспоживачів до належного обліку і ощадного
використання паливно енергетичних ресурсів, запровадження енергозберігаючих
технологій, використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії.
В Україні прийнято низку важливих державних рішень, які стосуються
питань підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів та
енергозбереження галузями, сферами економіки, суб'єктами господарювання та
населенням країни. Основними з них є: Закон "Про енергозбереження", Указ
Президента України від 16.06.99 №662/99 "Про заходи щодо скорочення
енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними
підприємствами", Послання Президента України до Верховної Ради України
"Україна – поступ у ХХІ століття "Стратегія економічної та соціальної політики
на 2000-2004 р.", рішення Ради регіонів при Президентові України "Про ситуацію
в енергетичному комплексі України та невідкладні заходи з подолання
енергетичної кризи", Указ Президента України від 10 березня 2000 року
№457/2000 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14
лютого 2000 року "Про невідкладні заходи щодо подолання кризових явищ у
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паливно-енергетичному комплексі України", Програма "Україна-2010", Програма
діяльності Кабінету Міністрів України та інші.
Зниженню енергоємності ВВП сприяє і виведення з експлуатації енергоємних
та низькорентабельних виробництв, впровадження в галузях економіки
організаційно-технічних заходів у сфері енергозбереження, енергозберігаючих
технологій, нормування витрачання палива та енергії, впровадження приладів їх
обліку, впровадження пальників, застосування попередньо ізольованих труб в
мережах теплопостачання, встановлення економічних систем освітлення,
розробки та впровадження енергоефективного обладнання та приладів,
паротурбогенераторів та інших енергоефективних заходів. Загальна економія
енергоресурсів від реалізації зазначених заходів становить понад 2,2 млн.т у.п.
Є значні резерви підвищення рівня енергозберігаючого ефекту при
виробництві, постачанні, розподіленні та споживанні енергоресурсів. Загальні
втрати електроенергії при її передачі електричними мережами Мінпаливенерго
України становлять 30,3 млрд.кВт.г або 19,36% від всієї відпущеної
електроенергії в мережу. При цьому витрати в магістральних мережах 220-750 кВ
досягають 4,2 млрд.кВт і в розподільчих мережах 0,4-154 кВ – 25,6 млрд.кВт.г.
Щодо втрат природного газу, то комерційні втрати газу при споживанні
складають по НАК "Нафтогаз України" – біля 1,8 млрд.м3, або 2,65% від обсягів
споживання.
Залишається нереалізованим значний потенціал енергозбереження у
житлово-комунальній сфері і особливу увагу необхідно приділити питанням
впровадження лічильників обліку споживання енергоносіїв, які суттєво
впливають на стан енергозбереження та розрахунків за спожиті енергоносії. Для
стимулювання ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів
запроваджено механізм економічної відповідальності підприємств за неефективне
використання енергоресурсів (постанова Кабінету Міністрів України №1071 від
07.07.00 "Про заходи щодо раціонального використання паливно-енергетичних
ресурсів"). Введено в дію Положення про матеріальне стимулювання колективів і
окремих працівників підприємств та установ за економію паливно-енергетичних
ресурсів у суспільному виробництві. Запроваджено нормування споживання
енергоносіїв у бюджетній сфері. Створено мережу спеціалізованих організацій
для проведення енергетичних обстежень.
Для здійснення заходів правового впливу за нераціональне використання
енергоресурсів розроблено і прийнято доповнення до Кодексу України про
адміністративні правопорушення, яким передбачено накладання штрафів за
нераціональне використання ПЕР.
Протягом останніх років в Україні створені відповідні потужності з
виробництва лічильників газу, води, теплової та електричної енергії, освоєно
випуск всіх типорозмірів лічильників газу для побуту (від 1.6 до 10 куб.м/год) та
промисловості (від 12,5 до 2500 куб.м/год) роторного, мембранного та
ультразвукового принципів дії. Налагоджено виробництво лічильників води всіх
типорозмірів (від 10 до 400 мм умовного діаметру) крильчастого, турбінного та
ультразвукового принципу дії. Потужності підприємств складають 1,5 млн.штук
лічильників на рік. Освоєно всі необхідні типорозміри (Ду = 15-300 мм)
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лічильників теплової енергії крильчастого, турбінного та ультразвукового
принципу дії. Потужності з виробництва лічильників тепла доведені до 38
тис.штук на рік. Освоєно базові моделі однофазних та трифазних
електролічильників індукційного і електронного принципу дії та їх модифікації,
загальною потужністю 1,8 млн.шт. на рік. Налагоджено виробництво однофазних
і трифазних багатотарифних лічильників електроенергії. Їх широке впровадження
сприятиме рівномірному споживанню електроенергії протягом доби і оптимізації
виробництва за витратними критеріями, виходячи з цих умов.
Значно покращує ефективне використання електроенергії впровадження
лічильників обліку диференційованих за періодами доби. Наприклад, у системі
Держводгоспу впровадження системи зонного обліку електроенергії дозволило
досягти щорічної економії бюджетних коштів на суму 3,6 млн.грн. з терміном
окупності 2,5 місяці.
Ресурси НВДЕ – сонячне випромінювання, вітер, біомаса, гідроенергія малих
рік, теплова енергію довкілля, енергія морських хвиль, термальних вод, а також
теплові скиди промисловості, існують постійно і можуть бути використані в
енергетиці набагато ефективніше за традиційне органічне паливо. Вони є дуже
перспективними для ефективного використання на території України. Ці
поновлювані джерела енергії є невичерпними, їх потенціал майже незмінний в
часі, вони не потребують спеціального видобутку і транспортування, а їх
використання для потреб енергетики практично не викликає будь-якого
забруднення навколишнього середовища.
На промислових підприємствах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької та
Луганської областей в технологічних процесах виникає 13-14 млн.т у.п.
енергоспроможних відходів у вигляді штучних та промислових газів, обсяги
використання яких, замість природного газу, необхідно нарощувати. Значним
джерелом альтернативного газового палива є метан вугільних родовищ. Ресурси
метану у вугільних родовищах Донбасу оцінюються в 22,2 трлн.м3, а промислові
запаси більше 11 трлн.м3, в тому числі придатні для вилучення біля 4 трлн.м3.
Висока газоносність притаманна безпосередньо вугільним пластам та породам,
які залягають вище і нижче вугільних пластів. Кількість метану, що міститься в
таких породах, може більш ніж подвоїти вищенаведений показник.
Вугільні шахти України вважаються найбільш загазованими, а тому й
найбільш небезпечними у світі. У зв'язку з використанням застарілого або
невідповідного обладнання, величезні обсяги метану, які вивільняються в ході
проведення гірничих робіт, марнотратне викидаються системами витяжної
вентиляції в атмосферу і лише невелика кількість цього метану використовується.
Потенціал вітрової енергії на території України оцінюється в 20-30 млн.т у.п.
і програмою будівництва вітроелектростанцій до 2010 р. заплановано побудувати
ВЕС потужністю 2000 МВт, що зекономить 1,8 млн.т у.п.
Сонячна енергія, що надходить на територію країни, оцінюється в 400 млн.т
у.п. до 2010 р. планується спорудити геліоустановки гарячого водопостачання на
0,4 млн.т у.п. і фотоелектричні установки потужністю 96,5 МВт, що забезпечить
економію 55 тис.т у.п.
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Гідроенергія малих річок України оцінюється в 12,5 млрд. кВт/год і
потужність малих і мікро ГЕС у 2010 р. може сягти 600 МВт, що забезпечить
економію понад 47 млн.т у.п.
Геотермальна енергія надр України оцінюється в 50 млн.т у.п. і до 2010 р.
прогнозується використання потужності геотермальних систем водопостачання в
1170 МВт, які забезпечать економію 1,5 млн.т у.п.
До альтернативного газового палива можуть бути залучені також гази,
видобуті з малих газових, газоконденсатних, нафтогазоконденсатних родовищ.
Прогнозні балансові запаси цих газів складають 30,9 млрд м3.
Через втрати у місцях концентрації видобутку нафти, її зберігання та
переробки, утворилися техногенні родовища в обсягах 2,5 млн.тонн. Щорічно
додаткова втрата у нафтовидобутку становить 28 тисяч тонн. у нафтопереробці
близько 0,3 млн.тонн, а з урахуванням приймально-транспортних операцій – до
0,6 млн.тонн. Кожна тисяча кіловат-годин електроенергії, яка вироблена з
вказаних відходів, запобігає, в середньому, викидам в атмосферу 4,2 кг твердих
частинок, 5,65 кг оксидів сірки, 1,76 оксидів азоту, а кожна вироблена гігакалорія
теплоти – 0,2 кг твердих часток, понад 3 кг оксидів сірки та близько 1 кг викидів
оксидів азоту. Загальні річні обсяги відновлюваних ресурсів біомаси досягають
115,5 млн.т., з яких можливий енергетичний потенціал по біомасі складає 22,0
млн. т у.п., а технічно доступний енергогіотенціал оцінюється в 13,2 млн.т у.п. на рік.
Лише 0,3% усіх енергоресурсів, що споживаються в Україні, припадає на таке
поновлюване джерело енергії як солома, хоч її надлишок в Україні оцінюється в
4,85 млн.т. За розрахунками, загальний потенціал використання соломи як палива
є достатнім для створення 13 тис. малих теплогенеруючих потужностей (0,1-1,0
МВттеп) плюс 700 теплогенеруючих потужностей для систем централізованого
теплопостачання (1,0-10,0 МВттеп).
Ресурси відходів деревини у лісовому господарстві України досягають 1080
тис.м3 щорічно, при цьому відходи при лісових заготівлях складають 837,6 тис.м3,
при деревообробці – 146,6 тис.м3 кускових відходів і 96 тис.м3 м'яких відходів
(тирси, опилок тощо). У містах та селищах міського типу України щорічно
накопичується білизько 40,0 млн.м3 побутового сміття, а обсяги щорічного
накопичення промислових відходів в Україні, у перерахунку на одиницю площі,
майже на порядок перевищують показники розвинених країн, а також Росії.
Золошлакові відходи 25 великих ТЕС на території України складають 300
млн.тонн, які підлягають раціональній переробці та знешкодженню з отриманням
додаткових обсягів альтернативних енергоносіїв.
За рахунок впровадження заходів з використання нетрадиційної енергетики
та альтернативних видів палива, що передбачені Програмою НВДЕ, є досягнення
до 2010 року економії традиційних паливно-енергетичних ресурсів в обсязі 8-10%
загального споживання енергоресурсів в Україні.
На виконання завдань Програми НВДЕ прийнято Закон України "Про
альтернативні види рідкого та газового палива", тобто вперше в Україні прийнято
законопроект, який на державному рівні сприяє розвитку використання НВДЕ та
визначає правові, соціальні, економічні, екологічні та організаційні засади
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виробництва та споживання альтернативних видів рідкого та газового палива на
основі залучення нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини.
Закон України "Про альтернативні джерела енергії" покликаний законодавчо
визначити умови для максимального забезпечення потреб України в енергоносіях
за рахунок використання альтернативних нетрадиційних і відновлюваних джерел
енергії та окреслює їх номенклатуру і визначає порядок їх видобутку та
використання.
Розвиток сфери альтернативних джерел енергії передбачає також переорієнтацію значної кількості українських науково-дослідних і проектноконструкторських установ, промислових підприємств на розробку та виготовлення конкурентоспроможного енергетичного обладнання для альтернативної
енергетики, яке буде використовуватись для створення енергогенеруючих об'єктів
альтернативної енергетики в Україні, а також, у значній мірі, може бути
спрямоване на експорт. Ведеться також розробка енергоефективних технологій
видобутку енергоресурсів з нетрадиційних джерел енергії та використання
альтернативного палива. Все це, крім основного ефекту, додатково сприятиме
створенню нових робочих місць та підтримці вітчизняного виробника.
Для суттєвого збільшення в енергобалансі України обсягів ПЕР із нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії створюються об'єкти альтернативної
енергетики за найбільш перспективними технологічними напрямками:
• впровадження новітніх конструкцій вітроагрегатів для мережної та
автономної вітроенергетики, пристосованих для найбільш поширених вітрових
умов України;
• розширення сфери та збільшення обсягів використання сонячної та
геотермальної енергії для виробництва електроенергії та теплопостачання;
• використання гідроенергії малих річок шляхом відновлення зруйнованих та
будівництва нових малих ГЕС, а також утилізації енергії технічних систем
водопостачання;
• виробництва сумішевого моторного палива з добавкою (до 8%)
кисневмісних спиртових домішок до бензинів та біосинтетичних оксигенних
компонентів на основі відходів коксохімії та газового конденсату, застосування
протизносних присадок до масел двигунів внутрішнього згорання;
• створення загальнодержавної системи фінансово-економічних, нормативнотехнічних і технологічних заходів для забезпечення умов виробництва та
використання нетрадиційних газових та рідких палив (природного газу, газів
малих газових родовищ, попутнього нафтового газу, промислових газів
металургійних і хімічних підприємств (коксового, доменного, ферросплавного
тощо), генераторного газу, біосинтетичних оксигенних компонентів до
некондиційних бензинів і газового конденсату на основі етанолу для отримання
моторних палив, водоналивних емульсій та дисперсій та ін.), а також інших
нетрадиційних видів палива та джерел енергії;
• використання скидного енерготехнологічного потенціалу зокрема через
застосування турбодетандерних агрегатів та електрогенеруючих потужностей, що
працюють на супутніх газах;
162

• впровадження комбінованих когенераційних енергетичних систем у
комплексі з системами акумулювання енергії тощо;
• будівництво біогазових комплексів для отримання біогазу з осаду
каналізаційних стоків міст і відходів сільського та лісового господарства, харчової промисловості, підприємств комунальної спрямованості, а також створення
умов для розвитку в Україні енергетичних плантацій на базі швидкоростучих
рослин та технологій переробки отриманої біомаси в енергоносії;
• створення мережі підприємств з переробки побутового сміття з метою його
знешкодження та отримання електричної і теплової енергії та впровадження
технологій спалювання й переробки твердих побутових відходів (полімерів,
гумових виробів та автошин) з метою одержання енергоносіїв (гідролізного газу,
рідких нафтопродуктів, технічного вуглецю) із залученням високоефективних
сучасних вітчизняних та закордонних технологій;
• нормативно-правової та методологічної бази щодо залучення до паливноенергетичного балансу України місцевих видів палива. Розроблення
організаційних, науково-економічних і технологічних засад виробництва,
переробки та використання місцевих видів палива, які, в основному, повинні
спрямовуватись на задоволення комунально-побутових потреб споживачів та
населення, в тому числі розширення використання промислових запасів торфу в
регіонах України, збільшення видобутку кускового торфу для безпосереднього
використання в якості палива та фрезерного торфу як сировини для виготовлення
торфобрикетів. Підвищення технологічного та технічного рівня торфовидобутку
за рахунок відновлення та зміцнення в перспективному періоді матеріальнотехнічної бази галузі. Організація децентралізованих заготівель, переробки та
використання місцевих видів палива: відходів сільськогосподарського і
промислового виробництва, вибірки вугілля з шахтних териконів, рубок догляду
за лісовими масивами та лісовими придорожними смугами тощо.
Пріоритети до 2010 і подальші роки в стратегічному плані полягають у
продовженні наполегливого здійснення заходів з впровадження новітніх
енергоефективних швидкоокупних технологій та подальшого розвитку
використання нетрадиційної енергетики та альтернативного палива, які можуть
принести суспільному виробництву України значний економічний ефект.
♦♦♦♦♦
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2.3. ЕНЕРГЕТИЧНА СТРАТЕГІЯ∗
Завданнями Енергетичної стратегії є:
• створення умов для постійного та якісного задоволення попиту на
енергетичні продукти;
• визначення шляхів і створення умов для безпечного, надійного та сталого
функціонування енергетики та її максимально ефективного розвитку;
• забезпечення енергетичної безпеки держави;
• зменшення техногенного навантаження на довкілля та забезпечення
цивільного захисту у сфері техногенної безпеки ПЕК;
• зниження питомих витрат у виробництві та використанні енергопродуктів
за рахунок раціонального їх споживання, впровадження енергозберігаючих
технологій та обладнання, раціоналізації структури суспільного виробництва і
зниження питомої ваги енергоємних технологій;
• інтеграція Об‘єднаної енергосистеми України до європейської енергосистеми з послідовним збільшенням експорту електроенергії, зміцнення позицій
України як транзитної держави нафти і газу.
Реалізація зазначених цілей дозволить створити умови для інтенсивного
розвитку економіки і підвищення рівня життя населення країни.
Напрями Енергетичної стратегії
Основними напрямами реалізації Енергетичної стратегії є:
1. Формування цілісної та дієвої системи управління і регулювання в
паливно-енергетичному секторі, розвиток конкурентних відносин на ринках
енергоносіїв.
2. Створення передумов для докорінного зменшення енергоємності
вітчизняної продукції за рахунок впровадження нових технологій, прогресивних
стандартів, сучасних систем контролю, управління та обліку на всіх етапах
виробництва, транспортування та споживання енергетичних продуктів; розвиток
ринкових механізмів стимулювання енергозбереження в усіх галузях економіки.
3. Розвиток експортного потенціалу енергетики, переважно, за рахунок
електроенергії, шляхом модернізації та оновлення генеруючих потужностей, ліній
електропередач, в тому числі міждержавних.
4. Розвиток вітчизняного енергетичного машинобудування, приладовудування та енергобудівельного комплексу як передумови конкурентоспроможності
підприємств України в енергетичних проектах, в т.ч. за кордоном.
5. Оптимізація видобутку власних енергоресурсів з урахуванням їх
пропозицій на зовнішніх ринках, цінової та геополітичної ситуації, збільшення
обсягів енергії та енергопродуктів, видобутих із нетрадиційних та відновлюваних
джерел енергії.
6. Диверсифікація зовнішніх джерел постачання енергетичних продуктів, а
також диверсифікація маршрутів їх транспортування.
∗

За матеріалами «Енергетичної стратегії України на період до 2030 року”, розробленої
Міністерством палива та енергетики України.
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7. Створення єдиної державної системи статистики, стратегічного планування, моніторингу виробництва і споживання енергетичних продуктів, формування балансів їх попиту та пропозицій.
8. Збалансування цінової політики щодо енергетичних продуктів, яка має
забезпечити покриття витрат на їх виробництво та створення відповідних умов
для надійного функціонування і сталого розвитку підприємств ПЕК.
9. Нормативно-правове забезпечення реалізації цілей Енергетичної стратегії
з врахуванням існуючих міжнародних зобов’язань, передбачених Договором до
Енергетичної Хартії, Кіотським протоколом, численними двосторонніми
міжнародними договорами, а також вимогами європейського енергетичного
законодавства.
Позиціонування України на міжнародних енергетичних ринках
Недоліки:
• обмеженість у власних розвіданих ресурсах природного газу, нафти, а
також ядерному паливі власного виробництва;
• відсутність диверсифікації джерел постачання енергетичних продуктів;
• використання переважної частини потужностей власних гідроресурсів;
• високе техногенне навантаження на довкілля;
• незадовільний технічний стан частини енергетичних об’єктів, в тому числі
систем транспортування енергетичних продуктів.
Переваги:
♦ достатні запаси вугілля та складових ядерного палива: урану і цирконію;
♦ надлишкові потужності для транспортування газу, нафти та експорту
електроенергії;
♦ вигідне географічне та геополітичне становище;
♦ розвинута інфраструктура енергетики;
♦ високопрофесійний кадровий потенціал.
З точки зору глобальних енергетичних процесів слід врахувати вигідне
геополітичне та географічне становище України та пов’язану із цим її роль як
транзитної держави.
Інтеграція української енергосистеми до європейської є складовою
стратегічної мети України щодо входження до ЄС. На відміну від країн нової
хвилі розширення ЄС Україна має достатньо потужні та розвинуті газо-,
нафтотранспортні та електричні мережі, поєднані з транспортними мережами ЄС
і країн СНД, що дозволяє їй брати участь у формуванні Європейської
енергетичної політики та спільного енергетичного ринку, відігравати важливу
роль в енергетичній співпраці країн СНД і ЄС.
Започатковано проекти участі українських компаній у видобутку
вуглеводнів в інших країнах світу (Казахстан, Туркменістан, Лівія, Іран, Ірак
тощо) та у будівництві електростанцій і електромереж (В’єтнам, Куба).
Реалізація Енергетичної стратегії має забезпечити перетворення України на
впливового та активного учасника міжнародних відносин у сфері енергетики,
зокрема через участь у міжнародних і міждержавних утвореннях та енергетичних
проектах. Для цього уряд має створювати умови для діяльності відповідних
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суб‘єктів за такими напрямами: імпорт-експорт енергопродуктів; реалізація та
розвиток транзитного потенціалу; участь у розробленні енергетичних ресурсів та
спорудженні енергетичних об‘єктів за межами України тощо.
Огляд використання первинних джерел енергії та споживання енергії
кінцевими споживачами
Україна належить до країн частково забезпечених традиційними видами
первинної енергії, а отже змушена вдаватися до їх імпорту. Енергетична
залежність України від поставок органічного палива, з урахуванням умовно первинної ядерної енергії, у 2000 та 2005 роках становила 60,7%, країн ЄС – 51%.
Подібною або близькою до української є енергозалежність таких розвинутих
країн Європи, як Німеччина – 61,4%, Франція – 50%, Австрія – 64,7%. Багато
країн світу мають значно нижчі показники забезпечення власними первинними
ПЕР, зокрема Японія використовує їх близько 7%, Італія – близько 18%.
Рівень енергозалежності України є середньоєвропейським і має тенденцію до
зменшення (з 60,7% у 2004 році до 54,8% у 2005 році), але він характеризується
відсутністю диверсифікації джерел постачання енергоносіїв, насамперед нафти,
природного газу та ядерного палива.
Енергетична залежність України та країн світу у [2000 - 2004 рр.], %
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Румунія
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У структурі споживання первинної енергії в Україні за минулі роки
найбільший обсяг припадає на природний газ – 41% (39% у 2005 році), тоді як в
країнах світу питома вага споживання газу становить 21%; обсяг споживання
нафти в Україні становить 19%, вугілля – 19%, урану – 17%, гідроресурсів та
інших відновлювальних джерел – 4%.
Структура споживання первинної енергії в Україні,
країнах ЄС-15, США та у світі в цілому:
Природний газ
Нафта
Вугілля
Уран
Гідроресурси та інші
відновлювальні джерела
Всього

Світ
21%
35%
23%
7%

Україна
41%
19%
19%
17%

Країни ЄС-15
22%
41%
16%
15%

США
24%
38%
23%
8%

14%

4%

6%

7%

100%

100%

100%

100%
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Напружена ситуація у забезпеченні електроенергетики, комунальної сфери
та населення вугіллям належної якості, вугільними та торфобрикетами,
скрапленим газом призводить до їх заміщення природним газом, що збільшує
енергозалежність України. У цьому контексті доцільно провести технікоекономічні розрахунки щодо заміщення газу та інших побутових видів палива, що
використовуються для опалення, на електроенергію, перш за все, у зонах
розташування атомних електростанцій, у гірських та поліських селах і віддалених
населених пунктах, а також використання електроенергії для опалення
новозбудованого житла.
Рівень енергозабезпеченості країни характеризується показником питомого
споживання первинної енергії на одну особу (т у.п./люд.). Енергозабезпеченість
України у 2005 році дорівнювала 4,3 т у.п./люд., що значно відстає від розвинутих
країн світу (США, ЄС-15, Японія), але випереджає рівень найбільш
індустріалізованих країн світу, які розвиваються (КНР, Індія, Туреччина).
Питоме річне споживання первинної енергії
у країнах світу, т у.п./люд.
(за даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА)
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1,2

Україна
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1990 рік

2000 рік
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США

14,2

15,5

15,6

Японія

5,2

6,2

6,3

ЄС-15

5,7

6,2

6,4

КНР

0,8

1,0

1,2

Індія

0,3

0,5

0,5

Туреччина

1,3

1,6

1,8

Східна Європа

4,6

3,4

3,6

СНД

7,5

5,1

6,2

Україна

7,1

3,7

4,3

Технологічний рівень країни опосередковано характеризується показником
споживання електричної енергії на одну особу (кВтг/люд.). Питоме річне
споживання електроенергії в Україні у 2005 р. становило 3789 кВтг/люд., що в 2 –
3 рази нижче ніж у розвинутих країнах світу. У 1990 р. цей показних складав в
Україні 5198 кВтг/люд. Відставання за цим показником від розвинутих країн світу
спричинено різким падінням споживання електричної енергії промисловістю та
сільським господарством у 90-х роках. З 2000 року окреслено стійку тенденцію
зростання цього показника.
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Питоме річне споживання електричної енергії у країнах
світу та в Україні, кВтг/люд.
(за даними МЕА)
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4731
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Східна
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ЄС-15

США

Японія
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3789

1990 рік
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2005 рік

США

11086

13062

12792

Японія

6169

7433

7727

ЄС-15

5488

6393

6813

КНР

477

933

1170

Індія

304

473

485

Туреччина

910

1702

1592

Східна Європа

3426

3182

3458

СНД

5131

3842

4731

Україна

5198

3412

3789

Узагальнюваними показниками ефективності використання паливно-енергетичних
ресурсів країни є питомі витрати первинної енергії на одиницю валового внутрішнього
продукту країни (енергоємність ВВП).
Енергоємність ВВП України у 2,6 рази перевищує середній рівень енергоємності ВВП
країн світу. Причиною високої енергоємності є надмірне споживання в галузях економіки
енергетичних ресурсів на виробництво одиниці продукції, що зумовлює відповідне зростання
імпорту вуглеводнів в Україну.
Висока енергоємність ВВП в Україні є наслідком істотного технологічного відставання у
більшості галузей економіки і житлово-комунальній сфері, незадовільної галузевої структури
національної економіки і, зокрема, імпортно-експортних операцій та впливу „тіньового”
сектора економіки.
Енергоємність ВВП країн світу, кг у.п./$ США (ПКС)
(*Key World Energy Statistics, 2003, 2004)
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Україна
у 2030 році
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0,50

168

0,33 0,34
0,26

0,34

Світ

Японія

Китай

Білорусія

Росія

0,24

Україна

Литва

Чехія

Польща

Фінляндія

Швеція

Великобританія

Іспанія

Німеччина

Угорщина

0,30

0,26 0,26 0,24
0,23

Франція

Данія

Австрія

0,20 0,20

0,39

Туреччина

0,34

0,33

Австралія

0,43

0,40

Прогнозування макроекономічних показників потреби України в
паливно-енергетичних ресурсах
Прогнозованим розвитком економіки держави до 2030 року визначено три
періоди: до 2010 р. – період структурної перебудови інноваційного напряму;
2011-2020 рр. – період випереджального розвитку традиційних галузей сфери
послуг в економіці України. У ці періоди формуються підвалини
постіндустріального способу виробництва. У період 2021-2030 рр. прогнозується
завершення переходу до постіндустріального суспільства з характерною зміною
структури економіки.
Перший період (до 2010 рр.) – передбачає відродження та перебудову
промисловості і формування гарантованої основи для фундаментальних змін і
формування раціонального промислового комплексу у подальшій перспективі. У
цьому періоді передбачається досягнення стійкої стабілізації та економічного
зростання на основі випереджального розвитку наукоємних галузей,
стимулювання виробництв, орієнтованих на внутрішній ринок споживчих товарів
тощо. Цей період поєднує в собі оздоровлення та відродження виробництва зі
структурною перебудовою, стале зростання обсягів виробництва.
Стратегічна мета другого періоду (2011–2015–2020 рр.) – формування єдиної
промислової системи країни як органічної частини європейського простору, що
використовує всі переваги своєї ресурсної бази, технологій, високорозвиненого
інтелектуального потенціалу нації. Цей період визначається як інвестиційноінноваційний і характеризується переходом на капіталомісткий шлях розвитку зі
значними обсягами капіталовкладень у докорінну реконструкцію всіх галузей
промисловості. При цьому передбачається широко використовувати накопичений
потенціал ресурсів для інвестування.
Третій період (2021–2030 рр.) може бути окреслено як переважно
інноваційний. Стратегічною метою розвитку промислового комплексу України в
цей період передбачено еволюційний перехід до сталого розвитку в
постіндустріальному світовому суспільстві на підґрунті збереження та безпеки
життєвого простору людини, здійснення промислової діяльності з найменшими
витратами за рахунок високоефективного використання матеріального та
інтелектуального потенціалу. Ймовірно, наприкінці третього періоду промисловість сформується як цілісна виробничо-економічна система екзогенного типу
(тобто, не замкнена лише на себе). Така система забезпечує економічну незалежність держави та реалізацію стратегічної мети – входження України на
паритетних умовах до числа провідних, технологічно розвинених країн світу.
Прогнозування розвитку української економіки провадилось в умовах
значної невизначеності основних чинників, тому було розраховано цілий сектор
можливих траєкторій її розвитку. Цей сектор обмежено найбільш сприятливими
(оптимістичний сценарій) та найменш сприятливими (песимістичний сценарій)
умовами розвитку економіки України. Між ними виділено сектор найбільш
вірогідного (базового) сценарію.
Особливості економічного розвитку країни до 2030 р. враховано в прогнозах
споживання паливно-енергетичних ресурсів, зокрема, через прогнозні макропоказники енергоємності.
169

Таким чином, згідно з базовим сценарієм до 2030 року прогнозується
збільшення обсягу виробництва ВВП майже в 3 рази, а споживання первинних
енергоресурсів – тільки на 51% (з 200,6 млн. т у.п. у 2005 р. до 302,7 млн. т у.п. –
у 2030 р.).
Випереджання темпів економічного зростання порівняно з темпами
споживання первинних енергоресурсів має забезпечуватися шляхом реалізації
стратегічної мети, спрямованої на досягнення до 2030 року світового рівня
показників енергетичної ефективності. Досягнення такого рівня планується
здійснити за рахунок двох основних факторів:
• технічного (технологічного) енергозбереження, що передбачає
модернізацію або заміну енергоємних наявних технологій, підвищення
енергоефективності промисловості і соціально-комунального сектора економіки
та зменшення втрат енергоресурсів;
• структурного енергозбереження, що передбачає докорінні структурні
зміни для створення малоенергоємної та малоресурсної економіки шляхом
впровадження новітніх технологій.
Прогноз обсягів виробництва ВВП, млрд. грн. (ціни 2005 р.)
1700

млрд.грн (в цінах 2005 р.)

1792,3

оптимістичний
базовий
песимістичний

1397,2

1400
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413,9*
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Прогноз динаміки споживання первинних ресурсів, рівнів структурного
та технологічного енергозбереження до 2030 року, млн. т у.п.
(базовий сценарій)
Структурне енергозбереження
Технологічне енергозбереження
Споживання первинних енергоресурсів

120,3

54,4

198,1

25,3
7,9
66,4

137,5
109,8

302,7
200,6

213,8

227,0

244,3

2005*

2010

2015

2020

2030

Впровадження енергозберігаючих технологій можливе тільки за умови
переходу на ринкове формування цін на енергетичні ресурси, що передбачається
здійснити переважно у 2006 - 2007 роках.
* Показники за 2005 рік в усіх розділах Енергетичної стратегії України на період до 2030 року
прийняті за попередніми даними станом на 08.02.2006 р.

♦♦♦♦♦
2.4. ІНТЕГРАЦІЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Елементи інтеграції в енергетиці:
Адаптація законодавства та відповідні інституційні перетворення;
Інтеграція мереж та уніфікація стандартів.
Адаптація законодавства України до законодавства ЄС є міжнародним
зобов’язанням, передбаченим Угодою про партнерство і співробітництво між
Україною та європейськими співтовариствами (далі – УПС) від 14 червня 1994
року. Відповідно до ст. 51 п.1 УПС Україна зобов’язується наближувати чинне та
майбутнє законодавство до законодавства Співтовариства у пріоритетних сферах.
Адаптація енергетичного законодавства визначена пріоритетною сферою
відповідно до Закону України „Про загальнодержавну програму адаптації
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законодавства України до законодавства Європейського Союзу” від 18 березня
2004 року.
Адаптація українського законодавства до енергетичного законодавства ЄС
має сприяти створенню конкурентних енергетичних ринків України, інтегрованих
до європейських ринків. Створення таких ринків базується на засадах:
• забезпечення надійності постачання енергоносіїв;
• розширення конкуренції відповідно до принципів свободи руху товарів,
послуг, капіталу та робочої сили;
• забезпечення охорони навколишнього середовища та цивільного захисту у
сфері техногенної безпеки.
Адаптація законодавства України за напрямами
Електрична енергія та природний газ
Правове регулювання електроенергетичної та газової галузей ЄС спрямовано
на вдосконалення існуючого оптового ринку електроенергії та створення
конкурентного ринку природного газу.
Ринки мають забезпечити повну лібералізацію відносин у сфері постачання
природного газу та електроенергії (у країнах-членах ЄС до 1 липня 2007 року усім
споживачам, з урахуванням побутових, має бути забезпечено право вибору
постачальника)
Правова основа створення енергетичних ринків:
Директива 2003/54/ЄС від 26 червня 2003 р. Європейського Парламенту та
Ради стосовно спільних правил для внутрішнього ринку електроенергії, яка
скасовує Директиву 96/92/ЄС;
Директива 2003/55/ЄС від 26 червня 2003 р. Європейського Парламенту та
Ради стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу, яка
скасовує Директиву 98/30/ЄС;
Регламент Ради ЄС 1228/2003 від 26 червня 2003 р. про умови доступу до
мереж для транскордонних перетоків електроенергії;
Рішення Європейського Парламенту та Ради ЄС 1229/2003/ЄС від 26 червня
2003 р. про правила для транс’європейських енергетичних мереж.
Адаптація законодавства України в частині створення ринків природного
газу та розвитку ринку електроенергії має передбачати такі основні засоби та
механізми утворення ринку:
♦ створення умов для діяльності незалежного регулятора ринків, який
регулює відносини між учасниками ринків;
♦ створення умов для незалежної діяльності операторів з транспортування та
розподілу електричної енергії і природного газу;
♦ запровадження регульованого (на основі встановлених регулятором
однакових незалежно від форм власності та недискримінаційних тарифів) доступу
до засобів транспортування та розподілу електроенергії і природного газу;
♦ запровадження справедливих, прозорих та недискримінаційних соціальних
зобов’язань енергетичних компаній щодо надання послуг і захист найбільш
незахищених категорій споживачів;
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♦ створення умов для розвитку внутрішніх та міждержавних електричних
мереж та газопроводів з метою забезпечення надійності функціонування
енергетичних ринків, здійснення експортно-імпортних операцій та транзиту
електроенергії та газу.
Нафтова галузь
Адаптація енергетичного законодавства України до енергетичного
законодавства ЄС у сфері нафтової галузі полягає у досягненні безпеки поставок і
забезпеченні надійності функціонування енергосистеми шляхом прийняття
законодавчих актів, якими передбачатимуться заходи щодо:
• створення та підтримання резервів нафти та нафтопродуктів на рівні,
достатньому для забезпечення внутрішнього споживання протягом не менше 90
днів;
• створення уніфікованого порядку обліку та використання резервів нафти та
нафтопродуктів;
• розроблення плану дій, що має застосовуватися у випадку виникнення
ускладнень у постачанні сирої нафти і нафтопродуктів;
• створення умов для надійної роботи внутрішніх і міждержавних
нафтопроводів, здійснення транзиту нафти;
• створення або визначення компетентного органу з необхідними
повноваженнями на випадок виникнення труднощів у постачанні сирої нафти чи
нафтопродуктів;
• визначення порядку проведення міждержавних консультацій та
забезпечення координації національних заходів у разі виникнення кризової
ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів.
Основними актами ЄС у цій сфері є:
Директива Ради ЄЕС 68/414/ЄЕС від 20 грудня 1968 р. про введення
зобов’язань країн-членів ЄЕС підтримувати мінімальні резерви сирої нафти та/
або нафтопродуктів;
Директива Ради 98/93/ЄС від 14 грудня 1998 р. про внесення змін до
Директиви 68/414/ЄЕС.
Вугільна галузь
Регулювання вугільної галузі в ЄС спрямовано на впорядкування та
зменшення державних субсидій на видобування вугілля, а також на встановлення
прозорих цін на ринку з метою досягнення ринкових умов функціонування галузі,
зокрема, через створення належних умов для конкуренції.
Основними документами у цій галузі є:
♦ Регламент Ради ЄС 1407/2002 від 23 липня 2002 р. про державну допомогу
вугільній промисловості;
♦ Регламент Ради ЄС 405/2003 від 27 лютого 2003 р. щодо моніторингу
імпорту Співтовариством вугілля з третіх країн.
Адаптація українського законодавства у цій галузі потребує прийняття
законодавчих актів, спрямованих на:
• визначення видів державної допомоги, які надаються вугільній галузі, а
також умов та термінів їх надання виключно законами України;
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• створення системи моніторингу надання та використання державної
допомоги і моніторингу експорту та імпорту вугілля.
Ядерна енергетика
Правове регулювання відносин у ядерній галузі є одним з найрозвинутіших у
межах європейського енергетичного права. Основу такого регулювання
складають:
♦ Римський Договір про Європейське співтовариство з атомної енергії
(Євратом) 1957 року;
♦ статути Агенції Євратому з постачання від 6 листопада 1958 р.;
♦ правила Агенції Євратому з Постачання ЄС з ядерної енергетики від
11.05.1960 щодо способу врівноваження попиту та пропозиції на уранову руду,
вихідні матеріали та спеціальні матеріали, що розщеплюються;
♦ Директива Ради 92/3/Євратом від 3 лютого 1992 р. про нагляд та контроль
за перевезенням радіоактивних відходів між країнами-членами, а також їхнім
ввезенням до ЄС та вивезенням з нього;
♦ Регламент Ради (Євратом) 1493/93 від 8 червня 1993 р. щодо перевезень
радіоактивних речовин між країнами-членами.
Ядерне законодавство України значною мірою відповідає вимогам
європейського законодавства внаслідок реалізації численних міжнародних угод,
учасником яких є Україна.
Адаптація українського законодавства у цій сфері потребує прийняття
законодавчих актів, спрямованих на:
• підтвердження відповідності продукції, що постачається на підприємства
атомної енергетики;
• залучення та використання фінансових ресурсів для зняття з експлуатації
АЕС та передачі на довгострокове зберігання/ захоронення радіоактивних
відходів (далі – РАВ);
• впровадження санітарних норм і правил для АЕС;
• спорудження сховищ відпрацьованого ядерного палива (далі – ВЯП) та
РАВ;
• продовження терміну експлуатації АЕС;
• забезпечення кредитування будівництва нових об’єктів ядерноенергетичного комплексу (далі – ЯЕК);
• виконання процедур підготовки і передачі на захоронення РАВ
підприємств ЯЕК;
• остаточного захоронення РАВ у глибинних геологічних формах;
• поводження з ВЯП після його довгострокового безпечного зберігання.
Відновлювані джерела енергії, енергозбереження та охорона
навколишнього середовища
Правове регулювання у цій сфері розвивається за двома напрямками:
зменшення енергоємності та розвиток відновлювальних джерел енергії.
Основними правовими актами, які регулюють відповідні відносини, є такі:
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♦ Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС 2001/77/ЄС від 27
вересня 2001 р. про сприяння виробництву електроенергії з відновлювальних
джерел енергії (на внутрішньому електроенергетичному ринку);
♦ Директива 2004/8/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 лютого
2004 р. про сприяння спільному виробництву тепла й електроенергії (когенерації)
на основі корисного теплового навантаження на внутрішньому енергетичному
ринку та внесення змін до Директиви 92/42/ЄЕС;
♦ Директива 2002/91/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня
2002 р. про енергоефективність будівель.
Адаптація українського законодавства у цій сфері потребує прийняття
законодавчих актів, спрямованих на:
• створення умов для збільшення використання відновлювальних джерел
енергії, зокрема, через забезпечення доступу електроенергії з відновлювальних
джерел до електричних мереж за прийнятними цінами, встановлення спеціальних
тарифів, спрощення адміністративних процедур надання дозволу на будівництво
“відновлюваних” електростанцій тощо;
• надання преференцій для розвитку (реабілітації) ресурсної бази для
НВДЕ, зокрема, полікристалічного кремнію для виробництва фотоперетворювачів
сонячних модулів, біомаси, шахтного метану тощо.
• підвищення енергоефективності та покращення надійності постачання
енергетичних продуктів шляхом створення правових рамок для заохочення та
розвитку високоефективної когенерації, тобто одночасного виробництва теплової
та електричної енергії;
• фінансове, правове та організаційне стимулювання використання
енергоефективних матеріалів і технологій у соціальній сфері та різних галузях
економіки, насамперед транспорті, будівництві та інших;
• організаційна, правова і фінансова підтримка можливого використання
промислових і побутових відходів, перш за все енергоємних, як металолом,
відходи будівельних матеріалів, склотари тощо.
• створення недискримінаційних умов для виробництва енергії з різних
відновлювальних джерел.
Зважаючи на досвід країн Центральної Європи щодо адаптації енергетичного
законодавства, її наслідком має стати зміна таких ключових засад функціонування
енергетики:
Монополізм ⇒ конкуренція;
Державне управління ⇒ державне регулювання;
Центральне планування ⇒ лібералізація;
Державна власність ⇒ приватна власність.
Адаптацію національного законодавства доцільно здійснювати з
урахуванням особливостей, якими характеризувався процес приведення у
відповідність з вимогами європейського права (насамперед, директив)
законодавства країн-членів ЄС, а саме:
♦ з урахуванням існуючих відмінностей у функціонуванні та правовому
регулюванні різних сегментів енергетики, а також існуючих особливостей їх
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оподаткування,
фінансування,
корпоративного
управління,
охорони
навколишнього природного середовища тощо;
♦ врахування положень права ЄС та внесення змін до діючих і розроблення
нових нормативно-правових актів, спрямованих на досягнення визначеної мети.
Адаптація енергетичного законодавства та подальше реформування ПЕК,
насамперед у сфері лібералізації енергетичних ринків, повинні проводитись лише
в тому випадку, коли очікувані вигоди перевищуватимуть можливі втрати.
З метою вдосконалення розробки та адаптації енергетичного законодавства
до законодавства ЄС доцільно централізувати виконання зазначених функцій, а
також вирішити питання фінансового, кадрового і організаційного забезпечення
такої діяльності.
Інтеграція мереж та уніфікація стандартів
Енергетичні мережі України тісно пов’язані з відповідними мережами країн
ЄС.
Інтеграція нафто- та газопроводів з європейськими мережами забезпечується
тим, що вони значною мірою використовуються для транзиту енергоносіїв з Росії
та інших країн у напрямку ЄС. Використання транзитного потенціалу
газопроводів становить близько 70%, а нафтопроводів – не більше 50%. Зважаючи
на це, можна стверджувати, що нафто- та газопроводи є достатньо інтегрованими
з мережами країн-членів ЄС.
Основне завдання щодо інтеграції електроенергетики стосується
міждержавних і магістральних електромереж.
До 1993 року ОЕС України працювала в енергосистемі „МИР” у
паралельному режимі з енергосистемами Польщі, Угорщини, Словаччини та
Чехії, Болгарії та Румунії, які на цей час здійснили відповідні до директив ЄС
заходи і увійшли до європейської енергосистеми UCTE.
З 2001 року Об’єднана енергосистема України працює у паралельному
режимі з енергосистемами Російської Федерації, Молдови та країн Балтії.
З липня 2002 року частина української енергосистеми, так званий „Острів
Бурштинської ТЕС”, працює у паралельному режимі з об’єднаною
енергосистемою Європи UCTE.
Сприятливим фактором щодо інтеграції української енергосистеми є
збереження практично всіх електроліній колишньої системи „МИР”. Виняткову
роль в цьому плані відіграє електропідстанція 400 кВ „Мукачеве” через яку
енергосистеми Румунії, Словаччини і Угорщини з’єднані не лише з ОЕС України,
але і між собою (та з UCTE).
Для інтеграції ОЕС України до системи UCTE та створення технічних умов
для реалізації прогнозованих обсягів експорту електроенергії необхідно:
• визначити рівень технологічних стандартів і умов паралельної роботи ОЕС
України з європейською енергосистемою;
• визначити терміни та джерела фінансування заходів з введення додаткових
регулюючих потужностей, підвищення стійкості, режимної керованості та
безпечності електропостачання в аварійних режимах шляхом проведення повної
реконструкції систем первинного регулювання ОЕС, в тому числі систем
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автоматичного регулювання енергоблоків ТЕС та ГЕС для доведення їх швидкодії
до нормативу ЄС, впровадження системи автоматичного регулювання частоти і
потужності та реконструкції обладнання електричних мереж для підвищення їх
пропускної
спроможності,
використання
регулюючого
потенціалу
електроспоживачів – регуляторів частоти і потужності в системі;
• визначити і встановити прозорі і стабільні засади податкової,
амортизаційної політики щодо суб’єктів, які безпосередньо забезпечують
реалізацію технічних планів інтеграції з UCTE.
• забезпечити на державному рівні зовнішньополітичну підтримку заходів
щодо інтеграції української енергосистеми.
За умови активізації роботи за цим напрямом, враховуючи сучасний
технічний та фінансовий стан галузі, а також власний досвід та досвід країн
Центральної Європи, що вже пройшли цей шлях, практична інтеграція ОЕС
України до об’єднаної енергосистеми ЄС можлива у 2009 – 2010 роках.
Першочерговим завданням має стати розроблення концепції інтеграції об’єднаної
енергосистеми України до UCTE та деталізованого плану заходів, спрямованого
на її реалізацію.
♦♦♦♦♦
2.5. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИМ
КОМПЛЕКСОМ

Існуюча система управління в паливно-енергетичному комплексі
формувалась спонтанно, діяла переважно в інтересах окремих груп впливу і є
недосконалою. Внаслідок цього держава втратила контроль над активами в
енергетиці, відбувся відтік професійних кадрів та зниження рівня науковотехнічного забезпечення галузей ПЕК.
Державне управління та регулювання ПЕК має відповідати організаційнофункціональній побудові галузі. Запланований стратегією розвиток і
реформування енергетики потребує чіткого визначення та розмежування функцій
державного управління та регулювання, а також уникнення впливу природних
монополій на прийняття рішень відповідними державними органами.
Ключовими суб’єктами державного управління паливно-енергетичним
комплексом є Кабінет Міністрів України, галузеві міністерства і відомства:
Міністерство палива та енергетики України і Міністерство вугільної
промисловості, Державний комітет ядерного регулювання України, Національне
агентство України з питань забезпечення ефективного використання
енергетичних ресурсів.
До повноважень Кабінету Міністрів України, як вищого органу управління,
належить виконання Законів України у сфері ПЕК, затвердження енергетичної
політики та умов управління державними енергетичними активами,
удосконалення системи управління ПЕК. До повноважень міністерств слід
віднести безпосереднє державне управління у галузях відповідно до затверджених
Кабінетом Міністрів України засад.
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Окремі повноваження щодо управління в енергетиці, пов’язані з
розміщенням енергетичних об’єктів і формуванням соціально значимих тарифів,
можуть делегуватися відповідним органам місцевого самоврядування.
Державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та
суміжних ринків в електроенергетичній, газовій і нафтовій галузях здійснюється
Національною
комісією
регулювання
електроенергетики
(НКРЕ)
та
Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
(у сфері теплопостачання). Основним завданням Комісії є регулювання відносин
між учасниками енергетичних ринків на засадах недискримінаційності та
ефективності їх роботи.
Державне регулювання підприємницької діяльності здійснюється шляхом:
• формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо
розвитку і функціонування відповідних ринків;
• формування цінової і тарифної політики на ринках, які перебувають у стані
природної монополії та контроль за конкурентним ціноутворенням в галузях;
• забезпечення рівних можливостей доступу споживачів на відповідні ринки;
• запобігання монополізації та сприяння конкуренції на ринках, суміжних до
ринків, які перебувають у стані природної монополії;
• збалансування інтересів суб’єктів енергетичних ринків та споживачів
товарів і послуг цих ринків;
• захисту прав споживачів товарів і послуг суб’єктів природних монополій та
суміжних ринків щодо отримання товарів і послуг належної якості за економічно
обґрунтованими цінами;
• ліцензування діяльності учасників відповідних ринків і контролю за
виконанням ліцензійних умов суб’єктами підприємництва.
НКРЕ здійснює в установленому порядку перегляд умов ліцензування
підприємницької діяльності із формуванням кваліфікаційних вимог до керівників
підприємств, створює системи моніторингу ліцензованої діяльності, визначає
механізм припинення дії ліцензій.
Основними завданнями Національного агентства України з питань
забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів є: проведення
єдиної державної політики у сфері використання енергетичних ресурсів та
енергозбереження; забезпечення збільшення частки нетрадиційних та
альтернативних видів палива у балансі попиту та пропонування енергоносіїв;
створення державної системи моніторингу виробництва, споживання, експорту та
імпорту енергоносіїв, удосконалення системи обліку та контролю за споживанням
енергетичних ресурсів; забезпечення функціонування єдиної системи нормування
питомих витрат енергетичних ресурсів у суспільному виробництві.
Контроль за технічним станом об’єктів, режимами енергоспоживання,
дотримання вимог безпеки здійснюють відповідні державні інспекції, а також
відповідні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій, функції і повноваження яких слід чітко регламентувати законами й
іншими нормативно-правовими актами для того, щоб забезпечити баланс
інтересів громадян, держави і власників енергетичних об’єктів.
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Основні напрями стратегічного розвитку енергозабезпечення регіонів країни,
що підлягають розв’язанню органами місцевого самоврядування:
Освоєння економічно досяжних регіональних (місцевих) покладів горючих
копалин, вторинних енергетичних ресурсів, нетрадиційних і поновлюваних
джерел енергії, потенціалу енергозбереження та забезпечення розвитку власних
децентралізованих джерел генерації електро– та теплоенергії з досягненням
необхідного рівня енергетичної та екологічної безпеки;
ліквідація дефіциту котельно-пічного палива для комунально-побутової
сфери та населення;
ліквідація та попередження виникненню монополізму та забезпечення
справедливої конкуренції у сфері постачання енергетикних ресурсів регіональним
споживачам та ін.
Для реалізації зазначених напрямків розвитку місцеві (регіональні) органи
розробляють та затверджують у встановленому порядку відповідні програми.
Для
належної
організації
державного
управління
регіональним
енергозабезпеченням передбачається законодавче врегулювання повноважень та
сфер відповідальності центральних та регіональних органів влади, органів
місцевого самоврядування у питаннях економічного, технологічного та
господарського управління загальнодержавними і регіональними системами
енергозабезпечення.
♦♦♦♦♦
2.6. СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ
У 2005 році відносини власності в паливно-енергетичному комплексі були
недостатньо впорядкованими та систематизованими, оскільки об’єкти ПЕК
перебувають у державній, комунальній та приватній власності, а також у спільній
власності приватних осіб і держави.
Електроенергетична галузь
Основними виробниками електричної енергії є чотирнадцять потужних
теплових, вісім гідравлічних та чотири атомні електростанції.
У тепловій електроенергетиці одинадцять електростанцій входять до складу
чотирьох акціонерних енергогенеруючих компаній з державною часткою акцій
понад 70%, які підпорядковані Національній акціонерній компанії “Енергетична
компанія України”, а три електростанції належать приватній компанії.
Вісім гідравлічних електростанцій об’єднує державна акціонерна
гідрогенеруюча компанія „Укргідроенерго”, чотири АЕС – Національна атомна
енергогенеруюча компанія “Енергоатом”. Транспортування електричної енергії
від енергогенеруючих до енергопостачальних компаній магістральними
електромережами, а також функції диспетчерського управління Об’єднаною
енергетичною системою України забезпечує Національна енергетична компанія
“Укренерго”, до складу якої входять вісім регіональних електроенергетичних
систем.
179

Згідно із Законом України „Про електроенергетику” гідравлічні і атомні
електростанції, а також магістральні та міждержавні мережі не підлягають
приватизації.
Передачу електричної енергії розподільчими мережами здійснюють 43
постачальники за регульованим тарифом, з яких 15 є акціонерними
енергопостачальними компаніями з державною часткою акцій понад 50%,
корпоративне управління якими здійснює Національна акціонерна компанія
“Енергетична компанія України” в межах пакетів акцій, що залишилися в
державній власності.
Потребують законодавчого врегулювання питання:
• щодо можливості залучення коштів недержавних інвесторів, що
вкладаються як прямі інвестиції на незворотній основі у будівництво державних
об’єктів, що не підлягають приватизації;
• щодо можливості приватизації ТЕЦ.
• взаємовідносин держави з приватизованими енергетичними компаніями
щодо енергозабезпечення регіонів, залучення інвестицій та бюджетних коштів на
розвиток енергетики, захисту прав споживачів.
Атомна промисловість
У промисловості ядерно-паливного циклу України функціонують чотири
основних державних підприємства уранового і цирконієвого виробництва та
науково проектний інститут „УкрНДІпромтехнолія”. На їх базі, з метою
координації робіт щодо забезпечення АЕС власним ядерним паливом,
передбачається створення державного виробничого об’єднання.
Вугільна промисловість
Останнім часом у вугільній промисловості України дещо посилилися
процеси, пов’язані з трансформацією форм власності і, перш за все,
вугледобувних підприємств. Проте, через низьку інвестиційну привабливість
підприємств, а також непослідовну державну політику в галузі та відсутність
досконалого механізму реформування форм і відносин власності, відсутність їх
правового забезпечення роздержавлення шахт і розрізів не відповідає ринковим
вимогам і перетворенням, які відбуваються у національній економіці. У вугільній
промисловості функціонують 167 вугледобувних підприємств з різними формами
власності, однак, державна власність є домінуючою - її частка складає 93%.
З урахуванням досвіду високоефективної роботи недержавних вугільних
шахт, у тому числі і у складних гірничо-геологічних умовах, передбачається
розширення практики роздержавлення підприємств галузі шляхом приватизації
незалежно від рівня їх рентабельності. При цьому визнається доцільним вартість
майна (державного пакета акцій) збиткових шахт і розрізів знижувати без
обмежень аж до безоплатної його передачі у власність під зобов’язання покупця
щодо розвитку та фінансового оздоровлення підприємства, заздалегідь
регламентувати у договорі продажу-купівлі майна (контрольного пакета акцій)
підприємства умови його державної фінансової підтримки на увесь після приватизаційний період, а також умови і джерела фінансування закриття шахт після
вичерпання запасів вугілля в межах гірничого відводу.
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Структура власності діючих вугледобувних підприємств
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Нафтогазовий комплекс
Відповідно до Указу Президента України від 25.02.98 N 151/98 “Про
реформування нафтогазового комплексу України” та на виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 25.05.98 N 747 ”Про утворення НАК “Нафтогаз
України” до статутного фонду Компанії передано:
ДАТ “Чорномонафтогаз” – 100 % акцій статутного фонду;
ВАТ “Укртранснафта” – 100% акцій статутного фонду;
ВАТ “Укрнафта” – 50%+1 акція статутного фонду.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.04 № 1162 до НАК
“Нафтогаз України” передано пакет акцій ЗАТ “Укртатнафта” у розмірі 43%
статутного фонду.
Для транспортування нафти використовується державне майно, яке не
підлягає приватизації або передачі в оренду згідно із чинним законодавством
(магістральні нафтопроводи, споруди на них) та у користування НАК “Нафтогаз
України”.
Три нафтопереробні підприємства – ВАТ “Лисичанськнафтоорг.синтез“,
ВАТ “Херсоннафтопереробка” і ВАТ “Лукойл-Одеський НПЗ” повністю
приватизовані, державний пакет акцій ВАТ “НПК Галичина” (Дрогобицький
НПЗ) і ВАТ “Нафтохімік Прикарпаття” (Надвірнянський НПЗ) становить,
відповідно, 25% і 26%.
Державна частка в статутному фонді ЗАТ “Укртатнафта” становить з боку
України – 43,054%, державний пакет акцій ЗАТ “Укртатнафта” передано до
статутного фонду НАК “Нафтогаз України”.
Виходячи зі світового досвіду та чинного законодавства приватизація
нафтогазових компаній здійснюється цілісним майновим комплексом шляхом
продажу державою акцій Компанії за грошові кошти під інвестиційні
зобов’язання із збереженням у державній власності пакета акцій не менше 50%+1
акція.
Враховуючи виняткове значення для України об’єктів транзиту нафти і газу,
державне управління ними повинно гарантувати дотримання національних інтересів та
забезпечення стратегічних завдань їх розвитку.
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Магістральні нафтогазопроводи, підземні сховища газу повинні залишитись
у державній власності.
Подальший розвиток галузі має забезпечити: нарощування виробничих
потужностей підприємств, що входять до її складу та підвищення їх ліквідності;
максимально ефективне використання закріпленого за цими підприємствами
майна; здійснення єдиної державної політики щодо технічного оснащення
нафтогазопроводів і споруд на них та забезпечення їх вогне-, вибухо– та
екобезпеки.
Підходи до приватизації об’єктів ПЕК
З урахуванням того, що Програму приватизації об’єктів електроенергетики
затверджено Кабінетом Міністрів України ще у 1998 році, виникає необхідність
корекції певних її положень із запровадженням поетапного підходу до питань
приватизації:
• перший етап, який триватиме приблизно півтора року (до 2008 року),
передбачає розроблення концепції приватизації об’єктів паливно-енергетичного
комплексу з одночасним визначенням (підтвердженням) переліку об’єктів що не
підлягають приватизації та відповідним законодавчим забезпеченням її реалізації,
зокрема, врегулювання питань щодо форм власності малих ГЕС та ТЕЦ;
• другий етап передбачає розроблення та узгодження програми приватизації
за галузями паливно-енергетичного комплексу та практичну приватизацію
об’єктів;
• третій етап, що передбачає здійснення ревізії об’єктів, які заборонені до
приватизації, та коригування їх переліку з урахуванням можливості застосування
способів, альтернативних до конкурсного продажу державних пакетів акцій.
Метою приватизації об’єктів ПЕК залишається підвищення ефективності
функціонування підприємств, але на відміну від кампаній з приватизації, що
відбулися у 1998 – 2000 роках, основний акцент ставиться на побудові
інноваційної моделі приватизації, застосування якої дозволить залучити кошти
недержавних інвесторів.
Для об’єктів паливно-енергетичного комплексу необхідно застосовувати такі
способи приватизації, які б дозволяли спрямувати кошти від приватизації (у
повному обсязі чи частково) безпосередньо на реалізацію інвестиційних проектів.
Це можливо тільки за умови законодавчого закріплення альтернативних способів
приватизації (викуп на конкурсних засадах додаткової емісії акцій акціонерних
товариств, створених у процесі корпоратизації, створення нових господарських
товариств на базі цілісних майнових комплексів підприємств за участю інвестора,
застосування механізмів концесії, оренди та лізингу, а також вдосконалення
процедури конкурсного продажу акцій у напрямку створення дієвого механізму,
насамперед спрямованого на дотримання інвестором інвестиційних зобов’язань
щодо приватизованих компаній згідно з стратегічними напрямами розвитку ПЕК
у цілому).
З урахуванням того, що паливно – енергетичний комплекс є базовим
елементом економіки України і визначає рівень її розвитку, приватизація об’єктів
ПЕК має проводитися на засадах індивідуального підходу до кожного об’єкта з
точки зору обрання найбільш доцільного для цього об’єкта способу приватизації.
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Для забезпечення умов ефективної приватизації об’єктів паливно –
енергетичного комплексу на першому етапі необхідно:
♦
підвищити
фінансово-економічну
стабільність
функціонування
підприємств;
♦ удосконалити систему державного регулювання діяльності суб’єктів
господарювання і посилити контроль за виконанням умов ліцензійної діяльності
та умов договору приватизації;
♦ науково-правове забезпечення захисту інтересів держави та прав
споживачів при приватизації та подальшому функціонуванні об’єктів ПЕК;
♦ завершити створення прозорої та справедливої системи ціноутворення і
визначити порядок перегляду цін та тарифів.
Реформування відносин власності в ПЕК
Реформування відносин власності в енергетиці має на меті забезпечення
надійного та ефективного функціонування підприємств.
Приватизація в енергетиці може здійснюватись через:
• публічне розміщення акцій енергокомпаній на фондовому ринку;
• реалізацію контрольного пакета акцій стратегічному інвестору з окремим
обґрунтуванням при приватизації конкретних об’єктів енергетики.
Аналіз досвіду зарубіжних країн свідчить, що приватизація підприємств ПЕК
через стратегічного інвестора не вирішує ключові проблеми галузі. Інвестиції в
енергетику є надто капіталоємними та тривалими у часі, що робить їх уразливими
щодо політичних, економічних, технологічних та інших ризиків. Такі обставини
зумовлюють проблематичність залучення значних приватних інвестицій.
Одним з варіантів реформування є створення публічних акціонерних
компаній. Ключовою вимогою та ознакою такої компанії є прозорість її
діяльності. Крім того, обов'язковою умовою діяльності публічної акціонерної
компанії є вільний обіг її акцій на фондовому ринку. Джерелом залучення
інвестиційних коштів такою компанією є випуск різноманітних фінансових
інструментів (додаткові акції, облігації тощо).
Зважаючи на світовий досвід, публічні акціонерні компанії в ПЕК України
доцільно створювати у сферах діяльності природних монополій (наприклад,
транспортування електроенергії і газу), а також у сфері особливих державних
інтересів (наприклад, комбіноване виробництво електроенергії і тепла для
населення, зберігання природного газу).
У країнах, де законодавчо не заборонено приватизацію магістральних
нафтогазових трубопроводів, атомних електростанцій у цих секторах енергетики
також створюються публічні компанії.
Передумовами створення публічних акціонерних компаній в енергетиці
мають стати: розвиток національного фондового ринку, інтегрованого з
відповідними міжнародними ринками, а також прийняття закону про основи
функціонування публічних акціонерних компаній.
Закон має, насамперед, визначити сфери діяльності таких компаній у ПЕК.
Крім того, закон має встановити вимоги до створення та функціонування
компаній такого роду. Вимоги щодо створення мають встановлювати мінімально
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допустимі розмір статутного фонду, та кількість акціонерів і максимально
допустимий обсяг акцій в одного акціонера, передбачати обов'язок публічного
розміщення акцій, визначати порядок призначення керівних органів компанії
(наприклад, шляхом конкурсного відбору) тощо.
До засад функціонування публічних акціонерних компаній, які
передбачаються законом, належать вимоги до прозорості діяльності компанії,
зокрема щодо необхідності оприлюднення інформації про своїх акціонерів, у тому
числі реальних власників акцій, що слугуватиме важливим фактором
підтвердження надійності компаній, а також сприятиме зростанню довіри до них з
боку населення. Крім того, публічна акціонерна компанія має періодично
оприлюднювати свою бухгалтерську звітність, результати незалежної
аудиторської перевірки та іншу інформацію, пов'язану з фінансово-господарською
діяльністю, наприклад, інформацію про розмір винагороди посадових осіб
компанії, допущені нею порушення та покарання за них тощо.
З огляду на стратегічну роль енергетики в життєдіяльності країни, створення
публічних акціонерних компаній у цій сфері доцільно розпочинати лише після
забезпечення належних законодавчих та організаційних умов їх функціонування.
Створення публічних акціонерних компаній має стати одним з основних
напрямків реформування відносин власності в ПЕК.
Для забезпечення належних умов функціонування об’єктів ПЕК, що мають
стратегічне значення для держави, передбачається врегулювання на
законодавчому рівні питань виконання інвестиційних зобов’язань, ліцензійних
умов та повернення об’єктів в державну власність при порушеннях
вищезазначеного.
♦♦♦♦♦
2.7. ГАРАНТУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Енергетична безпека є невід’ємною складовою економічної і національної
безпеки, необхідною умовою існування і розвитку держави. У сучасному
розумінні гарантування енергетичної безпеки - це досягнення стану технічно
надійного, стабільного, економічно ефективного та екологічно прийнятного
забезпечення енергетичними ресурсами економіки і соціальної сфери країни, а
також створення умов для формування і реалізації політики захисту національних
інтересів у сфері енергетики.
Головними завданнями забезпечення енергетичної безпеки в Україні є:
• надійне забезпечення енергетичними ресурсами потреб національної
економіки і населення в об’єктивно необхідних обсягах;
• надійне та ефективне функціонування і розвиток галузей і підприємств
паливно-енергетичного комплексу;
• забезпечення на державному рівні соціальної спрямованості енергетичної
політики щодо енергозабезпечення населення та працівників ПЕК;
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• зменшення шкідливого впливу від діяльності об’єктів ПЕК на навколишнє
середовище й населення відповідно до внутрішніх та міжнародних вимог.
Головні принципи діяльності суб’єктів енергетичної безпеки у сфері
енергетики:
♦ пріоритет прав людини та верховенство права;
♦ баланс інтересів особи, суспільства, національного господарства і
держави, їх взаємна відповідальність та адекватність заходів захисту їх інтересів
реальним і потенційним загрозам в енергетичній сфері;
♦ пріоритет вітчизняних цінностей у галузях енергетики та пов’язаних з нею
сферах.
Важливим для енергетичної безпеки країни є питання власності
енергетичних об’єктів. У державній власності необхідно зберегти атомні та
гідроелектростанції, підземні сховища газу, магістральні і міждержавні
електромережі, нафто-, газопроводи та диспетчерське управління ними.
Потрібно вдосконалювати управління та регулювання енергетики на засадах
чіткого розмежування функцій органів виконавчої влади, що має створити
відповідні умови і правила функціонування об’єктів ПЕК, запровадити
справедливу конкуренцію на ринках енергоносіїв і на цих засадах збалансувати
інтереси держави, енергетичних компаній та споживачів енергоресурсів.
Нинішній рівень енергетичної безпеки України за багатьма її складовими є
незадовільним. Головними чинниками цього є:
• надвисока енергоємність споживання енергетичних продуктів у галузях
економіки і соціальній сфері;
• значна частка імпорту в балансі енергоспоживання з переважною часткою
імпорту із однієї країни природного газу, ядерного палива, нафти;
• нераціональна структура паливно-енергетичних балансів (ПЕБ) країни;
• зниження ефективності виробництва і транспортування енергетичних
продуктів;
• високий рівень шкідливого впливу об’єктів енергетики на навколишнє
середовище.
Головні напрями енергетичної політики України з точки зору забезпечення
енергетичної безпеки:
♦ підвищення надійності та ефективності енергопостачання, забезпечення
ефективного та сталого розвитку паливно-енергетичного комплексу;
♦ зменшення рівня енергетичної залежності країни шляхом збільшення
видобутку (виробництва) і споживання власних енергоносіїв, диверсифікації
зовнішніх і внутрішніх джерел енергопостачання, максимального залучення
потенціалу енергозбереження;
♦ підвищення рівня безпеки населення від надзвичайних ситуацій
техногенного характеру;
♦ підвищення рівня безпеки, стійкості та живучості енергетичних об’єктів з
метою запобігання екологічним катастрофам та зменшення рівня техногенного
впливу енергетичних об’єктів на довкілля;
♦ забезпечення входження України в енергетичні ринки Європи та світу;
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♦ вдосконалення та розвиток сфери загального забезпечення та підтримки
розвитку галузей ПЕК (нормативно-правова база, науково-технічне й
інформаційне забезпечення й ін.).
Реалізація напрямів політики підвищення рівня енергетичної безпеки,
надійності та ефективності енергопостачання, сталого розвитку галузей ПЕК має
забезпечуватися шляхом:
• здійснення структурних змін у виробництві та споживанні енергоресурсів з
покращенням структури виробництва та зменшенням частки енергоємних
виробництв;
• оптимізації паливно-енергетичного балансу країни та контролю динаміки
внутрішніх енергетичних ринків з дотриманням принципу диверсифікації
внутрішнього енергоспоживання;
• розроблення і впровадження високоефективних технологій та устаткування
для виробництва, транспортування, розподілу і споживання енергоресурсів;
• стимулювання енергозбереження та впровадження економічних санкцій
щодо неефективного споживання паливно-енергетичних ресурсів;
• широке застосування систем обліку та засобів регулювання споживання
енергетичних ресурсів в усіх галузях економіки та в комунально-побутовій сфері;
• формування енергозберігаючого світогляду у суспільстві;
• забезпечення необхідного рівня державних стратегічних запасів ПЕР і
затвердження порядку їх розподілу у випадку серйозних порушень в
інфраструктурі забезпечення споживачів;
• послідовне скорочення рівня витрат енергетичних ресурсів на базі
використання високих технологій;
• розвиток вітчизняного машинобудування та приладобудування, проектних
і будівельно-монтажних комплексів ПЕК;
• створення системи гарантій раціонального використання природних
ресурсів на засадах дотримання національних інтересів країни та збереження
ресурсів для майбутніх поколінь.
Головними заходами щодо зниження рівня енергетичної залежності країни є:
♦ підвищення рівня власного виробництва ПЕР (за рахунок зростання
обсягів їх видобутку, зменшення абсолютного рівня імпорту, ефективного та
оптимального енергоспоживання);
♦ диверсифікація джерел зовнішнього постачання ПЕР (природний газ,
нафта, ядерне паливо), забезпечивши не менш 3 джерел постачання по кожному
виду енергоресурсів з 25 - 30% забезпеченням від загального обсягу;
♦ закріплення стратегічного положення України в міжнародній системі
транспортування енергоносіїв та забезпечення гідної участі України в світових
енергетичних ринках та в реалізації міжнародних енергетичних проектів;
♦ забезпечення внутрішньої енергетичної незалежності (запобігання
монопольному становищу на внутрішніх ринках ПЕР, формування рівних
конкурентних умов діяльності, створення державних стратегічних запасів ПЕР,
вдосконалення нормативно-законодавчої бази, здійснення державного контролю).
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Заходи з підвищення рівня фізичної безпеки, стійкості і живучості
енергетичних об’єктів та забезпечення екологічної прийнятності енергетики:
• підвищення якості палива та зменшення шкідливих викидів ТЕС;
• вирішення проблем поводження з відпрацьованим ядерним паливом та
радіоактивними відходами АЕС;
• дотримання діючих нормативів та правил у процесі проектування,
будівництва і експлуатації об’єктів ПЕК, проведення моніторингу безпеки
об’єктів;
• залучення України до розроблення та впровадження ядерних реакторів
нового покоління з необхідним рівнем внутрішньої безпеки;
• збільшення обсягів виробництва електроенергії за рахунок відновлюваних
джерел енергії, в енерговиробництві з новітними технологіями та обладнанням;
• поступове введення еколого-економічних механізмів компенсації
екологічного збитку, заподіяного об’єктами енергетики навколишньому
середовищу;
• запобігання можливим екологічним катастрофам в ядерній енергетиці та
підвищення рівня ядерної безпеки (комплекс заходів);
• створення умов і ресурсів для локалізації та ліквідації аварій або
надзвичайних ситуацій;
• максимальне використання вітчизняного науково-технічного потенціалу в
галузях ПЕК.
Забезпечення соціальної стабільності у сфері енергетики:
♦ поліпшення надійності і якості енергопостачання населення; підвищення
реальної платоспроможності домашніх господарств та оптимізація і стабілізація
тарифів на енергоресурси для населення;
♦ законодавче і нормативне забезпечення захисту прав та інтересів
споживачів ПЕР, їхньої взаємної відповідальності з постачальниками енергії;
♦ утворення і збереження робочих місць у галузях ПЕК шляхом
реформування системи зайнятості;
♦ впровадження механізмів стимулювання безпечних умов праці на
виробництві та підвищення відповідальності керівників об’єднань і підприємств
за охорону праці.
Аналіз впливу сценаріїв та варіантів енергетичного балансу на різні складові
енергетичної безпеки дозволяє виділити такі пріоритети розвитку ПЕК на
найближчий та перспективний періоди часу. Розвиток економіки має забезпечити
необхідні кошти для відповідного розвитку енергетики і гарантування
енергетичної безпеки. Пріоритетне спрямування коштів на підвищення
енергоефективності дозволить знизити потреби в енергоресурсах (а звідси –
частку імпорту в енергоспоживанні) і рівень забруднення навколишнього
середовища. У паливному балансі пріоритет слід надати вугіллю, але при цьому
необхідно вирішити соціальні та екологічні проблеми галузі. Разом з тим,
потрібно збільшувати видобуток нафти та газу разом з диверсифікацією їх
імпорту. В балансі електроенергії такої залежності не буде, якщо буде забезпечена
прогнозована частка її виробництва на ТЕС та АЕС з подальшим нарощенням
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обсягів виробництва енергії з відновлювальних і нетрадиційних джерел. При
цьому необхідно впроваджувати екологічно чисті технології спалювання вугілля,
підвищувати безпеку АЕС та збільшувати участь України у проектах
диверсифікації виробництва та постачання ядерного палива.
Для успішного входження України на європейські та світові енергетичні
ринки необхідно забезпечити співставність рівнів внутрішніх та європейських
(світових) цін на ПЕР, підвищити рівень ефективності ПЕК, зміцнити діючий
оптовий ринок електричної енергії, створити дієві енергетичні ринки палива на
принципах їх поетапної лібералізації та дерегуляції, забезпечити екологічну
прийнятність енерговиробництва. Необхідними діями в цьому напрямі є також
забезпечення відповідності енергетичної політики країни принципам
Європейської Енергетичної Хартії та гармонізація нормативно-законодавчої бази,
використання існуючих і пошук нових можливостей кооперації на взаємовигідних
засадах з постачальниками та споживачами ПЕР, формування ситуацій системної
взаємозалежності між ними та Україною.
Зовнішньополітична та зовнішньоекономічна діяльність державних органів в
енергетичній
сфері
потребує
визначення
пріоритетів
міжнародного
співробітництва, посилення присутності України та підвищення її ролі у
міжнародному розподілі праці на підґрунті реалізації наявного потенціалу
економіки держави, започаткування створення та реалізації високотехнологічних
розробок, спрямованих на забезпечення енергетичного суверенітету не тільки в
нашій країні, але й в інших країнах з енергозалежною економікою.
Провідним напрямом таких змін державної зовнішньої політики в
енергетичній сфері має стати послідовний перехід до розроблення та реалізації
конкретних проектів економічної спрямованості в рамках участі України в роботі
міжнародних організацій, опрацювання на таких засадах дієвих механізмів
поглиблення процесів європейської та євроатлантичної інтеграції.
Першочерговими заходами з підвищення рівня енергетичної безпеки країни
мають стати:
• розроблення комплексу заходів щодо введення в дію та реалізації
Енергетичної стратегії України на період до 2030 року;
• розроблення стратегічних положень щодо реформування економіки та
соціальної сфери країни з урахуванням цін на паливно-енергетичні ресурси, що
відповідають європейським і світовим рівням;
• розроблення перспективних паливно-енергетичних балансів країни із
суттєвим зменшенням у них часток природного газу, нафти та нафтопродуктів;
• укладання стратегічних договорів щодо імпорту природного газу та нафти;
• проведення ремонтів та реконструкції об’єктів енергетики з метою
забезпечення необхідного рівня їх фізичної безпеки і мінімізації небезпек
техногенного характеру для населення і довкілля;
• продовження робіт щодо забезпечення інтеграції Об’єднаної енергетичної
системи України до європейських енергосистем;
• розроблення та реалізація нової редакції програми енергозбереження
України;
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• розроблення програми скорочення обсягів споживання природного газу в
економіці та соціальній сфері України;
• розроблення та реалізація комплексу заходів з диверсифікації джерел
імпорту природного газу, нафти та ядерного палива в Україну;
• розроблення та реалізація Програми створення стратегічного запасу нафти
і нафтопродуктів;
• розроблення програм і заходів за напрямками розвитку галузей ПЕК;
• розроблення короткострокового до 2010 року комплексу заходів для
реалізації визначених стратегією цілей енергетичної безпеки України.
Реалізація зазначених заходів з модернізації і розвитку національної
енергетики має сприяти, покращенню показників енергетичної ефективності як
основи підвищення рівня енергетичної незалежності. Згідно з даними про обсяги
виробництва ВВП та споживання первинних ПЕР енергоємність валового
внутрішнього продукту зменшуються (у цінах 2005 р.) з 0,48 кг у.п./грн. у 2005
році до 0,24 кг у.п./грн. у 2030 році, або вдвічі. Якщо наразі українська економіка
за показниками ефективності використання енергоресурсів поступається
розвинутим країнам у 2,5-3 рази, то за рахунок впровадження передбачених
Енергетичною стратегією заходів на кінець прогнозованого періоду відставання
не перевищуватиме 25-30%. Така ефективність використання енергоресурсів
забезпечить конкурентоспроможність української продукції на внутрішньому та
світових ринках.
У зв’язку з необхідністю впровадження в Україні внутрішніх цін на
енергоресурси, що відповідають їх світовим рівням, прогнозуються радикальні
зміни в структурі та обсягах споживання первинних ПЕР. Очікуються значні
скорочення обсягів споживання природного газу, стабілізація обсягів
використання нафтопродуктів за одночасного значного зростання обсягів
споживання вугілля та ядерного палива. За результатами дії цінових факторів
споживання природного газу в економіці та соціальній сфері України скоротиться
до обсягів, які переважно можуть бути забезпечені за рахунок внутрішніх джерел
(власний видобуток газу, метан вугільних родовищ, газ промислових процесів і
ін.). За кінцевим результатом з урахуванням видобутку газу українськими
компаніями за межами України частка газу в структурі споживання первинних
ПЕР зменшується від 41% у 2005 р. до 20% у 2030 р. зі значним зменшенням його
імпорту для власних потреб. При цьому, частка імпортованих ПЕР у структурі
первинних енергоресурсів, що споживаються в Україні, зменшується від 54,5% у
нинішньому стані до 11,7% на кінець зазначеного періоду, що дозволить
забезпечити енергетичну безпеку країни.
♦♦♦♦♦
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2.8. ЗАГАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ
Енергетика, яка охоплює процеси виробництва (видобутку), перетворення,
транспортування ПЕР, є організаційно складною еколого-економічною та
виробничо-технологічною системою, що активно впливає на довкілля.
Характерна особливість цього впливу полягає у багатоплановості (одночасний
вплив на різні компоненти навколишнього середовища: атмосферу, гідросферу,
літосферу, біосферу) та різноманітності характеру впливу (відчуження територій,
спотворення ландшафтів, механічні порушення, хімічне та радіоактивне
забруднення, теплові, радіаційні, акустичні та інші фізичні впливи). Ці негативні
наслідки виявляються не лише в локальному і регіональному, а й у глобальному
масштабі. Тому одним з головних завдань функціонування енергетики України та
основним напрямом її подальшого розвитку є створення передумов для
забезпечення потреб країни в ПЕР за безумовного додержання вимог щодо
раціонального використання природних ресурсів, мінімізації негативного впливу
на довкілля з урахуванням міжнародних природоохоронних зобов'язань України,
соціально-економічних пріоритетів та обмежень.
Стратегічними завданнями такої політики визначено такі:
• пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов’язковість додержання
екологічних стандартів та нормативів щодо охорони навколишнього природного
середовища та використання природних ресурсів;
• значне зменшення і, за можливості, зведення до мінімуму або взагалі
часткове припинення техногенного впливу підприємств ПЕК на довкілля і
населення за рахунок проведення активної політики, спрямованої на підвищення
ефективності використання ПЕР та енергозбереження;
• зменшення утворення екологічно шкідливих речовин в процесі виробничої
діяльності за рахунок впровадження прогресивних технологій видобутку
(виробництва), транспортування та використання ПЕР в усіх галузях ПЕК,
закриття підприємств з неприйнятним рівнем екологічної безпеки, реалізації
заходів запобіжного характеру щодо охорони навколишнього природного
середовища, екологізації матеріального виробництва на основі комплексності
рішень у питаннях охорони довкілля та використання природних ресурсів;
• зменшення шкідливого впливу на довкілля шляхом локалізації
(вловлювання) викидів і скидів з подальшою їх нейтралізацією, складуванням та
утилізацією;
• зменшення і, за можливості, усунення небезпечних наслідків вже
заподіяних екологічно небезпечних впливів підприємств ПЕК на довкілля і
населення, що проживає на прилеглих до них територіях.
Досягнення цих цілей необхідно забезпечити за складних умов – за наявності
негативної спадщини техногенного характеру, що утворилася внаслідок
недостатньої уваги до вирішення екологічних проблем розвитку та
функціонування ПЕК країни у минулий період, інтенсивного удосконалення
природоохоронного законодавства; відсутності механізмів стимулювання заходів
з екологізації підприємств ПЕК, складної економічної ситуації в галузях ПЕК, яка
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унеможливлює залучення достатніх інвестиційних ресурсів у короткостроковій
(до 10 років) перспективі для вирішення завдань екологізації цього сектора
економіки.
Зважаючи на ці чинники, стратегія екологізації паливно-енергетичного
комплексу виходить, по-перше, з концепції поетапного розроблення та реалізації
заходів екологізації залежно від їх вартості, а, по-друге, з принципу
пріоритетності заходів, які здійснюються на кожному етапі і визначаються їх
екологічною актуальністю та очікуваною еколого-економічною ефективністю.
Виходячи з принципу пріоритетності та економічної доцільності, визначено
такі етапи екологізації енергетики.
Перший етап (до 2010 року), протягом якого найбільшу увагу слід приділити
реалізації, передусім, мало- і частково середньовитратних заходів екологізації.
Другий етап (2011 – 2020 рр.), упродовж якого мають здійснюватися
переважно середньо- і частково високовитратні заходи.
Третій етап (2021 – 2030 рр.), коли стане можливим перехід до застосування
найбільш ефективних, але водночас високотехнічних заходів екологізації.
Четвертий етап (після 2030 року), коли, можливо, будуть винайдені та
почнуть освоюватися принципово нові екологічно чисті енергоносії та джерела
енергії, а також технології її виробництва. При цьому на всіх етапах екологізації
ПЕК передбачається реалізація політики максимального енергозбереження та
підвищення енергоефективності, без чого необхідні витрати на екологізацію
енергетики та забезпечення імпорту ПЕР стануть непід’ємним тягарем для
економіки країни.
Важливе значення для екологізації енергетики, визначення пріоритетності та
забезпечення контролю за ефективністю реалізації заходів зі зниження та
усунення негативного впливу на довкілля має створення у складі державної
системи моніторингу навколишнього природного середовища галузевої системи
моніторингу обсягів шкідливого впливу на довкілля, інтегрованої у відповідні
регіональні системи. Це дозволить отримувати в безперервному режимі
достовірні дані щодо обсягів шкідливого впливу підприємств ПЕК на довкілля,
здійснювати реальну оцінку ефективності заходів, що вживаються для
екологізації підприємств ПЕК.
Енергетичною стратегією відповідно до основних положень Зеленої книги
передбачена оптимізація структури енергетики на основі використання
енергетичних джерел з низьким рівнем викидів вуглецю, в тому числі поступовий
перехід на використання відновлювальних та нетрадиційних джерел енергії.
Енергетичною стратегією передбачено впровадження заходів щодо протидії
зміни клімату з одночасним балансом цілей щодо захисту навколишнього
середовища, конкурентноздатності та безпеки енергозабезпечення відповідно до
Лісабонської угоди.
Напрями екологізації ПЕК
Серед напрямів екологізації ПЕК країни ключовими щодо реалізації є такі:
♦ поліпшення якості вугілля, що використовується ТЕС, поступове
впровадження новітніх технологій виробництва тепла й електроенергії, в тому
числі за комбінованим циклом, оснащення підприємств ПЕК ефективними
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засобами уловлення (зниження обсягів) шкідливих речовин, що викидаються в
атмосферне повітря тощо;
♦ підвищення ефективності дегазації вугільних родовищ, зниження
потенційної небезпеки загазування гірничих виробок, запобігання проявам
газодинамічних явищ;
♦ попередження утворення осередків горіння на породних відвалах шляхом
покриття відвалів інертними матеріалами, рекультивація тощо;
♦ використання води водних об’єктів відповідно до цілей та умов її надання,
запобігання тепловому і хімічному забрудненню поверхневих і підземних вод
шляхом суттєвого зменшення теплових і хімічно забруднених скидів підприємств
за рахунок удосконалення виробничих технологій, схем водопостачання та
очищення стічних вод із використанням екологічно безпечних фільтрувальних та
адсорбних матеріалів і реагентів;
♦ впровадження технологій демінералізації високомінералізованих шахтних
вод та обґрунтованих норм і режимів скидів слабомінералізованих шахтних вод у
річки та водойми; запобігання потраплянню забруднених дренажних вод із
насичених токсичними елементами териконів і відвалів у річки, водойми та
підземні водні горизонти;
♦ запобігання спотворенню природних ландшафтів та забрудненню земної
поверхні твердими відходами видобування і переробки вугілля та золошлаковими
відходами котельних і ТЕС, що використовують його;
♦ забезпечення ядерної та радіаційної безпеки ядерно-енергетичних об’єктів;
♦ ліквідація (мінімізація) втрат первинних енергоносіїв (вугілля, нафти, газу
та ін.) в процесах їх видобування, переробки, транспортування і споживання
шляхом застосування новітніх технологій та обладнання, надійної герметизації
відповідних споруд та устаткування транспортних засобів;
♦ зменшення негативного впливу на довкілля певних речовин, які
використовуються чи утворюються у процесі виробництва, зокрема, бурових
розчинів, що утворюються при бурінні свердловин тощо;
♦ розроблення ефективних технічних засобів та організаційних механізмів з
ліквідації негативних екологічних наслідків аварій і катастроф на енергетичних
об’єктах;
♦ розроблення та впровадження засобів і систем безперервного моніторингу
екологічних показників об’єктів ПЕК;
♦ розвиток відновлюваних і нетрадиційних джерел енергії;
♦ зниження енергоємності продукції й економне витрачання енергоресурсів.
Так, в тепловій енергетиці загальні викиди пилу в атмосферу на рівні 2030
року передбачається знизити на 85,5%, викиди окислів азоту – на 30,5%, а окислів
сірки – на 70%, за зростання витрат палива на 85,9%. Значно має зрости рівень
утилізації золошлакових відходів у тепловій енергетиці – до 80% - 90%.
Передбачається також значне скорочення питомих викидів парникових газів (ПГ)
на одиницю ВВП країни, що дозволяє забезпечити помірні темпи зростання цих
викидів, які складатимуть у 2010 р. 131,4, у 2015 р. – 140,6, у 2020 р. – 152,6 та у
2030 р. – 179,6 млн.тонн вуглецевого еквіваленту.
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Зазначені показники викидів ПГ в Україні суттєво менші, ніж відповідні їх
обсяги у 1990 р. (базовий рік за Кіотським протоколом). Це надає Україні значні
можливості щодо реалізації проектів спільного впровадження та торгівлі квотами
на викиди ПГ.
Такі радикальні зміни в обсягах викидів шкідливих речовин зумовлюють
необхідність проведення виваженої політики в питаннях підвищення жорсткості
екологічних вимог, рівнів екологічних зборів і штрафів для уникнення ситуації, за
якої енергетичні підприємства об’єктивно будуть не в змозі забезпечити
виконання нових екологічних вимог. За таких умов необхідність сплати штрафів
за невиконання екологічних вимог може унеможливити прибуткову роботу
підприємств
енергетики
країни
та
збереження
прийнятного
рівня
конкурентоспроможності або спричинити значне зростання цін на їх продукцію,
що може призвести до значних соціально-економічних збитків. Тому
передбачається поступовість у підвищенні жорсткості екологічних вимог та їх
гармонізації з міжнародними стандартами.
Вирішення завдань екологізації енергетики потребує фінансової підтримки
реалізації відповідних заходів на загальнодержавному та місцевому рівнях,
проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, впровадження
пілотних проектів з освоєння новітніх технологій, налагодження виробництва
вітчизняного промислового обладнання, машин і механізмів.
У переліку джерел фінансування таких заходів мають бути збори та штрафи
за забруднення довкілля, кошти, отримані за поставлені ПЕР, «гнучкі механізми»
скорочення викидів парникових газів, передбачені Кіотським протоколом до
Рамкової конвенції ООН про зміну клімату: торгівля квотами на викиди
парникових газів та реалізація відповідних проектів спільного впровадження.
З метою забезпечення охорони навколишнього природного середовища та
створення прийнятних і безпечних умов життєдіяльності для населення при
розробленні та впровадженні програм розвитку галузей ПЕК (теплова, атомна,
гідроенергетика, вугільна і нафтогазова промисловість) передбачається
впровадження низки організаційних, інженерно-технічних та інших заходів,
спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного
характеру та визначення необхідних обсягів фінансування. При цьому
передбачається безумовне дотримання відповідних норм і нормативів під час
проектування, будівництва та реконструкції об’єктів ПЕК з урахуванням обсягів
допустимого впливу на довкілля, режимів використання й охорони природних
ресурсів, моніторингу обсягів шкідливого впливу підприємств ПЕК на довкілля.
Впровадженню нових технологій в енергетичне виробництво з мінімальним
впливом на навколишнє середовище відповідно до Зеленої книги сприятимуть
ефективні схеми торгівлі викидами, зелені сертифікати та спеціальні тарифи, що
будуть опрацьовані в спеціальних програмах та заходах з реалізації Енергетичної
стратегії. Особливу увагу передбачається приділити формуванню громадської
думки щодо економії енергоресурсів та підтримки екологічно прийнятного
розвитку енергетики країни, яка має стимулювати органи законодавчої та
виконавчої влади до прийняття та реалізації відповідних рішень.
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Реалізація головних напрямів екологізації ПЕК, які передбачається здійснити
до 2015-2020 рр., дозволить істотно зменшити техногенне навантаження
підприємств галузі на довкілля і, тим самим, покращити його стан за умов
суттєвого зростання обсягів виробництва продукції галузями ПЕК, сприяти
виконанню Україною узятих міжнародних зобов’язання щодо захисту
навколишнього природного середовища, поступовому досягненню європейських
норм і нормативів щодо граничних рівнів шкідливого впливу на нього
підприємств ПЕК.
♦♦♦♦♦
2.9. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
Реалізація стратегічних завдань розвитку паливно-енергетичного комплексу,
впровадження масштабних заходів з розвитку, технічного оновлення і
модернізації основних фондів, а також послідовне впровадження конкурентних
відносин у ПЕК та на суміжних ринках здійснюватиметься шляхом
удосконалення цінової і тарифної політики через впровадження економічнообгрунтованого рівня цін і тарифів на енергоносії.
Ціни і тарифи на енергетичних ринках України мають від шкодовувати
економічно обгрунтовані витрати на виробництво, транспортування і постачання
енергоносіїв, забезпечувати ефективне функціонування та розвиток енергетичних
об’єктів, стимулювати залучення вітчизняних та іноземних інвестицій, а також
впровадження енергозберігаючих технологій, нетрадиційних та відновлювальних
джерел енергії.
Середньо- та довгострокові тенденції ціноутворення в ПЕК визначатимуться
відповідно до:
• зміни ринкових цін на газ, вугілля, уран та нафту на світових ринках;
• динаміки інвестиційної складової у структурі ціни на енергоносії та
наближення вартості робочої сили у структурі витрат виробників до
середньоєвропейських норм;
• розвитку конкурентного середовища на ринках електроенергії і нафти та
запровадження конкурентних ринків природного газу, вугілля і тепла.
Протягом наступних 2-5 років відбуватиметься поступове наближення ціни
на електроенергію, газ природний та нафтопродукти до рівня цін на
лібералізованих ринках ЄС.
Розвиток та функціонування паливно-енергетичного комплексу потребує
значних інвестиційних ресурсів (базовий сценарій, ціни 2005 р.): до 2030 р. –
1045,0 млрд. грн., з яких:
млрд. грн.
Напрями фінансування
Усього
у тому числі:
Теплова енергетика

2006 – 2010
158,2

2011 – 2020
431,0

2021 – 2030
455,9

2006 – 2030
1045,0

16,7

75,8

90,9

183,4
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Напрями фінансування
2006 – 2010 2011 – 2020 2021 – 2030 2006 – 2030
Гідроенергетика
2,8*
5,6
10,6
19
Розвиток електричних мереж
13,2
43,8
25,9
82,9
Ядерна енергетика
11,6**
79
117,6
208,2
Розвиток відновлювальних джерел
виробництва електроенергії (без ГЕС)
1,1
3,0
3,0
7,1
Ядерно-паливний цикл
4,0
13,3
4,4
21,7
Вугільна промисловість
42,4
87,9
91,4
221,7
Нафтогазовий комплекс
65,6
122,6
112,1
300,3
*
– без урахування Ташлицької ГАЕС; ** – з урахуванням інвестицій на введення Ташлицької
ГАЕС-700 млн.грн.

В електроенергетиці – 500,6 млрд. грн.:
♦ модернізація, реконструкція, підвищення безпеки діючих АЕС,
поводження з ВЯП та РАВ – 27,0 млрд. грн.;
♦ подовження терміну експлуатації АЕС – 11,7 млрд. грн.;
♦ введення в експлуатацію нових атомних енергоблоків, Ташлицької ГАЕС
та виведення з експлуатації блоків, які відпрацювали проектний та продовжений
термін експлуатації – 169,5 млрд. грн.;
♦ підтримка потужностей у тепловій енергетиці за рахунок продовження
терміну експлуатації діючих енергоблоків, завершення реалізації пілотних
проектів з реконструкції енергоблоків ТЕС, виведення зношених і введення нових
потужностей – 16,7 млрд. грн.;
♦ комплексна реконструкція ТЕС з введенням нових енергоблоків та
консервація енергоблоків, експлуатація яких є недоцільною – 166,7 млрд. грн.;
♦ реконструкції діючих і введення нових потужностей ГЕС, ГАЕС (без
урахування ТГАЕС– 0,7 млрд.грн, фінасування якої здійснюватимется за статею
«Ядерна енергетика») – 19,0 млрд. грн.;
♦ модернізація та розвиток електричних мереж з урахуванням заходів щодо
інтеграції Об’єднаної енергосистеми України до енергосистем країн Європи –
82,9 млрд. грн.;
♦ розвиток відновлюваних джерел енергії для виробництва електроенергії –
7,1 млрд. грн.
У ядерно-паливному комплексі – 21,7 млрд. грн.:
• виробництво цирконієвого та уранового виробництва, забезпечення
виробництва уранового концентрату до рівня повного забезпечення потреб АЕС –
20,4 млрд. грн.;
• будівництво заводу з фабрикації ядерного палива – 1,3 млрд. грн.
Для організаційного і науково-дослідницького забезпечення ефективного
розвитку електроенергетики доцільним є створення національного інжиніринггового центру енергетики.
У вугільній галузі – 221,7 млрд. грн. (48,0 млрд. грн. за рахунок бюджету,
що підлягають щорічному уточненню при його формуванні):
♦ технічне переоснащення виробництва – 76,3 млрд. грн.;
♦ капітальне будівництво – 82,8 млрд. грн.;
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♦ закриття шахт (реструктуризація) – 9,1 млрд. грн.;
♦ утримання гірничорятувальних служб і галузевих інститутів – 4,0 млрд.
грн.;
♦ поточні ремонти та заміна обладнання – 49,5 млрд. грн.;
У нафтогазовому комплексі – 300,3 млрд. грн.:
• відновлення газотранспортної системи України, зокрема, трубопроводів та
газоперекачувальних агрегатів – 92,4 млрд. грн.;
• будівництво нових потужностей ГТС для забезпечення зростання
надходження природного газу – 47,0 млрд. грн.;
• капітальний ремонт та реконструкція основного обладнання магістральних
нафтопроводів - 9,1 млрд. грн.;
• будівництво нових нафтопроводів – 3,5 млрд. грн.;
• модернізація обладнання та будівництво нових потужностей
нафтопереробних заводів – 26,8 млрд. грн.;
• геологорозвідувальні роботи та видобування нафти і газу – 103,5 млрд.
грн.;
• формування інфраструктури для забезпечення стратегічного запасу нафти і
нафтопродуктів – 7,5 млрд. грн.;
• створення стратегічного запасу нафти і нафтопродуктів – 10,5 млрд. грн.
Фінансування розвитку галузей ПЕК передбачається за рахунок:
♦ оптимізації цінової і тарифної політики та доведення інвестиційної
складової тарифу на енергоносії з врахуванням цільової надбавки до рівня, що
забезпечує достатню інвестиційну привабливість проектів;
♦ законодавчого запровадження прискореної амортизації основних фондів
ПЕК, забезпечивши при цьому цільове використання амортизаційного фонду;
♦ залучення коштів від реструктуризації та погашення боргових зобов’язань
минулих років учасників енергоринку відповідно до Закону України „Про заходи,
спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливноенергетичного комплексу” від 23.06.2005 р. №2711-IV;
♦ державних коштів відповідно до обсягів, визначених чинним
законодавством та бюджетом розвитку на відповідний рік;
♦ вдосконалення бюджетної, податкової, рентної політики, зокрема,
визначення частки прибутку та рентних платежів на інновацію, що сприятиме
стабілізації фінансового стану підприємств та активізації інвестиційної політики в
паливно-енергетичному комплексі;
♦ розширення залучення зовнішніх кредитних ресурсів та інвестицій, зокрема, для реалізації програми інтеграції Об’єднаної енергосистеми України до ЄС.
Важливим чинником фінансового забезпечення розвитку ПЕК має стати
створення умов для збільшення доходності та підвищення рівня капіталізації
прибутку енергетичних підприємств, ліквідація субсидування інших галузей
економіки і соціальної сфери за рахунок галузей ПЕК. Необхідно посилити
державний контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів
іноземних банків та міжнародних фінансових організацій.
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Обсяги фінансових ресурсів на відповідні періоди (рік, 5 років)
визначатимуться та коригуватимуться щорічними балансами фінансових ресурсів
з уточненням джерел їх фінансування у відповідності з чинним законодавством.
Визначити як обов’язкову умову надання фінансів недержавним
підприємствам збільшення державної частки їх акцій відповідно до обсягів
фактично витрачених державних ресурсів.
Витрати на розширення експорту до країн Європи, враховуючи розвиток та
реконструкцію обладнання електричних мереж згідно із світовою практикою
доцільно здійснювати за рахунок кредитів під майбутні поставки, оскільки це не
призводить до збільшення внутрішніх цін на електроенергію.
Для НВДЕ, впровадження яких є ефективним та технології використання
яких освоєно в Україні (позабалансові джерела енергії, пряме спалювання
відходів деревини та виробництва сільськогосподарських культур, виробництва
низькопотенційної теплової енергії установками сонячного гарячого
водопостачання тощо), фінансування має забезпечуватися власниками
підприємств (реінвестування прибутку підприємств, використання з цією метою
амортизаційних відрахувань, кредитів тощо).
Фінансування розвитку НВДЕ
Для НВДЕ, які потенційно є ефективними, але в країні немає достатнього
досвіду їх експлуатації (геотермальна енергетика, використання тепла довкілля,
технології піролізу відходів деревини та виробництва сільськогосподарських
культур, твердих побутових відходів тощо), має передбачатися фінансування за
рахунок грантів міжнародних фондів, цільового державного та місцевого
бюджетів в обсягах, що визначатимуться відповідними законодавчими актами та
державним бюджетом тощо. Впровадження таких технологій після їх освоєння у
промислових масштабах передбачається за рахунок інвестицій власників
відповідних підприємств.
Для НВДЕ, впровадження яких є можливим лише за підтримки на
загальнодержавному чи місцевому рівнях (вітроенергетика, очищення і переробки
відходів тваринництва та птахівництва, каналізаційних стоків з отриманням
енергетичного ефекту, мала гідроенергетика, виробництво біопалива, сонячна
енергетика, зокрема, на базі кремнієвих фотоперетворювачів сонячної енергії
тощо), передбачається реалізація механізмів надання інвестиційних субсидій у
порядку, визначеному законодавством. Цей порядок повинен передбачити
підстави та критеріїї визначення отримувачів державної підтримки у цій сфері.
Необхідні обсяги фінансування основних напрямків розвитку НВДЕ надано
у книзі “Нормування витрат енергоресурсів” в п. “Потенціал розвитку
нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії”.
Джерелом фінансування заходів екологізації мають стати платежі та штрафи
за забруднення довкілля і за використання ПЕР, реалізація передбачених
Кіотським протоколом механізмів торгівлі квотами на викиди та проектів
спільного впровадження в обсягах, що визначаються відповідними законодавчими
актами та державним бюджетом.
♦♦♦♦♦
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2.10. НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Паливно-енергетичний комплекс характеризується високою наукоємністю
технологічних процесів, тому ефективність його роботи визначається
інтелектуальним рівнем кадрового складу, який забезпечує науковий супровід та
наукову підтримку всіх напрямків виробничої діяльності, що здійснюється
галузевою наукою. При цьому мають вирішуватися проблемні питання,
виконуватися науковий супровід впровадження у виробництво перспективних
розробок та новітніх технологій, формуватися перспективи розвитку ПЕК.
Однак, наразі провідна роль науки майже у всіх секторах ПЕК значною
мірою втрачена. Припинено виконання важливих наукових, науково-технічних
(НТР) та дослідно-конструкторських робіт (ДКР), cпрямованих на модернізацію
існуючого та створення і впровадження у виробництво нового обладнання,
розроблення і освоєння нових технологій. При цьому загальні обсяги
фінансування НТР та ДКР у розрахунку на одного виконавця у 50-80 разів нижчі
ніж у провідних країнах світу, а порівняно з Росією – у 3 рази. Відтік кадрів і, в
першу чергу, молоді, суттєво змінив кадровий склад науково-технічної сфери і
призвів його до недопустимого старіння. Енергетична галузь вже підійшла
практично до межі, за якою йде фізичний розпад робочої сили, її нездатність не
лише до розвитку, а й до простого самовідтворення. Явно недостатнім є рівень
інформаційного забезпечення. Критичним є стан наявного парку наукових
приладів і обладнання. Необґрунтоване коригування законодавчої бази призвело
до припинення фінансування галузевої науки та практичного вилучення її із
процесу функціонування і розвитку ПЕК. Втрачено систему підготовки,
перепідготовки інженерно-технічних працівників і спеціалістів провідних
професій, втрачається зв’язок між поколіннями на виробництві.
Для відтворення досягнутого в докризовий період рівня науково-технічного
забезпечення ПЕК та його подальшого підвищення за вимогами світового
науково-технічного поступу необхідно здійснити невідкладні і перспективні
багатопланові заходи, основними з яких є такі:
• поступове значне збільшення фінансування НТР, що виконуються
державними науковими закладами згідно з пріоритетними напрямками розвитку
галузей ПЕК. Започаткування нових форм організації НТР і впровадження їх
результатів шляхом створення мережі вітчизняних інноваційно-технологічних та
інформаційно-аналітичних і консультаційних центрів, залучення до роботи
провідних науковців і фахівців;
• розвиток системи підготовки кадрів, в тому числі, наукових кадрів вищої
кваліфікації, що відповідає вимогам та пріоритетам розвитку галузей ПЕК.
Організація мережі підготовки менеджерів для сфери науки і інновацій в
енергетиці;
• розвиток матеріально-технічної бази, оснащення сучасним обладнанням та
приладами науково-дослідних інститутів та центрів енергетичного профілю,
створення центрів для роботи на унікальних стендах, в т.ч. на основі міжнародної
кооперації, що дасть можливість для вивчення та використання світового досвіду
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розвитку техніки і технологій в енергетичних галузях, зокрема в напрямках
пошуку нових джерел і методів отримання енергії;
• ефективне планування та координація діяльності з науково-інженерної та
проектно-конструкторської підтримки;
• відтворення систем підготовки та перепідготовки спеціалістів основних
професій у галузях ПЕК, впровадження системи навчання персоналу та його
атестації з питань цивільного захисту у сфері техногенної безпеки;
• виконання вітчизняними організаціями робіт науково-інженерної
спрямованості за окремими напрямками діяльності з розвитку ПЕК;
• розширення участі України у виконанні міжнародних наукових і науковотехнічних програм, активізація діяльності в міжнародних енергетичних
організаціях. Поступове просування до більш складних організаційних форм
міжнародної кооперації. Створення на базі провідних українських організацій
міжнародних енергетичних науково-технічних центрів, перш за все для
розв’язання проблемних питань розвитку ПЕК і енергоефективності;
• забезпечення державної підтримки розповсюдження інформації щодо
нових перспективних вітчизняних проектів, розробок і технологій серед світового
співтовариства з метою розширення їх впровадження в Україні та за кордоном;
• формування сучасних технологій підготовки і прийняття політичних та
економічних рішень у сфері енергетики, впровадження нових форм співпраці
уряду і законодавчої влади з науковими та громадськими організаціями і
професійними асоціаціями, інформаційно-аналітичними та консультаційними
центрами. Забезпечення активної участі наукових установ та інформаційноаналітичних і консультаційних центрів у розробленні економічно обґрунтованих
механізмів реалізації енергетичної політики з урахуванням прогнозів розвитку
окремих галузей ПЕК та господарського комплексу в цілому;
• формування пріоритетних напрямків наукових досліджень і розробок з
основних
проблем,
визначених
Енергетичною
стратегією,
зокрема,
енергозбереження, нових джерел енергії, екобезпеки ПЕК тощо;
• створення державної інформаційно-аналітичної системи аналізу
функціонування ПЕК з метою забезпечення органів державної влади усіх рівнів
достовірною і повною інформацією про стан справ з енергозабезпечення країни і
регіонів та із забезпечення цивільного захисту у сфері техногенної безпеки.
Одним із варіантів відтворення галузевої науки є створення спеціальних
галузевих науково-технічних структур як відособлених структурних підрозділів
енергетичних Компаній (НАК “Енергетична компанія України”, ДП „НЕК
“Укренерго” тощо). Фінансування цих структур доцільно здійснювати у межах
основної виробничої діяльності Компаній, що в кінцевому результаті сприятиме
підвищенню їх прибутковості.
Аналогічні структури створені і функціонують у НАЕК “Енергоатом”
(науково-технічний центр (НТЦ) та НАК “Нафтогаз України” (ДП
„Науканафтогаз”).
Передбачається, що основні напрямки науково технічних та дослідноконструкторських робіт у галузях ПЕК, включаючи питання зменшення
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техногенного навантаження на довкілля, охорони праці і техніки безпеки та
цивільного захисту у сфері техногенної безпеки, деталізуватимуться у програмах
та заходах (планах) визначених Енергетичною стратегією в тому числі питання
фінансового забезпечення цих робіт.
Вимагає законодавчого врегулювання питання участі енергетичних компаній
всіх форм власності у організації і фінансуванні загальногалузевих, і науковотехнічних нормативних (програми, стандарти, правила тощо) розробок.
Ключовим питанням розвитку ПЕК є його кадрове забезпечення. Доцільно
створити центри професійної підготовки та перепідготовки як керівного складу,
так і технічного персоналу галузей ПЕК, визначити джерела фінансування цих
заходів.
Для забезпечення науково-технічної підтримки розвитку галузей ПЕК
необхідно організувати тісну та ефективну взаємодію академічної, галузевої й
вузівської науки, перш за все національних політехнічних університетами,
Національного технічного університету нафти і газу та їх співпрацю з
енергетичними компаніями.
♦♦♦♦♦
2.11. ПРОГРАМА УКРАЇНІ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Програма “Сумішевий газ” Загальна частина
Проблема
Однією з найважливіших складових національної безпеки є енергетична
безпека. Ії рівень визначається потенціалом паливно-енергетичного комплексу,
який має забезпечувати країну енергоресурсами. Україна щорічно використовує
близько 75 млрд. м3 природного газу, проте ця потреба задовольняється за
рахунок ресурсів, видобутих на своїй територій лише на 24-27 %.
Таким чином, критична залежність вітчизняного ПЕК від постачання
енергоносіїв з однієї країни – Росії створює загрозу монопольного диктату цін на
енергоносії та умов їх постачання з боку РФ.
Мета програми
Підвищення рівня енергетичної безпеки України, зменшення залежності
економіки країни від імпорту вуглеводневих палив шляхом залучення до паливноенергетичного балансу країни альтернативного виду палива – синтетичного газу.
Шляхи і способи розв’язання проблеми
Реалізація програми здійснюється за рахунок впровадження установок, у яких
отриманий з біомаси синтетичний газ буде змішуватися з природним газом, що
дозволить отримати і використати цей сумішевий газ.
Енергетичний потенціал біомаси в Україні складає понад 23 млн. т. у.п. на
рік, у тому числі: рослинна сільськогосподарська біомаса – 9,8; відходи деревини
– 1,6; біогаз – 2,1; торф – 0,6 тощо.
Завдання і заходи
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Завдання програми – досягти у 2010 році виробництва синтетичного газу в
Україні в обсязі 12 млрд. м3 введенням в експлуатацію мережі установок
газифікації загальною потужністю бизько 2500 МВт.
Основні заходи:
• створення нормативно-правової бази використання сумішевих газів з
урахуванням вимог законодавства ЄС;
• налагодження випуску обладнання для газифікації місцевих видів палива,
таких як: буре вугілля, торф, відходи сільськогосподарського виробництва,
лісової та гірничо-видобувної промисловості, тверді побутові відходи;
• впровадження енергоефективного енергетичного обладнання, яке працює на
синтетичному газі;
• будівництво у газотранспортній системі України установок газифікації
місцевих видів палива.
Очікувані результати, ефективність програми
Застосування технології виробництва сумішевого газу дозволяє отримати
економію коштів при сьогоднішніх цінах на газ (приблизно 1050 грн./1000 м3) у
розмірі 110 грн./1000 м3, а при зростанні ціни, наприклад до 1500 грн./1000 м3
економія буде складати біля 500 грн./1000 м3.
Реалізація програми дозволить досягнути:
• заміщення природного газу в обсязі 8 млрд. м3;
• скорочення витрат валютних ресурсів в обсягах від 880 до 4000 млн. грн.
(при орієнтовних цінах на природний газ (1050 – 1500 грн./тис. м3).
• зменшення залежності національної економіки від імпорту природного газу
та нафтопродуктів;
• підвищення рівня зайнятості населення.
Обсяги та джерела фінансування
Загальний обсяг витрат на впровадження мережі установок газифікації
загальною потужністю 2500 МВт становить близько 800 млн. гривень.
Для створення мережі установок газифікації залучаються кошти державного
бюджету, інвестиційні кошти, кошти вітчизняних та іноземних інвесторів.
Пропонується Кабінету Міністрів України розглянути питання про внесення
до проекту Закону України “Про Державний бюджет на 2008 рік” бюджетної
програми пільгового кредитування проектів виробництва синтетичного газу
загальним обсягом фінансування 800 млн. гривень.
Державний замовник програми – НАЕР.
Програма «впровадження когенераційних технологій»
Проблема
Сучасний стан генеруючих джерел тепло- та електроенергії України слід
розглядати як критичний. На даний час більше 90 енергоблоків ТЕС (із 103)
відпрацювали свій розрахунковий ресурс (100 тис. годин), а 63,8% енергоблоків
перетнули визнану у світовій енергетичній практиці межу граничного ресурсу та
межу фізичного зносу відповідно 170 тис. та 200 тис. годин і потребують
модернізації чи заміни. У комунальній теплоенергетиці експлуатується близько 14
тис. котелень, на яких встановлено більше ніж 35 тис. водогрійних та парових
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котлів. Близько 40 % зазначеного обладнання морально та фізично зношене і
мають ККД 60-70 %.
Подальша експлуатація обладнання призводить до неефективного
використання палива та збільшення його питомих витрат на виробництво
електричної та теплової енергії.
Мета програми
Зниження енергоємності ВВП України, проведення структурних перетворень
у паливно-енергетичному комплексі, комунальній теплоенергетиці та
підприємствах України.
Шляхи і способи розв’язання проблеми
Реалізація програми здійснюється за рахунок впровадження когенераційних
технологій, зокрема, парогазових, газотурбінних міні-ТЕЦ.
Україна має значний когенераційний потенціал, який становить близько
16000 МВт, в тому числі: у промисловості – 8000 МВт; комунальній
теплоенергетиці – 6000 МВт; газотранспортній системі – 2000 МВт.
На сьогодні (1 етап) доцільною є реалізація когенераційних потужностей у
обсязі 1000 МВт, з них 600 МВт – у комунальній теплоенергетиці та 400 МВт – у
промисловості.
Завдання і заходи
Впровадження когенераційних установок не вимагає величезних
капіталовкладень. У порівнянні з витратами на будівництво нових КЕС 1000-1500
дол./кВте питома вартість 1 кВт установленої когенераційної потужності складає
300-800 дол./кВте.
Підприємства України виробляють енергетичне обладнання, яке може бути
встановлено на енергетичних об’єктах, зокрема, газотурбінні та газопоршневі
двигуни, електрогенератори, теплообмінники, прилади і засоби керування та
автоматики.
Очікувані результати, ефективність програми
Впровадження когенераційних технологій дасть змогу:
• зменшити використання природного газу на 6-8 млрд. м3/рік;
• забезпечити надійність енергопостачання регіонів за рахунок покриття
базових та пікових навантажень;
• зменшити собівартість виробленої електроенергії та знизити її технологічні
витрати на передачу за рахунок наближення когенераційних джерел до
споживача;
• знизити обсяги викидів парникових та шкідливих газів в навколишнє
середовище на 12 % на рік, що еквівалентно близько 14,9 млн. т СО2.
Обсяги та джерела фінансування
Орієнтований
обсяг
фінансування
першого
етапу
1000
МВт
електрогенеруючих потужностей становить 2,5 млрд. грн. при терміні окупності –
3-4 роки.
Державна бюджетна програма з цільового кредитування впровадження
когенераційних технологій у промисловості та субвенції для бюджетної та
житлово-комунальної сфери.
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Пропонується Кабінету Міністрів України розглянути питання про внесення
до проекту Закону України “Про Державний бюджет на 2008 рік”:
• програми «Впровадження когенераційних технологій» загальним обсягом
фінансування 1,0 млрд. гривень.
• бюджетної програми виділення субвенцій для бюджетної та житловокомунальної сфери загальним обсягом фінансування 1,5 млрд. гривень.
Державний замовник програми – НАЕР.
Програма “Місцеві види палива (біомаса)”
Проблема
Україна імпортує близько 60 % енергоносіїв. За міжнародними критеріями
такий рівень не вважається надмірним. Але проблема полягає к тому, що Україна
отримує основні обсяги енергоносіїв з однієї країни – Росії. За цих умов
залежність енергетики і економіки України в цілому, від імпортних поставок
енергоносіїв є критично.
Таким чином, використання альтернативних джерел енергії, в першу чергу
місцевих видів палива (торф, деревина, солома, відходи рослинного походження
сільського господарства і переробної промисловості) в паливно-енергетичних
балансах регіонів є одним з можливих рішень щодо підвищення рівня
енергетичної безпеки України.
Мета програми
Зменшення залежності економіки України від імпорту енергоносіїв шляхом
скорочення споживання традиційних видів палива, монопольного підвищення цін
на енергоносії, зменшення обсягів поставок енергоносіїв внаслідок падіння їх
видобутку.
Шляхи і способи розв’язання проблеми
Реалізація програми здійснюється шляхом розвитку біотехнологій,
реконструкції та переведення на спалювання місцевих видів палива існуючих
котелень, які забезпечують теплом об’єкти житлово-комунального господарства,
бюджетної та соціальної сфери сільських населених пунктів та невеликих міст.
Енергетичний потенціал біомаси в Україні складає понад 23 млн. т у.п. на рік,
у тому числі:
• енергетичні культури та відходи деревини – 6,7;
• солома зернових культур – 4,6;
• інші відходи сільськогосподарських культур – 5,2;
• рідкі палива (біодизель, етанол) – 2,2;
• торф – 0,6;
• інші – 4,0.
Крім того, Україна володіє більш ніж 3,5 млрд. т балансових запасів бурого
вугілля, значна частина якого може видобуватися відкритим способом.
Завдання і заходи
• удосконалення законодавства у сфері альтернативних джерел енергії в
частині зацікавлення суб’єктів господарювання щодо впровадження технологій;
• збільшення в регіонах кількості котлів для спалювання соломи, деревини та
інших місцевих видів палива;
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• збільшення у фермерських господарствах кількості біогазових установок;
• впровадження у системах теплопостачання об’єктів житлово-комунального
господарства, бюджетної та соціальної сфери сільських населених пунктів та
невеликих міст установок газифікації вуглецевмісної сировини;
• будівництво міні-ТЕЦ, які працюють з використанням біогазу звалищ,
дооснащення існуючих теплових електричних станцій обладнанням для
спалювання відходів;
Очікувані результати, ефективність програми
Україна налічує понад 50 тис. подібних об’єктів (школи, лікарні, інші
бюджетні та соціальні заклади, які потребують оснащення діючого на сьогодні
опалювального обладнання установками виробництва синтетичного газу).
Переведення на місцеві види палива систем теплопостачання лише деяких
обстежених об’єктів бюджетної сфери Львівської, Сумської та Чернігівської
областей шляхом впровадження 225 установок газифікації вуглецевмісної
сировини, дозволить замістити близько 45 млн. м3 природного газу.
Загалом реалізація програми надасть можливість заміщувати близько 1,2
млрд. м3 природного газу щорічно.
Обсяги та джерела фінансування.
Загальний обсяг фінансування програми становить близько 5 млрд. грн., в
тому числі першого етапу – 280 млн. грн.
Державна бюджетна програма виділення субвенцій на розвиток
біотехнологій, реконструкцію та переведення на спалювання місцевих видів
палива існуючих котелень, які забезпечують теплом об’єкти житловокомунального господарства, бюджетної соціальної сфери сільських населених
пунктів та невеликих міст.
♦♦♦♦♦
2.12. ВИЗНАЧЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ЯК ОБ’ЄКТІВ
∗
РЕСУРСО-ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Природні ресурси є найважливішими матеріальними носіями національного
багатства кожної країни і їх економію потрібно розглядати як інтенсивне
підвищення економічного потенціалу країни.
Україна належіть до країн з найбільш потужним і розвиненим мінеральносировинним комплексом. З розвідкою, видобутком, переробкою і використанням
мінеральної сировини прямо чи безпосередньо пов’язано близько 50 % її
промислового потенціалу, до 30 % трудових ресурсів, 23-25 % національного
доходу.
Природно-ресурсний потенціал країни, що охоплює речовини у різних
формах, сили і явища природи – необхідний елемент відтворювального процесу,

∗
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слід розглядати як джерело задоволення потреб суспільного виробництва у його
засобах, а також створення засобів і умов життєдіяльності людей. Тому економія
ресурсів має суттєву значимість для підвищення рівня задоволення цих потреб.
Однією з особливостей природних ресурсів є їх матеріальність. Вони являють
собою або речовину у твердому, рідкому чи газоподібному стані, або енергію, або
поля (магнітні, гравітаційні) тощо. Ми поняття “природний ресурс” розуміємо як
економічне, що відображає ті натуральні засоби у формі запасів, що є у наявності
та розпорядженні у власника і які він може використовувати на процесах
виробництва, надання послуг, виконання робіт, у побутових потребах.
В економічній літературі під поняттям “природні ресурси” розуміють тіла і
сили природи, що використовуються як засоби праці (земля, річки) або предмети
споживання (торф, дрова паливні). Але річкові чи морські артерії, як ми
вважаємо, не є засобом праці. За економічною теорією у класичному тлумаченні,
засіб праці – це те, чим людина діє на предмет праці. Водою річки людина ніяк не
діє на турбіну, що в ній встановлена. Але річка є тим природним середовищем, де
розміщено греблі, в якому пливуть пароплави, що перевозять вугілля,
нафтопродукти. Отже, в таких випадках поняття “вода річкова, морська” не
можна вживати в розумінні засобу праці, оскільки вона є середовищем. Тому, до
речі, слід розглядати показники, що характеризують економії ресурсів при
використанні їх середовищ.
У фінансовій практиці з урахуванням викладеного не можна застосовувати
поняття "земля, надра". То у географії оперують цим поняттям, вода асоціюється з
поняттями річки чи моря. Аналогічно, в хімії чи фізиці вода розглядається як
речовина. У виробництві використовують водні ресурси, надроресурси тощо. Для
підприємця вода і земля з її надрами являє собою цінність як виробничий чи
комерційний ресурс. Тому, наприклад, податок "плата за землю", що сплачують
енергетичні підприємства, слід називати податком на земельні ресурси.
Аналогічно слід визначатися стосовно інших природних енергетичних, теплових
ресурсів, зокрема водних.
Таким чином, незважаючи на поширеність публікацій щодо економії та
ефективності використання ресурсів, у відомій нам літературі не отримало
відображення застосування групувальних ознак для методологічних оцінок
ресурсів та їх господарського використання.
Метою написання статті є обґрунтування видів новацій економії ресурсів з
врахуванням їх походження, як економічної категорії, галузевого застосування та
інших групувальних ознак.
Природні ресурси як поняття трактуються по-різному.
З погляду продуктивних сил, природні ресурси розуміють як “…тіла і сили
природи, які за певного розвитку продуктивних сил можуть бути використані для
задоволення потреб людського суспільства”[4, c. 105]. Це визначення не враховує
поля, енергію природну, а також середовище (водне, лісове), що створює природа.
Б.Ф. Заблоцький пише, що сучасна українська географічна наука природні
ресурси розуміє як “…всі ті елементи, властивості або результати функціонування
природних систем, які використовують або можна використовувати в
майбутньому для одержання сировини, палива-енергії, продовольства тощо.
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Тобто природні ресурси є тим елементом продуктивних сил, на який спрямована
праця людини. Одні ресурси є предметом для їх перетворення на споживчі
продукти, інші – на засоби праці, енергії тощо”. Зразу ж зазначимо, по-перше, що
природні ресурси – це поняття матеріальне, тому “всі ті ... властивості” не можуть
бути природним ресурсом, з властивостей не можна отримати ні сировини, ні
продовольства.
Якраз матеріальність природно-енергетичних ресурсів забезпечує можливості
їх відчутної економії, управління економією.
А результати функціонування природних систем можуть бути не тільки
предметом праці, а її засобом, навіть частіше ним (наприклад, енергія сонця, сила
вітру), в класичному трактуванні цих понять економічною теорію. Але в супереч
цієї теорії зауважимо, що сила вітру використовується не в якості засобу праці
людини, як це традиційно вважається, а як, наприклад, засіб дії на механічні
системи (силовий привод), які безпосередньо до праці людини ніякого
відношення не мають. Вітряний млин діє без праці людини (правда вона засипає
зерно, забирає муку, але й такі операції можуть виконуватися технічними
засобами). Аналогічно сонячні електростанції також працюють без участі праці
людини в основному виробничому процесі. Сонячні акумуляторні батареї також
виробляють енергію без праці людини. Таким чином, якщо вести мову за
економію, то слід говорити за економію не засобів праці, а засобів виробництва.
Відповідно методики обчислення економії мають визначатися стосовно засобів
виробництва.
Отже, природні ресурси як категорії матеріальні визначати через поняття
предмета праці надто вузько.
Згаданий автор також пише, що з економічного погляду природні ресурси
“виражають категорію оборотних фондів, тобто частини виробничих фондів, яка
повністю споживається у кожному виробничому циклі і яка цілком переносить
свою вартість на створену продукцію і для продовження виробництва
відтворюється як у натуральній, так і у вартісній формі після кожного циклу”. Але
ж, на наш погляд, нафту, що в надрах, не можна називати оборотним фондом.
Тому природний ресурс слід вважати як такий, що створений природою,
первісний. Отже, до видів економії слід віднести економію ресурсів природи, яку
отримують на процесах їх вилучення від джерела, їх зберігання, переміщення у
просторі й часі.
Продукти переробки, наприклад, нафти вже не є природним ресурсом. Тому
зразу ж зазначимо, що наведене у згаданому джерелі визначення більше
підходить для обґрунтувань стосовно застосування у виробництві оброблених
сировини, матеріалів, напівфабрикатів. Крім того, видобуті нафта, руда для
атомної енергетики, для інших виробництв не відтворюються ні в натуральній, ні
у вартісній формі, вони просто поступають у виробництво після видобутку,
транспортування і деякої первинної обробки, після того як перестали бути власне
природними ресурсами, тобто первісними, і перетворені у промисловий ресурс.
Далі, цей автор, виражаючи економічну суть природних ресурсів, пише, що
оборотні фонди “…складаються з двох частин – предметів праці, які перебувають
на підприємстві у вигляді виробничих запасів, та предметів праці, що вступають у
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процес виробництва. Обсяг їх використання визначає рівень матеріальних затрат
на виробництво певного виду продукції”. Але ж Оборотні фонди – це категорія,
що відноситься до сфери виробничого підприємства, а природні ресурси – це
ресурси, створені природою, які людина від неї забирає. Крім того, обсяг їх
використання не обов’язково визначає рівень матеріальних затрат на виробництво
певного виду продукції, оскільки ці затрати для всякого продукту можуть мати
різну структуру, на їх динаміку впливають різні чинники, зокрема оподаткування.
Природні ресурси як ємне поняття групуються за різними ознаками. “В основі
економічної класифікації природних ресурсів лежить їх поділ на ресурси
виробничого і невиробничого, промислового й сільськогосподарського,
галузевого й міжгалузевого, одноцільового й багатоцільового призначення”.
Б. Ф. Заблоцький вживає поняття “природні господарські ресурси” і поділяє
їх на дві групи:
• наземні (ліси, води);
• підземні (нафта, газ, руди, вугілля).
Такий поділ ресурсів не повний, оскільки не враховує атмосферних ресурсів,
сонячної енергії, вітру тощо, надто спрощений, тому не придатний для наукових
обґрунтувань, що стосуються класифікацій.
За ознакою елемента сфери суспільного виробництва їх пропонується
поділити на такі види :
• засоби дії (а не праці, як це традиційно вживається) людини чи техніки на
інші об'єкти виробництва, побуту тощо (вода для охолодження);
• середовища (річкові та морські);
• енергія (сонячна енергія, енергія припливів та відпливів морів);
• сировина (мінеральна сировина, сільськогосподарська біомаса);
• матеріали (технологічна вода, технологічний, зокрема формовочний, пісок);
• виробнича сила (сили води, вітру);
• носії (вода як носій тепла);
• інші.
Зазначимо, що до видів енергії як об’єктів економії відносять
гідроелектроенергію, в розумінні електричної енергії, яка виробляється на
гідроелектростанціях. Але в даному випадку електроенергія виробляється в
результаті господарського застосування природних сил води для обертання
турбін. Тому так звана гідроелектроенергія є не природним ресурсом для
виробництва. І взагалі, не слід розглядати поняття економії гідроелектроенергії,
оскільки це не грамотне поєднання назв (бо є гідроенергія, що перетворюється в
механічну, є електроенергія, що перетворюється в теплову або механічну).
Виходячи з виробничої орієнтації, природні ресурси слід поділити на поточно
застосовані, виробничі запаси, для продажу, відходи. Якраз відходи слід
розглядати як об’єкт економії, що утворений і як сировина використовується. У
натуральному вимірі його можна оцінювати як певний обсяг сировини чи
матеріалу, що застосовується у виготовленні продукту. У відносному вимірі відходи
оцінюються як частка сировини чи матеріалу в загальній кількості їх у виготовленій
продукції (у відсотках).
207

За ознакою джерела природного середовища ресурсів як об’єктів економії,
оптимізації використання, їх пропонується поділити на такі види:
1) енергія сонця;
2) атмосферні ресурси (повітря, вітер);
3) надро-земельні: внутрішнє тепло землі; мінеральні ресурси, в тому числі
паливно-енергетичні; підземні термальні водні ресурси;
4) поверхнево-земельні ресурси: прісні водні ресурси; лісові ресурси;
рослинні ресурси;
5) водного океану: енергія припливів і відпливів тощо.
Природні ресурси, що необхідно окремо відмітити, поділяються на практично
вичерпані (нафта, газ) й не вичерпні (повітря, сонячна енергія). Якраз вичерпані
ресурси мають стати об’єктом оптимальності використання, заходів економії, а то
й вкрай обмеженого використання, відповідно об’єктом державної ресурсної
політики.
За ознакою сфери застосування природні ресурси слід класифікувати на
витратні у матеріальному виробництві (за галузями), у так званій невиробничій
сфері, у домашніх господарствах. Природні, як й інші ресурси також поділяються
за напрямами використання на одно -, дво - , - багатоцільового призначення.
Крім того, природні ресурси слід поділяти на:
• обмежені для використання (лісові, мінеральні);
• не обмежені (енергія сонця, вітру, геотермальна, повітря);
• відновлювані (лісові через відновлювані роботи);
• не відновлювані (мінеральні).
Стосовно мінеральних не відновлюваних ресурсів зазначимо, що може мати
місце їх економічне відновлення, тобто шляхом геологічної розвідки нових
запасів корисних копалин, їх подальшого промислового освоєння. Мінеральні не
відновлювані трудно видобувні ресурси потребують економії затрат на їх
вилучення від природи.
До не відновлюваних відносяться мінеральні ресурси, створені природою,
після видобутку в родовищах вони не появляються, навіть промисловим
виробництвом. Задоволення потреб у не відновлюваних ресурсах на перспективу
досягається завдяки їх економії, раціонального використанню.
Мінеральна сировина є одним з видів промислової сировини, природнопромислових ресурсів.
Таким чином, природні ресурси слід розуміти, як речовини, енергію, сили,
явища, процеси, інші об'єкти матеріального світу, створені природою, вивчені,
освоєні та визначені як придатні для використання людиною у суспільних
потребах.
Особливістю природних ресурсів є те, що вони створені без застосування
праці людини. Частина природних ресурсів після використання не відтворюється.
Але окремі їх види можуть відтворюватися за участю людини (посадка лісу,
очищення води). Зате людина цілеспрямовано перетворює їх у промислові,
побутові та іншого призначення ресурси.
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Окремо слід розглядати й види природно-промислових ресурсів мінерального
походження. У складі природних ресурсів особливе місце займають мінеральні
ресурси виробничого призначення, оскільки більшість яких для економіки країни
мають стратегічне значення.
Природно-промислові ресурси слід розуміти як природні ресурси, що
видобуті чи іншим чином отримані та підготовлені для виробничого
використання на підприємствах різних галузей промисловості.
За ознакою походження ці ресурси пропонується згрупувати:
• природно-промислова сировина мінерального походження (уран, графіт);
• природно-промислова сировина рослинного походження (дерево-лісові
ресурси, ріпак);
• водні ресурси та ін.
Природно-промислову сировину мінерального походження (природну), що
отримують з надр землі, за ознакою природних властивостей та призначення слід
класифікувати на такі основні групи:
• паливно-енергетичні ресурси, горючі (енергоносії – газ, нафта, вугілля,
торф);
• рудні корисні копалини;
• сировина нерудна для металургії (глина вогнетривка, кварцит);
• гірничо-хімічна сировина (фосфор, сірчана руда);
• гірничорудна сировина (графітова руда);
• гідромінеральні копалини (підземні прісні та мінеральні води) та ін.
Мінеральні ресурси можна згрупувати на необроблені (первинні) й оброблені
(вторинні). Первинні пропонується називати геологічними, вторинні, що
поступають у промислове виробництво, – промисловими. Під поняттям
“використання природно-промислових ресурсів” слід розуміти як використання
джерел цих ресурсів для їх отримання (видобуток мінералів з надр, забір води з
водних джерел), так і виробниче споживання цих ресурсів (застосування у
виготовленні продукції, транзит нафти, природного газу).
Промислові ресурси мінерального походження, по суті, є вторинними,
оскільки у виробничий процес поступають, як правило, після проходження
первинної обробки у місцях їх породження, технологічного зберігання,
транспортування тощо. До них належать кокс нафтовий і сланцевий, продукти
первинної переробки нафти тощо.
Україна має багаті надра, тому для створення сучасного промислового
виробництва потенційно забезпечена більшістю видів розвіданих мінеральносировинних ресурсів, у тому числі для паливно-енергетичних і металургійних
виробництв. Але ж розвідані надроресурси треба ще одержати через здійснення
ефективного їх видобутку.
Потреби народного господарства в мінерально-сировинних енергетичних
ресурсах за теперішніх часів особливо великі, оскільки треба відновити роботу
більшості галузей економіки і, відповідно забезпечити щорічний приріст ВВП
країни, для чого і необхідна велика кількість ресурсів. Тому важливе як
збільшення обсягів видобутку корисних копалин, так й постійне поповнення
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запасів корисних копалин (шляхом відкриття нових родовищ, відтворення
освоєних).
Відповідно до положень Конституції України на природні ресурси узаконені
наступні права власності:
• власність українського народу на природні ресурси;
• права державної власності на землю;
• права власності на землю юридичних осіб;
• права власності на землю громадян;
• права власності територіальних громад на землю і природні ресурси.
Як видно, за громадянами не передбачається надбання власності на надра,
лісові та водні ресурси. На наш погляд, оскільки необхідно законодавчо
визначити (внесенням змін до Конституції України) права громадян отримувати
такі ресурси у довгострокову оренду. Це дозволить закріпити їх за конкретним
власником, а отже врешті решт підвищити рівень господарювання з названими
ресурсами, приумножувати їх як складових багатства і громадян, і країни, в
цілому, підвищувати рівень її природного потенціалу. Приватний власник
найбільш зацікавлений у здійснені заходів економічного й ефективного
використання ресурсів.
Таким чином, новації економії природних ресурсів пропонується поділяти на
види:
• новації-продукти (нові види джерел енергії);
• новації-процеси (на яких економляться ресурси, наприклад, процесом
охолодження, шляхом своєчасного відключення споживачів);
• новації-технології (застосування інноваційних технологій з використанням
технічних засобів);
• новації-сировинні (використання більш дешевої, але якісної сировини);
• новації-матеріалові (використання більш економічних матеріалів);
• новації-середовища;
• новації-зберігання.
Науковцями вирізняється поняття природних умов, як “…тіла і сили природи,
які мають істотне значення для життя і діяльності людського суспільства, але не
беруть безпосередньої участі у виробничій чи невиробничій діяльності людей”.
Якщо, наприклад, взяти кліматичні умови, то вони можуть автоматично впливати
на діяльність людей, протікання виробничих процесів. Зовнішня температура
впливає на технологічні процеси. Отже природні умови також приймають участь
у виробництві. На них слід поширювати розробку заходів, хоча й специфічних,
економії, підвищення ефективності тощо.
Таким чином, відповідно до видів новацій має будуватися методологія й
методика оцінок економії ресурсів, підвищення енергоефективності.
♦♦♦♦♦
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2.13. СТАН ВИКОРИСТАННЯ БІОДИЗЕЛЯ ТА БІОЕТАНОЛУ
∗
У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ
Вступ
Основною перевагою використання нетрадиційних та відновлюваних джерел
енергії (НВДЕ) є їх невичерпність та екологічна чистота, що сприяє поліпшенню
екологічного стану і не призводить до зміни енергетичного балансу на планеті.
Відповідно до Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, що
схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.03.06 р. № 145-р,
загальний річний технічно-досяжний енергетичний потенціал відновлюваних
джерел енергії України в перерахунку на умовне паливо становить біля 79 млн. т
у.п., в тому числі 63 млн. т у.п. – за рахунок освоєння альтернативних джерел
енергії, 16 млн. т у.п. − за рахунок використання позабалансових (вторинних)
джерел енергії.
Показники розвитку використання НВДЕ за основними напрямками освоєння
(базовий сценарій), млн. т у.п./рік характеризуються:
Напрями освоєння ВДЕ
Біоенергетика
Позабалансові джерела енергії
Сонячна енергетика
Мала гідроенергетика
Геотермальна енергетика
Шахтний метан
Вітроенергетика
Енергія довкілля
Всього

Рівень розвитку НВДЕ по роках
2005
2010
2020
2030
1,3
2,7
6,3
9,2
13,8
15,0
15,7
16,4
0,003
0,032
0,284
1,1
0,12
0,52
0,85
1,13
0,02
0,08
0,19
0,7
0,05
0,96
2,8
5,8
0,018
0,21
0,53
0,7
0,2
0,3
3,9
22,7
15,51
19,83
30,55
57,73

Перспективними напрямками розвитку НВДЕ в Україні є: біоенергетика,
видобуток та утилізація шахтного метану, використання теплової енергії довкілля,
освоєння економічно доцільного гідро потенціалу малих річок України.
Виробництво рідких видів палива із біомаси – один з ефективних способів її
утилізації, що вкрай важливо для країн, залежних від імпорту первинних
енергоносіїв. Це повною мірою стосується і України, забезпеченість якої
власними енергоресурсами становить лише 20-25 %, а стан довкілля потребує
нагального покращення.
Найбільш поширеними видами рідкого біопалива, що вже зараз присутні на
світовому енергетичному ринку, є біоетанол і біодизельне пальне.
Нормативно-правова база щодо використання біодизеля та біопалива
У країнах Європейського Союзу
Директива Ради 2003/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 травня
2003 року про сприяння використанню біопалива або іншого відновлюваного
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палива для транспорту орієнтує країни ЄС на збільшення використання
альтернативних видів палива.
У цій директиві використано ряд визначень, які характеризують відновлюване
паливо, зокрема:
“біопаливо” – рідке або газове паливо для транспорту, що виготовлене з
біомаси;
“біодизель” – метилефірдизельної якості, що виготовлений з рослинної або
тваринної олії і буде використовуватися в якості біопалива;
“біоетанол” – етанол, що виготовлений з біомаси і/або частки відходів, що
зазнають біологічного розкладу і буде використовуватися в якості біопалива.
Єврокомісія на основі інформацій країн ЄС до 31 грудня 2006 р. повинна
видати перший звіт щодо ефективності використання біопалива.
Зелена книга Європейської комісії “Щодо європейської стратегії безпеки
енергопостачання” встановлює ціль – 20 % заміна традиційного палива для
автотранспортного сектору на альтернативне паливо до 2020 року.
За даними міжнародної організації ЦРОР 2003 року, сумарне виробництво
біодизелю в ЄС складає 2,1 млн т/рік. Масштабною програмою з впровадження
альтернативних видів моторного пального у країнах Західної Європи,
запланованою до розробки Європейською комісією, частка біодизельного палива
має вирости з 2% у 2005 році до 8% у 2020-му.
В Україні
Перелік нормативно-правових документів, які регулюють відносини у сфері
використання біопалива:
Указ Президента України від 26.09.03 р. № 1094/2003 р. “Про заходи щодо
розвитку виробництва палива з біологічної сировини”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.03 р. № 451 “Про
затвердження Програми розвитку спиртової, лікеро-горілчаної та виноробної
галузей на 2003-2007 роки.
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2000 р. № 1044 “Про
затвердження програми “Етанол”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.06 р. № 951 “Про перелік
об’єктів, що фінансуються у 2006 році за рахунок субвенцій з державного
бюджету місцевим бюджетам відповідно до статті 54 Закону України “Про
Державний бюджет України на 2006 рік”.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.05 р. № 576-р “Про
схвалення Концепції Програми розвитку виробництва дизельного біопалива на
період до 2010 року”.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.06 р. № 145-р “Про
схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року”.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.12.05 р. № 566-р “Про
схвалення Концепції Комплексної державної програми реструктуризації і
розвитку бурякоцукрової галузі на період до 2010 року”.
Наказ Мінфіну від 04.07.06 р. № 631 “Про визначення пріоритетних напрямів
енергозбереження”.
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Розділ І. Біодизель
1. Загальна інформація
За обсягами виробництва ріпакова олія посідає четверте місце у світі (9,7%)
після соєвої (29,7%), пальмової (13,1%) та соняшникової (12,3%).
Ріпакове насіння містить 45-50% олії – не менше, ніж насіння соняшника. У
деяких європейських країнах урожайність ріпаку сягає 40 ц/га, що дає змогу
одержувати до 2 т олії з гектара. Все більше уваги надається переробці ріпакової
олії для технічних цілей в країнах Західної Європи, особливо в Німеччині,
Франції, Австрії, Голландії, а також у США, Канаді, Китаї.
Відповідно зростають і обсяги вирощування ріпаку. Так, за останні двадцять
років загалом у світі вони зросли більш ніж у чотири рази, і зокрема в Європі – у
десять разів. У ЄС загальна площа посівів ріпаку складає 7 млн га (середня
врожайність 25 ц/га) і планується, що в майбутньому вона досягне 12 млн/га.
Гектар ріпаку продукує тонну білка проти 640 кілограмів при культивуванні
сої і 220 кг – ячменю. Коефіцієнт перетравності ріпаковоro шроту сягає 71%, тоді
як соняшниковоro – 56 %. Останній поступається і за вмістом незамінних
амінокнслот: лізину – на 33%, цистину – у 2,1 разу. Згодовування тонни
ріпакового шроту або макухи адекватне 8-10 тоннам зернофуражу.
Ріпак як високоенергетична культура, може слугувати сировиною, для
виробництва біологічного пального (біодизеля). З кожної тони ріпаку можна
отримати близько 300 кг олії, а з неї – 270 кг біодизеля.
2. Технологія отримання біодизеля
На сьогодні існують такі напрями використання ріпаку для виробництва
біодизельного палива:
• отримання олії, фільтрація і додавання 20-50% її у традиційне дизельне
паливо. При цьому не потрібно створювати спеціальні двигуни;
• отримання олії, фільтрація і робота на чистій ріпаковій олії. Цим шляхом
пішли у Німеччині, створивши спеціальні двигуни;
• отримання ріпаково-метилового ефіру (РМЕ) – продукту переробки
ріпакової олії, що не потребує створення спеціальних двигунів. Цим шляхом
пішли країни ЄС;
• переробка ріпакової олії на нафтоперегонних заводах і отримання
біодизельного палива.
В Європі біодизель використовується переважно за двома принциповими
схемами: «французькою» і «німецькою».
За “французьким варіантом” головним споживачем біопального є
автотранспорт, зокрема автобуси, проїзд яких у деяких великих містах і в окремих
провінціях на традиційному дизельному пальному заборонений. При цьому
штрафи за недотримання норм викидів токсичних речовин перевищують різницю
вартості біодизелю і дизпалив. Виходячи з такої схеми, біодизель у Франції
виробляється в основному централізовано на потужних установках -5-10 тис т/рік.
Використання біодизеля здійснюється як добавка до звичайної солярки із
доведенням добавки до 5-процентної концентрації.
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За «німецьким» варіантом біодизель використовується у чистому вигляді
переважно сільськогосподарськими виробниками у власній техніці. Фермери або
кооперативи фермерів вирощують ріпак, посівні площі якого сягають 10-12%
орних земель, і на малопотужних установках виробляють з нього 300-3000 т/рік
біопалива. Уряд Німеччини з 2001 року надає кожному фермерові дотацію:
близько 360 євро за кожний гектар, на якому вирощується ріпак для технічних
цілей. В країні перевага надається транспортним засобам, адаптованим для роботи
на біопальному. В першу чергу воно використовується у зонах напруженого
екологічного стану: на міському транспорті, суднах, що працюють на
водоймищах з обмеженим водообміном. В країні виробляється кілька марок
дизельних двигунів для роботи на чистій ріпаковій олії та РМЕ. Головним
постачальником таких двигунів є фірма Дойц Фар. На сьогодні Німеччина
забезпечує за рахунок ріпакової олії приблизно 5% своїх потреб у пальному.
Близько 1500 автозаправних станцій продають понад 1,2 млн т біодизельного
пального з ріпаку за рік.
3. Переваги та недоліки щодо використання біодизеля
Порівняно з пальним із нафти для автомобільного транспорту, біодизельне
паливо на основі ріпакової олії відзначається суттєвими перевагами.
Основні переваги:
• воно майже не містить сірки, тому його використання зменшує викиди в
атмосферу сірчаного ангідриду (на 1 тис. т у разі заміни 250 тис т дизпалива з
нафти такою ж кількістю біодизелю з ріпаку);
• при спалюванні біодизелю не підсилюється парниковий ефект, оскільки
ріпак, як і вся біомаса, є СО2 – нейтральним;
• високий ступінь біологічного розкладу за відносно короткий період. Згідно з
міжнародним тестом СЕС L-33А-93, за 21 день біологічний розклад сягає 90%;
• зменшується концентрація шкідливих речовин у вихлопних газах. Зокрема,
димність газів зменшується вдвічі, а концентрація СО, НС і твердих частинок,
особливо сажі, знижується на 25-50%;
• як продукт переробки рослинної сировини, біодизель не містить
канцерогенних речовин, таких як поліциклічні ароматичні вуглеводні та,
особливо, бензапірен;
• ріпакова олія відзначається більшим, порівняно з дизельним пальним,
вмістом кисню (11 % та 0,4 % відповідно). Тому для повного згорання 1 кг
ріпакової олії потрібно менше, ніж для дизельного пального, повітря (12,9 та
14,45 кг відповідно).
Основні недоліки:
Знижена теплота згорання, що спричиняє падіння потужності двигуна до
16%. Якщо ж віднести нижню теплоту згорання до 1 л, то різниця між
показниками біодизелю і традиційного дизпалива дорівнюватиме лише 5,8%
завдяки більшій щільності ріпакової олії, її негативною властивістю є також
велика в'язкість, що погіршує розпилювання, сумішоутворення і згорання в
дизелі. Це спричиняє відкладення на стінках камери згорання, а отже швидкий
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вихід двигуна з ладу. Крім того, мають місце жирові відкладення в каналах
паливної апаратури.
Збільшення витрати пального. При цьому потрібно часто замінювати масляні
фільтри й проводити регламентні роботи на форсунках через значне
закоксовування отворів розпилювачів.
Зазначені недоліки можна подолати, застосовуючи: двигуни спеціальної
конструкції (для роботи на чистій ріпаковій олії), РМЕ, який за своїми моторними
властивостями близький до дизельного пального, суміші з вмістом 20% олії.
4. Можливості двигунів, які в змозі працювати на біодизелі
У разі необхідності роботи двигуна на чистій олії він підлягає модифікації.
Зараз декілька західноєвропейських фірм, Ельсбет-Констракшн, Хілполштайн,
Турінгер Моторенверке ГмбХ Нордхасен, Діеселмоторенунд Гератебау Шонебек,
Вольво та інші, пропонують багатопаливні двигуни, придатні для роботи на
рослинній олії. На чистій рослинній олії працюють двигуни фірм Елко) та Доц.
Фар.
У звичайних двигунах можна застосовувати суміші традиційного дизпалива з
олією (до 20% олії, можливо, з проміжним розчинником).
Зараз найчастіше застосовують біодизель як продукт переробки ріпакової олії
– складний ріпаково-метиловий ефір, що за моторними властивостями, як-от:
цетанове число, в'язкість, температури спалахування та застигання, – близький до
дизельного пального. Тому його можна застосовувати на серійних дизелях без
будь-яких змін останніх. Вперше технології виробництва і використання РМЕ
досліджувалися в Австрії. Принципова сучасна технологічна блок-схема
установки для виробництва РМЕ складається з таких блоків: холодне пресування
насіння ріпаку і фільтрація олії, дві стадії переетерифікації (отримання РМЕ і
гліцерину), вилучення мила, вилучення метанолу та остаточне вилучення мила.
Щоби отримати 1 т РМЕ, змішують 1 т ріпакової олії зі 110 л метилового спирту і
додають близько 16 л каталізатору (гідроокису калію КОН, або іншого) для
виділення гліцерину. Робочу суміш нагрівають до 40-60 °С і повторюють процес
до кінцевої чистоти ефірів. Із 1 т олії при виробництві РМЕ отримують також 110
кг гліцерину і частину метанолу.
В стандартах Австрії, Франції, Німеччини, Італії, Швеції, прийнятих у 19961997 роках, визначаються такі параметри РМЕ, як: густина, в'язкість, температура
спалахування, температура застигання, цетанове число, вміст сірки, золи, води,
метанолу, вільного гліцерину, фосфору тощо.
5. Економічна складова щодо розвитку біодизеля
У Німеччині літр дизельного палива коштує 90 євроцентів (понад шість
гривень), то біопаливо з ріпакової олії — 70 євроцентів. На 1500 бензоколонок
здійснюють заправку біодизелем далекобійники, таксисти, аграрії, які
використовують понад 65% загального виробництва цього пального.
Розрахунок пробігу 40-тонної вантажівки на 150 тис. кілометрів дає такий
результат щодо витрат на 100 кілометрів: 30 літрів солярки за ціною 0,90 євро і
32,4 - біодизелю по 0,75 євро. Загальна економія при використанні біодизеля: 3375 євро. Активне використання біодизеля в Німеччині пояснюється тим, що
держава дотує таке паливо, щоб зацікавити покупця (до 300 євро за 1 га).
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Проте, незважаючи на дотації, у 2005 р. збут мінерального дизельного
пального у Німеччині досяг майже 28 млн. тонн, тоді як ріпакового -1,23 млн.
тонн.
Загалом за інформацією спеціалізованих ЗМІ економічний аналіз проблеми
виробництва і застосування біодизеля, із ріпаку свідчить: якщо вирощувати ріпак
виключно з метою одержання біопалива (РМЕ), – вартість останнього порівняно з
нафтовим дизпаливом буде вищою у 2-2,5 рази. Проте застосування РМЕ стає
економічно доцільним за умови використання усіх продуктів переробки ріпаку:
шроту (на корм або продаж), соломи (на підстилку і пічне паливо), гліцерину
(його світова вартість становить близько 900 доларів США/т), а також
забезпечення не менше 1 т/га виходу олії. З трьох тонн насіння ріпаку вологістю
7-8% можна одержати 1 т біодизелю, 1,9 т шроту (з вмістом олії 8-12%), 0,2 т
гліцерину.
6. Потенціал України щодо використання біодизеля
Україна має сприятливі умови для вирощування ріпаку. Зараз ріпаком
засівають лише близько 150 тис. га, тоді як для цього придатні 75% орних земель.
За даними МінАПК, середня врожайність цієї рослини в країні сьогодні становить
13 ц/га, що дає вихід олії на рівні 0,5 т/га, тобто у 2-2,5 рази нижче від
західноєвропейських показників. З неї Україна виробляє близько 12 тис. т/рік, але
як дизпаливо вона поки що не використовується. Значна частина олії
експортується в Росію, США, Румунію, Казахстан та інші країни (приблизно 5-6
тис. т/рік).
Оскільки насіння ріпаку майже не накопичує радіонуклідів і важких металів
(майже всі вони містяться у стеблинах), в Україні вирощувати ріпак для технічних
цілей можна на територіях, тимчасово виключених з сільськогосподарського обігу
внаслідок Чорнобильської катастрофи та в інших екологічно забруднених зонах.
За умови відведення під цю культуру 10% орних земель і урожайності 25 ц/га,
країна може щороку виробляти до 8,5 млн. т ріпакового насіння. Після його
переробки можна одержувати близько 3 млн. т біопалива на рік, що на 60%
забезпечить річну потребу країни у дизпаливі (за загальної середньої потреби у 5
млн. т/рік). Засіваючи ріпаком 5-5,5 млн. га, Україна могла б виробляти РМЕ в
обсягах, здатних повністю задовольнити її потреби у паливі.
У 2005 році цією культурою засіяли вже 200 тис. га і вперше за багато років
було зібрано врожай понад 300 тис. тонн ріпаку.
За даними ЗМІ у 2006 році МінАПК планує одержати понад мільйон тонн
насіння ріпаку і виготовити 300 тис. тонн біодизеля. Міністерством вже
проведено переговори в Німеччині, Австрії, Канаді, США, Литві, Угорщині, Чехії,
Словаччині з приводу перспектив такого виробництва. Отримані бізнес-плани
канадських бізнесменів щодо будівництва в Україні п’яти заводів, які
вироблятимуть по сто тисяч тонн олії кожен. У першій половині 2006 р.
Міністерство ініціювало питання виділення коштів із держбюджету на запуск
двох заводів.
Проблемні питання МінАПК щодо вирощення ріпаку.
Обвинувачування Міністерства з боку Аграрної академії наук в частині того,
що ріпак, який засівається, вимерзає.
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Невизначеність питання щодо розвитку ГМ-сортів ріпаку (генномодифіковані сортів) в Україні. Зараз ці сорти використовують тільки в Канаді і
США.
Інші, не менш важливі, проблеми:
1. Відсутність потужних підприємств в Україні щодо виробництва біодизелю.
У промислово-розвинутих країнах будуються потужні (75-100 тис.т/рік)
підприємства щодо вироблення біодизелю. Сконструйовані українськими
кулібіними біодизельні установки низъкопродуктивні і малотоннажні. Якщо на
зарубіжних із тонни ріпаку одержують 350 літрів пального, то на вітчизняних –
удвічі менше.
2. В Україні поки що не розроблено нормативно-технічної документації на
рецептуру сумішей із біодизелю. На сьогодні, наскільки відомо, не визначено
оптимальний варіант використання біодизеля в Україні (за французьким,
німецьким або іншим варіантом).
3. Конкурентоспроможність біодизеля. Для виробництва 1 тонни ріпакової
олії потрібно три тонни насіння загальною вартістю 750 дол. Крім того, для
виробництва тонни біодизелю за класичною технологією потрібно ще 110 літрів
метилового спирту. Якщо підсумувати всі затрати, то літр біодизелю
коштуватиме у межах долара.
В Україні перспектива з’явиться, коли вартість біодизеля буде меншою, ніж
вартість дизельного палива.
Висновки за розділом І
У разі розгорнення роботи щодо промислового використання біодизеля в
Україні необхідно:
Забезпечити створення відповідної нормативно-правової бази з наданням
значних пільг виробникам біодизеля.
Забезпечити розвиток сировинної бази, зокрема, комплектацію насіннєвого
фонду елітними сортами ріпаку.
Забезпечити технічну та фінансову складову будівництва в Україні потужних
підприємств по виробленню біодизеля.
Розділ II. Біоетанол
1. Зарубіжний досвід щодо виробництва біоетанолу
Етанол виробляється методом зброджування цукрів (глюкози, сахарози та
деяких інших) у безкисневому середовищі спиртовими дріжджами. Раніше майже
весь етанол, виготовлений таким шляхом, використовувався для виробництва
алкогольних напоїв, і лише невеликі обсяги, отримані хімічними методами,
застосовувалися у промисловості. За останні 25 років ситуація докорінно
змінилася. Зараз більше половини виробленого у світі етанолу використовується
як добавка до пального для двигунів внутрішнього згорання і лише 15% – для
виготовлення алкогольних напоїв. Етанол із біомаси, що застосовується як
паливо, називають паливним етанолом або біоетанолом (європейський термін).
По суті він є абсолютизованим етиловм спиртом. Світове виробництво етанолу у
1998 році складало близько 32 млрд. літрів, з них 4 млрд. харчового етанолу, 8
млрд. – для хімічної промисловості, 20 млрд. – паливного. Лише 7% загальної
кількості було отримано методом хімічного синтезу, а 93% – дріжджовою
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ферментацією цукру і зерна. Цікаво відзначити, що обсяги виробництва харчового
спирту залишаються незмінними від 1975 року, тоді як паливного етанолу –
зросли з 2 млрд. літрів до 20 млрд. літрів у 1998-му.
Використання етилового спирту як енергоносія не є новиною. Свій перший
автомобіль Генрі Форд сконструював на базі двигуна, що працював саме на
такому спирті, а в умовах дефіциту пального підчас Другої світової війни в
Німеччині спирт додавали до бензину. Проте тільки наприкінці XX століття
з'явилися повномасштабні програми використання біоетанолу як пального для
двигунів. В складі пального біоетанол дозволяє збільшити октанове число і
покращити експлуатаційні характеристики сумішевого бензину. Відомо, що
використання такого бензину з вмістом до 15% етанолу не потребує зміни
конструкції сучасних двигунів внутрішнього згорання і допоміжних приладів до
них. Апробована концентрація етанолу в бензині коливається від 10% (США) та
8% (Канада) до 5-6% (Франція, Польща). Завдяки використанню сумішевого
бензину зменшується концентрація шкідливих компонентів у вихлопних газах
(чадного газу, закису азоту, оксиду азоту та інших летких токсичних викидів).
Так, вміст оксиду вуглецю зменшується на 25%, вуглеводнів і оксидів азоту на
5%, що надзвичайно важливо для великих міст, де головним джерелом
забруднення є автомобільний транспорт. Спалювання етанолу, отриманого з
біомаси, не робить «внеску» до парникового ефекту, оскільки біомаса є СО2 –
нейтральною.
Нині весь паливний етанол отримується методом зброджування цукрів
(цукрова тростина) або сировини з вмістом крохмалю (в основному кукурудза). У
Канаді, Бразилії та США діють державні програми з виробництва паливного
етанолу. Світовими лідерами у цій галузі є Бразилія та США. Так, у 1999 році
Бразилія виготовила 6,5 млрд. літрів паливного етанолу, що забезпечило 13% її
загальних потреб в енергоресурсах і 19% – у рідкому паливі, тобто на нафті були
заощаджені значні кошти. Завдяки сучасним технологіям з використанням
цукрової тростини виробництво етанолу в цій країні є рентабельним: від 1990
року його обсяги щорічно зростали на 4%, а собівартість зменшувалася на 3%.
Раніше тут виробляли переважно безводний етанол як пальне для автомобілів зі
спеціальними двигунами. Але останнім часом у Бразилії використовуються
паливні суміші з вмістом етанолу: 26% – у бензині і 3% – у дизельному паливі.
Такі суміші не потребують змін у конструкції двигунів внутрішнього згоряння чи
дизельних двигунів. Щороку, залежно від ринку цукру, уряд країни визначає,
який відсоток біоетанолу буде додаватися до моторних бензинів. Паливний
етанол оподатковується тільки прибутковим податком без акцизного збору.
США – другий солідний виробник етанолу – палива, яке дає змогу щорічно
заощаджувати близько 1,5 млрд доларів на придбанні нафтопродуктів,
забезпечувати стабільну роботу сільського господарства, створювати нові робочі
місця за рахунок будівництва спиртових заводів і покращувати екологічну
ситуацію. Ще у 1988 році у США був прийнятий Закон про альтернативні моторні
палива, який започаткував програми зменшення витрат бензину новими
автомобілями та програми розробки нових палив. Зокрема, було вирішено
виробити 20 тис автомобілів, які могли споживати паливо Е85 (85% етанолу та
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15% бензину), і зараз в країні експлуатується понад 1,5 млн таких транспортних
засобів. У 1990 році у США прийнято Закон про чисте повітря, згідно з
положеннями якого бензин повинен містити не менше 2% (за масою кисню)
кисневмісних добавок (головним чином етанолу), що дає змогу знизити
токсичність вихлопних газів. Поправками до цього закону були запроваджені
федеральні знижки податкової ставки на рівні 0,54 долара США на галон чистого
етанолу. Із введенням в дію Акту про склад автомобільного палива в ряді міст
США та Програми по паливних окиснювачах (1995 р.) ці знижки у більшості
штатів поповнилися додатковими субсидіями для виробників етанолу. У
мегаполісах (з населенням понад 1 млн.) взимку використовують тільки бензин з
вмістом 10 % етанолу (так званий Е10, або газохол). Обсяг продажу газохолу в
країні становить 12% від загального обсягу продажів бензину.
Порівняно з Бразилією, виробництво паливного етанолу з кукурудзи у США є
менш прибутковим, хоча його собівартість за останні п'ятнадцять років
зменшилася на 2/3. Навіть сьогодні у країні діють податкові знижки на паливний
етанол, щоб зробити його дешевшим за бензин. Згідно з підписаним президентом
США законом, що матиме чинність до 2007 року, ця знижка дорівнює 0,014
долара на літр газохолу. Лідером – виробником паливного етанолу в країні є штат
Іллінойс, де розміщено два заводи, кожен потужністю 1,05 млн. літрів на добу.
Річна ж потужність спиртових заводів США з виробництва етанолу складає
близько 7,5 млрд. літрів. За підрахунками коаліції губернаторів, які підтримують
цю галузь, в неї з 1978 року інвестовано понад 4 млрд. доларів США. У двадцяти
штатах розміщено 56 підприємств з виробництва етанолу, і ще 30-35 заводів
будуються. Очікується, що у США виготовлятиметься близько 15 млрд. літрів
цього продукту у 2010 році та 36 млрд. – у 2020-му.
Країни ЄС щорічно виробляють 2 млрд. літрів етанолу, але як паливо
використовується менше 10%. Проте 7 листопада 2001 року дві комісії ЄС
прийняли Директиви щодо використання біопалива країнами ЄС, – так звані
«біодирективи» про обов'язковість вмісту біопалива у традиційному пальному для
транспорту. Серед інших до відновлюваних видів палива віднесені біоетанол і
ЕТБЕ (етилтретбутиловий ефір – естеризований біоетанол). Майже всі
зареєстровані в ЄС транспортні засоби технічно придатні для використання
палива з добавкою до 15% біоетанолу або ЕТБЕ. У Франції в 1996 році прийнято
Закон про чисте повітря, який зобов'язує автомобілістів застосовувати
кисневмісні добавки до бензинів, передусім етанол та ЕТБЕ. При цьому паливний
етанол звільнено від внутрішніх податків, проти чого не заперечувала комісія ЄС
(09.04.1997).
Приклад США переконує, що для підтримки рентабельності виробництва
паливного етанолу потрібні державні субсидії, і це при тому, що сировина
(кукурудза) є там дуже дешевою. Необхідно, щоби технологія його виготовлення
стала дешевою – і він складе гідну конкуренцію бензину. Основними засобами
зменшення собівартості етанолу можуть бути: інша сировина, комплексний підхід
до утилізації побічних продуктів виробництва та вдосконалення технології
алкогольної ферментації.
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Заміна сировини полягає в тому, щоби замість зернових злаків використовувати біомасу рослин – як трав'янистих, так і дерев, а також відходи сільського
господарства, деревообробної промисловості та комунальні тверді побутові
відходи. Розрахунки показують, що використання таких відходів дозволило б
США замінити етанолом 40% бензину. Спеціальне вирощування певних
дерев'янистих (вільхи, осики тощо) і трав'янистих рослин (наприклад, сорго) для
подальшої переробки у паливний етанол змогло б забезпечити решту 60%.
Рентабельність виробництва паливного етанолу значною мірою залежить від
продажної ціни кінцевого продукту. Так, згідно з даними одного з досліджень,
при продажу етанолу, отриманого з лігноцелюлози сільськогосподарських
відходів, за ціною 0,33 долара США за літр виробництво буде рентабельним за
умови, що завод одночасно випускатиме інший продукт - фурфурол. При цьому
оптимальний обсяг сировини, що переробляється, складає 4360 т/день, а значно
менші чи більші обсяги знову призводять до нерентабельності.
2. Потенціал України щодо використання біоетанолу
Україна має великий потенціал біомаси, придатний до енергетичного
використання, зокрема відходи сільського господарства (солома, качани
кукурудзи, лузга соняшника), тверді побутові відходи, що переважно складаються
з лігноцелюлози. Сировиною для паливного етанолу може бути також меляса (її
обсяги становлять близько 2 млн. т/рік), зернові культури, картопля, фрукти,
спеціальні технічні культури.
Україна є крупним виробником харчового спирту. Річна сумарна потужність
спиртових заводів становить близько 700 млн. літрів спирту, в тому числі 340
млн. – з заводів з переробки меляси. На жаль, велика кількість таких підприємств
працює з неповним завантаженням або взагалі простоює. В перспективі їх
потужності можна спрямувати на виробництво паливного етанолу з
лігноцелюлози, але цей процес має бути рентабельним. Очевидно, що ціна
біоетанолу залежатиме як від податкової політики держави, так і від його
собівартості, на що, в свою чергу, впливатиме технологія виробництва.
Концепція виробництва біоетанолу в Україні включає кілька напрямків.
Реконструкція існуючих спиртових заводів дозволить довести виробництво
паливного етанолу до 0,3 млн. т/рік. Крім того, планується будівництво таких
заводів малої потужності (до 5 т етанолу на добу) на базі підприємств переробної
промисловості та безпосередньо в сільських господарствах. Пуск в експлуатацію
нових технологічних ліній малої потужності дасть змогу отримувати 0,05 млн.
т/рік цього продукту. Виробництво також доцільно розміщати на діючих
цукрових заводах, їх теплосилове господарство може обслуговувати спиртові
цехи і, в період між сезонами, виробництво цукру. До недавнього часу в Україні
працював 191 цукровий завод, 75 з яких поступово до 2010 року можна
дообладнати відділеннями з виробництва паливного етанолу, що розширить
період використання технологічного обладнання, яке традиційно працює лише
три-чотири місяці на рік. Дооснащення цукрових заводів відповідними
технологічними лініями дасть можливість отримувати 1,65 млн тонн етанолу на
рік. Таким чином, з урахуванням всіх напрямків концепції, в Україні можна було
б отримувати 2 млн. т/рік біоетанолу.
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В нашій країні вже виконано значний обсяг робіт з розробки й впровадження
технології виробництва аналогу паливного етанолу – високооктанової
кисневмісної добавки до бензину (далі – ВКД), яку одержують біоконверсією
вуглеводневмісної відновлюваної сировини. Технологія отримання ВКД
розроблена Українським інститутом спирту і біотехнологій виробничих продуктів
(УкрНДІспиртбіопрод, Київ) і державним концерном «Укрспирт», впроваджена
на семи спиртових заводах України: Барському, Довжоцькому, Луганському,
Дублянському,
Гайсинському,
Маловисківському
та
Узинському
оцтоводріжджовому заводі з сумарною добовою потужністю понад 120 т. Термін
окупності реконструкції брагоректифікаційних установок цих заводів не
перевищував півроку. Оскільки меляса дешевша від зерна, то на ВКД
переробляли саме її, а із зерна одержували ректифікований спирт для
високоякісних алкогольних напоїв. Зі збільшенням виробництва зерна в Україні
та за умов його комплексної переробки за ефективними технологіями з
одержанням сухої зернової барди, цілком економічно виготовляти ВКД з
крохмалевмісної сировини. Перспективна сировина для цього - цукрове сорго.
Виконані в Україні у 1998-1999 роках експлуатаційні, стендові та дорожні
випробовування підконтрольної групи автомобілів на сумішевих бензинах дають
підстави до таких висновків:
• експлуатаційні властивості автомобілів, що працюють на сумішевих
бензинах з доданням 6% ВКД практично не погіршуються порівняно з тими, що
працюють на товарних бензинах А-92 та А-76;
• підвищується октанове число сумішевих бензинів;
• не зафіксовано негативного впливу тривалої роботи автомобілів на
технічний стан і стабільність регулювання паливної апаратури;
• зменшується концентрація шкідливих речовин у відпрацьованих газах:
оксидів азоту на 4,5-16%, ароматичних вуглеводнів – на 9-15% (залежно від типу
бензину й двигуна).
Технічний комітет зі стандартизації і допуску до застосування продуктів
нафтопереробки та нафтохімії «Нафта-Стандарт» дав дозвіл на застосування у
бензинах 6% ВКД. Його виробництво й застосування стимулює і Указ Президента
України № 688/99 від 22 червня 1999 року «Про організацію виробництва
бензинів моторних сумішевих», який передбачає суттєву знижку в оподаткуванні
виробникам ВКД і сумішевих екологічних бензинів з її застосуванням, що,
безумовно, позитивно впливає на темпи зростання обсягів виробництва ВКД.
Загалом з 1998 року отримано та реалізовано 23,7 тис т ВКД, що дало можливість
українським підприємцям виробити понад 390 тис т екологічно чистих бензинів
моторних сумішевих з використанням ВКД. А з вересня 2002 року підприємства
концерну «Укрспирт» мають змогу виробляти 4500 т ВКД щомісяця.
Мінімальна потреба ВКД в Україні становить 100 тис т/рік, оптимальний
обсяг споживання – 250-300 тис т/рік, що забезпечує виробництво та
використання 1,7-5,1 млн. т сумішевих бензинів.
Постановою Кабінету Міністрів від 4 липня 2000 року № 1044 затверджено
програму «Етанол», спрямовану на виробництво спиртовими заводами нових
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видів продукції та пошук нових ринків збуту. Ця програма поєднує стратегію
виробництва ВКД, технічного спирту та продукції з його використанням (етилену,
етиленгліколю, синтетичного каучуку, «біодизелю», продуктів тонкого
органічного синтезу) з напрямками зменшення собівартості етилового спирту та
комплексного безвідхідного використання сільськогосподарської сировини.
Перераховані виробництва на основі спирту конкурентоспроможні за вартості
спирту 220-230 доларів США за тонну. Програмою «Етанол» передбачена
організація виробництва ВКД як добавки до бензинів на спиртових заводах, що
переробляють мелясу, та на деяких зернових заводах загальною продуктивністю
понад 350 тис. т на рік. Це дозволить отримувати близько 6 млн. т сумішевих
бензинів.
У березні 2005 року голова концерну «Укрспирт» І.Жолнер, виступаючи на
«круглому столі» з впровадження біоетанолу в Україні, відмітив, що застосування
біоетанолу відбулося на практиці – нафтопереробні заводи вже мали змогу
застосувати ВКД. Однак у подальшому цей процес з різних причин загальмували.
За твердженням спеціалістів концерну “Укрспирт”, бензин з добавкою біоетанолу
до 5% може застосовуватись на будь-яких марках автомобілів, а бензин 97-ї
марки автоматично здешевлюється на 100 грн./т, проте нафтопереробники, які
працюють на українському ринку, неохоче йдуть на нововведення.
За словами І. Жолнера, 8 спиртових заводів концерну «Укрспирт», які
впровадили виробництво ВКД за власні кошти, готові були у 2005 році виробляти
60 тис. тонн біоетанолу на рік. При сталому попиті на цей продукт спиртзаводи
швидко можуть збільшити виробництво до 100 тис. т/рік. За 2-3 роки виробничі
потужності з ВКД, за розрахунками, можуть зрости до 280 тис. тонн на рік. У
цьому випадку щороку до державної казни додатково надходитиме понад 180
млн. грн.
Швидке збільшення обсягів виробництва І.Жолнер пояснив наявністю в
Україні незадіяних потужностей спиртзаводів, які, за підсумками 2004 року,
сягають 36,3 млн. декалітрів спирту на рік, та наявністю достатньої сировинної
бази.
На думку керівника концерну “Укрспирт”, конфлікт інтересів спиртовиків і
нафтопереробників може бути вирішений шляхом економічної зацікавленості
НПЗ у застосуванні біоетанолу. Це, зокрема, може бути зниження акцизної ставки
з нинішніх 60 євро/тонна до 40 євро/тонна. Однак рішення відносно встановлення
таких пільг може прийняти лише уряд.
І.Жолнер переконаний, що у питанні застосування ВКД конфлікту інтересів
не повинно бути, оскільки економічну перевагу біопалива доведено. Вирішення
проблеми застосування ВКД необхідно знайти за столом переговорів за
присутності усіх зацікавлених сторін.
Як заявив у ході «круглого столу» народний депутат України, член
Бюджетного комітету ВР Григорій Калетник, 30 березня 2005 року Уряд планував
розглянути питання щодо обов'язкового застосування ВКД нафтопереробними
заводами при виробництві бензинів.
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3. БІО-100
У липні п.р. до НАЕР звернулося ТОВ “Біоенергетична компанія” (58023 м.
Чернівці, вул. Руська, 277/71, код ЄДРПОУ 33616799) щодо внесення рідкого
палива моторного БІО-100 до реєстру альтернативних видів палива.
На підставі Експертного висновку за № 01/06 від 11.04.06 р. щодо наявності в
паливі ознак альтернативного палива виданого Випробувальним центром
УкрНДІнафтопереробки “МАСМА” (Реєстраційний номер у Реєстрі Системи
сертифікації УкрСЕПРО № UA 6.001.Т.191. від 23.07.2001 р. Поновлено
Національним агентством з акредитації України до 22 січня 2007 р.).
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.04 р. № 1307
та наказу Держкоменергозбереження від 10.12.04 р. № 183, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 27.12.04 р. за № 1647/10246 зазначений вид палива
підлягає внесенню до Реєстру альтернативних видів з видачею відповідного
свідоцтва.
Висновки за розділом ІІ
Ефективність використання біоетанолу доведена.
Економічний ефект застосування біоетанолу полягагає у зниженні вартості
палива.
Спиртові заводи України в змозі виробляти біоетанол.
При виробництві біоетанолу повинна бути забезпечена економічна
зацікавленість НПЗ у його застосуванні.
♦♦♦♦♦
2.14. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ
АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ
1. Впровадження когенераційних технологій
При встановленні на базі існуючих об”єктів теплогенерування в комунальній
і промисловій сфері 5000 МВт електрогенеруючих когенераційних потужностей,
можна заощадити від 10 до 30% природного газу, необхідного для роздільного
генерування тих же кількостей теплової і електричної енергії, або, у середньому,
близько 6 млрд. м3 природного газу на рік.
Зменшиться викид парникових газів (СО2) на 15-20 млн. т на рік. У разі
продажу квот на ці викиди, згідно Кіотського протоколу, можна одержати до 0,5
млрд. доларів США.
Підприємствами України виробляється практично все енергетичне
обладнання, необхідне для будівництва когенераційних установок: газотурбінні та
газопоршневі двигуни, електрогенератори, паливні компресорів, теплообмінники,
прилади та засоби керування і автоматики.
Орієнтовний обсяг фінансування програми впровадження 5000 МВт
електрогенеруючих когенераційних потужностей – 12,5 млрд. грн.
Термін окупності – приблизно 5 років.
2. Біоенергетика
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Енергетичний потенціал біомаси в Україні складає близько 23 млн. т у.п. на
рік.
Впровадження котлів, працюючих на біомасі, допоможе швидко замістити
природний газ для виробництва теплової енергії з найнижчими інвестиційними
затратами і найкоротшими термінами окупності проектів.
Приблизна ємність ринку України для впровадження складає:
• деревноспалювальні котли для теплопостачання, 1-10 МВт – 500 одиниць;
• промислові деревноспалювальні котли, 0,1-5 МВт – 360 одиниць;
• фермерські соломоспалюючі котли, 0,1-1,0 МВт – 16 тис. одиниць.
Термін окупності котлів при серійному виробництві становить 1-3 роки.
Орієнтовна вартість зазначеного обладнання складає близько 5 млрд. грн.
Потенціал біогазу, доступного для виробництва енергії на великих полігонах
твердих побутових відходів, складає близько 400 млн. м3/рік, що відповідає 0.3
млн. т у.п./рік.
До 2020 року приблизна ємність ринку України для впровадження крупних
біогазових установок складає 2900 одиниць при інвестиціних витратах у обсязі
1465 млн. грн., що дозволить замістити близько 1,15 млрд. м3 природного газу на
рік, а для впровадження міні-електростанцій на газі звалищ – 90 одиниць при
інвестиціних витратах у обсязі 404 млн. грн., що дозволить замістити близько 210
млн. м3 природного газу на рік
3. Розвиток виробництва синтетичного газу
Виробництво синтетичного газу за умови державної підтримки і залучення
потенційних інвестицій, як внутрішніх так і зовнішніх, може сягнути у 2007 р.
обсягу в 1 млрд. м3 з подальшим його збільшенням у наступні роки, що надасть
можливість частково відмовитись від використання природного газу для опалення
в комунальному господарстві, в першу чергу в соціальній сфері.
На сьогодні вже введено в дію більше 40 установок з виробництва
синтетичного газу, який використовується для опалення шкіл, дитячих садків і
лікарень у різних областях країни.
Планується до переведення на місцеві види палива (відходи деревообробки,
відходи рослинного походження, торфу, бурого вугілля тощо) шляхом
впровадження установок газифікації вуглецевмісної сировини ряд об’єктів
бюджетної сфери Львівської, Сумської та Чернігівської областей.
Реалізація цього проекту дозолить забезпечити:
• ефективне та стале енергозабезпечення об’єктів бюджетної сфери областей;
• збільшення частки альтернативних видів палива у балансі попиту та
пропонування енергоносіїв;
• скорочення споживання природного газу;
• підвищення енергетичної незалежності держави;
• покращення екологічного стану в областях.
Реалізація цього проекту передбачає впровадження 225 установок газифікації,
що дозволить замістити близько 45 млн.м3 природного газу.
Очікувана вартість проекту – 45 млн.грн.
Термін окупності капітальних затрат складає 2,3 опалювальних сезони.
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Крім того, розпочато предпроектні роботи для впровадження установок
газифікації на ВО «Сумихімпром».
Слід зазначити, що синтетичний газ вже сьогодні можна розглядати як
альтернативу моторному паливу, особливо в сільському господарстві.
4. Розвиток виробництва біопалива
Розвиток виробництва біопалив (біодизельне паливо, сумішеві бензини) в
Україні НАЕР вважає одним з пріоритетних завдань забезпечення енергетичної
безпеки України.
Програмою розвитку вирбництва дизельного біопалива, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.06 № 1774, передбачено
будівництво 23 біопаливних заводів, що дозволить довести виробництво
дизельного біопалива до 623 тис. т на рік, що сприятиме зменшенню імпорту
нафти до 1,88 млн. т.
Орієнтовний обсяг фінансування заходів зазначеної Програми – 8,9 млрд.
грн., в тому числі за рахунок державного бюджету – 69,7 млн. грн.
На даний час в Україні створено рідке сумішеве моторне паливо БІО-100, яке
є альтернативою моторним бензинам, отриманим з вуглеводневої сировини
(нафта, газовий конденсат), та технічні умови на нього.
На сьогодні НАЕР в установленому порядку видало ТОВ «Біоенергетична
компанія» (м. Чернівці) свідоцтво про належність палива БІО-100 до
альтернативного. Паливо БІО-100 бул внесено до відповідного реєстру.
Організація виробництва моторного палива БІО-100 в Україні надасть
можливість зменшити залежність країни від імпорту нафти.
5. Використання шахтного метану.
Когенераційні схеми можуть бути вкористані в енергетиці (промислова та
комунальна) також при використанні альтернативних видів палива, зокрема –
шахтного метану. Вугільні поклади України мають близько 3 трлн. м3
зазначеного газу. Щорічно більшість шахт Донецького вугільного басейну в
процесі вентиляції та дегазації викидають більш, ніж 2 млрд. м3 шахтного метану.
На сьогодні в рамках комплексної програми дегазації, промислового
використання шахтного метану та скорочення його викидів в атмосферу, яка
реалізується за рахунок власних коштів на ОП „Шахта їм. О.Ф.Засядька"
(Донецька обл.), введено в дію першу чергу когенераційної газової електростанції
(КГЕС). За 2006 рік КГЕС використано 24,6 млн. м3 метану та вироблено більше
94,3 млн. кВт. год електроенергії. За обсягами використання шахтного метану і
скороченню його викидів в атмосферу (3,8 млн. т на рік) програма є найбільшою в
світі.
За умови застосування сучасних та перспективних технологій, а також
залучення відповідних інвестицій, видобуток шахтного метану в Україні у
найближчі роки можливо довести до 2-4 млрд. м3, а в подальшій перспективі
(2015-2030 рр.) – до 6-9 млрд. м3 на рік, тобто утилізація шахтного метану дасть
змогу отримати додатково енергоносіїв у обсязі 5 млн. т у.п. в рік.
Галузевою програмою проведення робіт з видобутку і утилізації газу метану
та впровадження положень Кіотського протоколу на вугледобувних
підприємствах Міністерства вугільної промисловості України на 2007-2009 роки,
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яка на даний час знаходиться у стадії затвердження, передбачено заходи,
орієнтовний обсяг фінансування яких складає 848,64 млн. грн.
Реалізація заходів з утилізації шахтного метану відкриє нове джерело
органічного палива та дозволить значно підвищити безпеку гірничих робіт на
вугледобувних підприємствах.
6. Мала гідроенергетика
Гідропотенціал малих річок України, який орієнтовно складає 4,0 млрд.
кВт.год.. Фактично малі ГЕС виробляють до 350 млн. кВт.год електроенергії, що
становить лише 10% від потенціалу.
На сьогодні в Україні збереглося понад 170 малих ГЕС, а в перспективі
необхідно відновити та збудувати близько 100 нових малих ГЕС.
7. Геотермальна енергетика
Великі термальні зони на глибинах менш 4 км є в Криму й у Карпатах.
Потенційні геотермальні ресурси в Україні становлять 27 млн. м3/добу
теплоенергетичних вод з середньою температурою 700С. Енергетичний
еквівалент готового до освоєння технічного потенціалу геотермальних ресурсів
України сягає 2 млн. т у.п./рік.
Проте, залучення геотермального потенціалу стримується відсутністю
фінансування та конкретних розроблених схемних рішень.
♦♦♦♦♦
2.15. ОСНОВНІ НАПРЯМИ

ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

(Схвалено Указом Президента України
від 27 грудня 2005 року № 1863/2005. Доповнено пунктом 7
згідно з Указом Президента № 678/2007 від 02.08.2007.)
Енергетична безпека є однією з найважливіших складових національної
безпеки, необхідною
умовою забезпечення сталого розвитку держави.
Енергетична безпека передбачає досягнення стану технічно надійного,
стабільного, економічно ефективного та екологічно безпечного забезпечення
енергетичними ресурсами економіки і соціальної сфери держави.
Головними загрозами енергетичній безпеці України на сучасному етапі є:
• відсутність довгострокової науково обгрунтованої стратегії розвитку
паливно-енергетичного комплексу;
• надмірна енергоємність економіки, неефективність використання паливноенергетичних ресурсів, нераціональна структура паливно-енергетичного
комплексу держави;
• неефективність політики енергозбереження;
• надмірна залежність економіки України від зовнішніх монопольних
суттєвих
джерел
постачання паливно-енергетичних ресурсів, відсутність
позитивних зрушень у диверсифікації джерел енергопостачання;
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• невідповідність цінової та тарифної політики умовам постійного
зростання світових цін на енергоносії;
• високий рівень зношеності основних виробничих фондів підприємств
паливно-енергетичного комплексу, що спричиняє надмірне споживання
енергоресурсів та створює передумови для техногенних катастроф;
• руйнація науково-технологічного потенціалу паливно-енергетичного
комплексу та низька інноваційна активність енергетичних підприємств;
• платіжна криза та незадовільний фінансовий стан підприємств паливноенергетичного комплексу;
• непослідовність ринкових перетворень, нерозвиненість ринку паливноенергетичних ресурсів та його інфраструктури, неефективність системи
управління паливно-енергетичним комплексом, насамперед корпоративними
частками держави у статутних фондах його підприємств;
• відсутність належних державних резервів паливно-енергетичних ресурсів;
• тіньовий перерозподіл прав власності, тінізація обігу фінансових та
матеріально-технічних ресурсів у паливно-енергетичному комплексі.
Основними напрямами державної політики у
сфері
забезпечення
енергетичної безпеки України визначаються:
1) підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів,
реалізація державної політики енергозбереження шляхом:
♦ впровадження економічних, правових та інших механізмів раціонального
використання енергетичних ресурсів в інтересах забезпечення національної
безпеки України та збереження природних ресурсів для майбутніх поколінь;
♦ здійснення структурних змін
у
виробництві
та
споживанні
енергоресурсів на основі зменшення частки енергоємних виробництв;
♦ розвитку ринкових засад функціонування паливно-енергетичного комплексу, підвищення рівня конкуренції на внутрішньому ринку паливно-енергетичних ресурсів, впровадження ефективних механізмів його антимонопольного
регулювання;
♦ визначення показників оцінки рівня енергетичної безпеки держави, формування єдиного паливно-енергетичного балансу і проведення систематичного
моніторингу відповідних показників з метою оптимізації цього балансу;
♦ послідовного скорочення рівня питомих витрат енергетичних ресурсів на
базі використання новітніх технологій;
впровадження економічно обгрунтованих тарифів на енергоресурси для всіх
категорій споживачів;
♦ розширення сфери використання нетрадиційних та відновлюваних джерел
енергії;
♦ стимулювання енергозбереження та запровадження дієвих економічних
санкцій за неефективне споживання паливно-енергетичних ресурсів;
♦ утвердження енергозберігаючих принципів у суспільній свідомості;
2) зменшення енергетичної залежності України на засадах:
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• збільшення власного виробництва паливно-енергетичних ресурсів шляхом
підвищення рівня їх видобування, зменшення абсолютного і відносного рівнів
імпорту, стимулювання ефективного та оптимального енергоспоживання;
• диверсифікації джерел зовнішнього постачання паливно-енергетичних
ресурсів (насамперед природного газу, нафти та ядерного палива), виходячи з
необхідності постачання таких ресурсів не менше як з трьох основних джерел,
кожне з яких має задовольняти 25-30 відсотків загального обсягу потреб України;
• забезпечення створення з урахуванням практики держав-членів ЄС
державного стратегічного резерву паливно-енергетичних ресурсів;
• збереження та розвиток власної наукової, науково-технічної та
технологічної бази паливно-енергетичного комплексу;
3) модернізація на основі впровадження новітніх технологій енергетичної
системи України та підвищення стійкості її функціонування шляхом:
♦ державного стимулювання
реалізації інвестиційних проектів із
модернізації
виробничих потужностей та транспортних мереж паливноенергетичного комплексу;
♦ вдосконалення системи державної підтримки розвитку підприємств
паливно-енергетичного комплексу;
♦ розвитку вітчизняного енергетичного машинобудування, проектних і
будівельно-монтажних комплексів енергетики України;
♦ участі в розробленні та впровадженні ядерних реакторів нового покоління;
4) підвищення ефективності реалізації транзитного
та експортного
потенціалу України через:
• поліпшення використання
стратегічного
положення
України
у
міжнародній системі транспортування енергоносіїв та активізацію її участі в
реалізації міжнародних енергетичних проектів;
• прискорення інтеграції
України до європейського та світового
енергетичних ринків;
• створення сприятливих умов для поліпшення використання транспортних
потужностей паливно-енергетичного комплексу України;
• проведення активної зовнішньополітичної
та зовнішньоекономічної
політики, спрямованої на забезпечення національних інтересів України в
енергетичній сфері та належне виконання міжнародних зобов'язань України;
5) зниження негативного впливу проблем функціонування паливноенергетичного комплексу на умови життєдіяльності людини шляхом:
♦ підвищення рівня безпеки, стійкості та живучості енергетичних об'єктів з
метою забезпечення сталого енергопостачання, запобігання екологічним
катастрофам, зменшення рівня техногенного впливу енергетичних об'єктів на
довкілля;
♦ удосконалення еколого-економічних механізмів відшкодування шкоди,
заподіяної об'єктами енергетики навколишньому природному середовищу;
♦ підвищення якості палива та зменшення шкідливих викидів об'єктів
паливно-енергетичного комплексу в навколишнє природне середовище;
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6) підвищення ефективності системи управління паливно-енергетичним
комплексом через:
• розширення впровадження
ринкових
механізмів
управління в
енергетичній сфері для досягнення міжнародних стандартів надання послуг;
• удосконалення системи управління паливно-енергетичним комплексом та
кадрової політики у галузі з урахуванням досвіду іноземних держав та
рекомендацій міжнародних організацій;
• збереження у державній власності об'єктів паливно-енергетичного
комплексу, які є визначальними для забезпечення енергетичної безпеки (атомні
електростанції, гідроелектростанції,
магістральні
нафто- та газопроводи,
магістральні лінії електропередач тощо);
• запобігання та усунення проявів корупції, криміналізації у паливноенергетичному комплексі;
7) відвернення і нейтралізація реальних і потенційних зовнішніх загроз
національним інтересам України у сфері енергетичної безпеки шляхом:
♦ забезпечення координації дій органів виконавчої влади щодо додержання
національних інтересів України при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності в
енергетичній сфері;
♦ створення умов для розвитку та підвищення ефективності функціонування
паливно-енергетичного комплексу України;
♦ створення стабільних, передбачуваних і прозорих умов залучення інвестицій у паливно-енергетичний комплекс через удосконалення законодавства з
урахуванням міжнародних стандартів.
♦♦♦♦♦
2.16. КОНЦЕПЦІЯ

ФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАЛАНСУ

Концептуальні засади формування
енергетичного балансу держави
Висока якість енергетичної статистики та добре обґрунтовані дослідження в
енергетичній галузі – це надійна основа для проведення ефективної енергетичної
політики.
На сьогодні, в Україні відсутня практика розроблення енергетичного балансу
та проведення моніторингу його показників в умовах ринкової економіки, не
визначені методичні підходи щодо використання відповідного досвіду інших
країн, не сформована інформаційна, методична база, відсутній механізм та
інструментарій забезпечення функціонування державної системи проведення
моніторингу показників енергетичного балансу і рівня енергетичної безпеки
держави.
А тому, з метою реалізації положень Указу Президента України від 27 грудня
2005 р. № 1863 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9
грудня 2005 року „Про стан енергетичної безпеки України та основні засади
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державної політики у сфері її забезпечення”, а також підвищення надійності та
якості показників енергетичного балансу для задоволення внутрішньодержавних
та міжнародних вимог, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.11.07
р. № 1058-р схвалено Концепцію формування енергетичного балансу.
Саме ця подія створить умови для впровадження практики складання
енергетичного балансу України, за показниками якого можна оцінювати
ефективність виробництва та використання енергії в Україні відповідно до
міжнародних рекомендацій, розв’язувати оптимізаційні завдання з метою
досягнення економічної ефективності енергобалансу, зменшення енергоємності
валового внутрішнього продукту економіки України, а також оптимально
розподіляти ресурси в ринкових умовах методами державного регулювання.
Концепцією визначаються узгоджені дії органів виконавчої влади, спрямовані
на проведення робіт з формування енергетичного балансу.
Отже, функції з формування звітного енергетичного балансу, створення
методологічної бази для проведення його аналізу та відповідних робіт
покладаються на Держкомстат із залученням галузевих науково-дослідних
установ відповідного профілю.
Звітний енергетичний баланс формуватиметься щороку Держкомстатом за
участю інших заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади
з використанням статистичної інформації, зібраної в установленому порядку, та
адміністративних даних про запаси і потоки усіх видів енергоресурсів від
виробництва(добування), надходження, транспортування, зберігання, розподілу
до кінцевого споживання (використання) енергоресурсів (включаючи витрати та
втрати при їх транспортуванні, перетворення, зберігання і залишки).
Прогнозний енергетичний баланс є науково обґрунтованим визначенням
показників, що характеризують імовірний стан внутрішнього і зовнішнього ринку
енергоресурсів, напрями
економічного
та соціального
розвитку, і
формуватиметься
щороку
Мінекономіки
разом
з
Мінпаливенерго,
Мінвуглепромом і НАЕР за участю інших заінтересованих центральних та
місцевих органів виконавчої влади із залученням науково-дослідних установ на
підставі даних звітного енергетичного балансу, статистичної інформації та
адміністративних даних про виробництво, споживання, експорт та імпорт
енергоресурсів з урахуванням потреби, прогнозів їх постачання та споживання і
використанням сучасних технологій прогнозування економічного і соціального
розвитку держави відповідно до законодавства.
Проведення моніторингу показників енергетичного балансу є процесом
системного довгострокового спостереження за динамікою його показників, який,
починаючи з січня 2011 року, буде проводитись НАЕР та спрямовуватиметься на
розв'язання таких завдань:
• визначення шляхів оптимізації енергетичного балансу;
• підвищення ефективності використання усіх видів паливно-енергетичних
ресурсів;
• визначення механізму координації роботи та контролю за виконанням
Національної енергетичної програми України до 2010 року, Комплексної
державної програми енергозбереження;
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• підготовка обґрунтованого визначення і проведення оцінки перспективних
шляхів розвитку економіки та першочергових заходів, пов'язаних із захистом
національних інтересів у сфері енергозабезпечення держави;
• оптимізація структури первинного енергоспоживання із заходами щодо
зменшення втрат і питомих витрат енергоресурсів та послаблення залежності від
їх імпорту, збільшення частки нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії в
структурі енергетичного балансу держави;
• подання інформації для прийняття рішень у сфері забезпечення
національної безпеки, формування державної політики економічного розвитку та
державної енергетичної політики;
• створення інформаційної бази для прогнозування тенденцій та
закономірностей зміни рівня ефективності використання енергоресурсів,
енергетичної безпеки держави, розвитку економіки, зокрема паливноенергетичного комплексу.
Тому, формування звітного та прогнозного енергетичних балансів, а також
проведення моніторингу їх показників є важливою передумовою для оцінки
ефективності функціонування економіки країни, обґрунтування рішень з її
розвитку та забезпечення відповідного рівня її безпеки, що є вкрай важливим для
забезпечення сталого соціально-економічного розвитку України.
Концепція формування енергетичного балансу
(Ухвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 28 листопада 2007 р. № 1058-р)
Загальна частина
Ефективне управління процесами, що відбуваються в економічній і
соціальній сфері держави, забезпечення її енергетичної безпеки неможливе без
сучасної статистики енергетики з урахуванням вітчизняного досвіду і
міжнародних методологій, яка оперативно та об'єктивно відображає тенденції
розвитку у сфері енергетики.
Концепцію розроблено з метою реалізації положень Указу Президента
України від 27 грудня 2005 р. № 1863 (1863/2005) «Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року «Про стан
енергетичної безпеки України та основні засади державної політики у сфері її
забезпечення», а також підвищення надійності та якості показників енергетичного
балансу для задоволення внутрішньодержавних та міжнародних вимог.
Концепцією визначаються узгоджені дії органів виконавчої влади, спрямовані
на проведення робіт з формування енергетичного балансу.
Оперативні та достовірні дані статистики енергетики підвищують якість
проведення моніторингу енергетичної безпеки держави на регіональному,
національному і міжнародному рівні та створюють сприятливі умови для
прийняття стратегічних рішень.
Енергетичний баланс є основою взаємоузгодженої та прозорої системи обліку
виробництва (добування), надходження, транспортування, зберігання, розподілу
та споживання (використання) енергоресурсів (включаючи витрати та втрати при
їх транспортуванні, перетворення, зберігання і залишки) для обгрунтованого
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прийняття рішень під час формування і реалізації ефективної державної політики
для задоволення потреб національної економіки в паливно-енергетичних
ресурсах.
Формування енергетичного балансу потребує координації дій центральних та
місцевих органів виконавчої влади із забезпечення енергетичної безпеки та
створення інформаційної бази для проведення аналізу і прогнозування розвитку
економіки.
Проблеми формування енергетичного балансу
Результати аналізу інформаційних потоків у сфері енергетики щодо обліку
виробництва (добування), надходження, транспортування, зберігання, розподілу
та споживання (використання) енергоресурсів (включаючи витрати та втрати при
їх транспортуванні, перетворення, зберігання і залишки) свідчать про те, що якісні
характеристики енергетичної інформаційної бази потребують поліпшення.
Наявні методи формування окремих балансів основних паливно-енергетичних
ресурсів не повною мірою відображають реальний стан енергоємності
національної економіки, її потенційних можливостей та конкурентоспроможності.
Зазначені проблеми не можуть бути розв'язані лише шляхом галузевого
управління. Потребує вдосконалення методична база статистики енергетики, а
також її відповідне організаційно-технічне забезпечення.
Під час формування енергетичного балансу слід враховувати досвід
розвинутих держав, рекомендації міжнародних організацій (ООН, Євростат,
Міжнародне енергетичне агентство), а також національні особливості та інтереси
України.
Мета і завдання Концепції
Метою Концепції є визначення необхідних організаційних та нормативноправових засад формування енергетичного балансу з урахуванням особливостей
держави, а також рекомендацій міжнародних організацій. Це дасть змогу:
• забезпечити формування енергетичного балансу та проведення моніторингу
його показників;
• об'єднати статистичні та адміністративні інформаційні потоки органів
виконавчої влади і зосередити спільні зусилля на ключових напрямах створення
умов для формування енергетичного балансу;
• застосувати стратегічний підхід до організації такої роботи.
Показники енергетичного балансу повинні відображати інформацію,
необхідну органам виконавчої влади для:
♦ аналізу і прогнозування розвитку економіки;
♦ здійснення заходів щодо забезпечення стабільності на енергетичному
ринку;
♦ забезпечення порівнянності статистичних показників енергетичного
балансу України з аналогічними даними інших держав;
♦ створення системи забезпечення належного рівня енергетичної безпеки
держави, захисту національних зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних
інтересів з урахуванням світових тенденцій розвитку енергетики.
Основними завданнями Концепції є:
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• обгрунтування доцільності та створення умов для розроблення і прийняття
нормативно-правових актів, методологічних, організаційних та інших документів,
необхідних для формування енергетичного балансу і проведення моніторингу
його показників;
• удосконалення методичної бази статистики енергетики та адаптація її до
міжнародних рекомендацій;
• удосконалення діючих та впровадження нових державних статистичних
спостережень;
• створення системи стратегічного планування розвитку паливноенергетичного комплексу відповідно до статистичних показників з питань
енергетики;
• проведення оцінки ефективності використання енергетичних ресурсів;
• створення інформаційної бази для проведення аналізу і прогнозування
розвитку економіки;
• реалізація ефективної державної політики у сфері енергетичної безпеки в
контексті євроінтеграційних процесів;
• інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики держави у
сфері енергетики.
Організація робіт з формування енергетичного балансу
Формування енергетичного балансу може бути здійснене одним з таких
варіантів:
♦ орієнтація на використання методології складення паливно-енергетичного
балансу, що застосовувалася до 90-х років;
♦ використання зазначеної вище методології разом із створенням сучасної
системи статистичних показників з питань енергетики;
♦ удосконалення існуючих та введення нових статистичних показників з
питань енергетики з урахуванням національних особливостей та досвіду
розвинутих держав, а також рекомендацій міжнародних організацій з енергетики.
У разі обрання першого варіанта формування енергетичного балансу
потребуватиме проведення всіх методологічно-організаційних робіт та за рівнем
витрат не відрізнятиметься від інших. Водночас вибір зазначеного варіанта не
сприятиме переходу на міжнародну систему обліку та статистики.
Другий варіант передбачає зростання трудомісткості робіт у зв'язку з
необхідністю ведення подвійного обліку – на базі раніше діючої методології та
створеної сучасної системи статистичних показників з питань енергетики. За
умови обрання цього варіанта залишається необхідність відновлення
інформаційної бази та проведення методологічно-організаційних робіт, які
притаманні першому варіантові.
Третій варіант передбачає найбільш комплексний підхід до організації робіт з
формування енергетичного балансу. При цьому забезпечується поєднане
використання міжнародних рекомендацій, розвиток державної системи
моніторингу показників енергетичного балансу та підвищення рівня енергетичної
безпеки, що дасть можливість проводити міжнародні порівняння статистичних
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показників з питань енергетики для виявлення реальних темпів і тенденцій
економічного і соціального розвитку у світовій системі міждержавних відносин.
Енергетичний баланс складається із звітного і прогнозного енергетичного
балансу.
Функції з формування звітного енергетичного балансу, створення методичної
бази для проведення його аналізу та відповідних робіт покладаються на Держкомстат із залученням галузевих науково-дослідних установ відповідного профілю.
Звітний енергетичний баланс формується щороку Держкомстатом за участю
інших заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади з
використанням статистичної інформації, зібраної в установленому порядку, та
адміністративних даних про запаси і потоки усіх видів енергоресурсів від
виробництва (добування), надходження, транспортування, зберігання, розподілу
до кінцевого споживання (використання) енергоресурсів (включаючи витрати та
втрати при їх транспортуванні, перетворення, зберігання і залишки). У такому
балансі всі види енергії виражені в загальній одиниці обліку і відображають
взаємозв'язок між витратами.
Прогнозний енергетичний баланс є науково обґрунтованим визначенням
показників, що характеризують імовірний стан внутрішнього і зовнішнього ринку
енергоресурсів, напрями економічного та соціального розвитку, і формується
щороку Мінекономіки разом з Мінпаливенерго, Мінвуглепромом і НАЕР за
участю інших заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади
із залученням науково-дослідних установ на підставі даних звітного
енергетичного балансу, статистичної інформації та адміністративних даних про
виробництво, споживання, експорт та імпорт енергоресурсів з урахуванням
потреби, прогнозів їх постачання та споживання і використанням сучасних
технологій прогнозування економічного і соціального розвитку держави
відповідно до законодавства. У разі потреби може встановлюватись інша
періодичність його формування.
Проведення моніторингу показників енергетичного балансу є процесом
системного довгострокового спостереження за динамікою його показників, який
проводиться НАЕР та спрямовується на розв'язання таких завдань:
• визначення шляхів оптимізацїї енергетичного балансу;
• підвищення ефективності використання усіх видів паливно-енергетичних
ресурсів;
• визначення механізму координації роботи та контролю за виконанням
Національної енергетичної програми України до 2010 року, Комплексної
державної програми енергозбереження;
• підготовка обґрунтованого визначення і проведення оцінки перспективних
шляхів розвитку економіки та першочергових заходів, пов'язаних із захистом
національних інтересів у сфері енергозабезпечення держави;
• оптимізація структури первинного енергоспоживання із заходами щодо
зменшення втрат і питомих витрат енергоресурсів та послаблення залежності від
їх імпорту, збільшення частки нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії в
структурі енергетичного балансу держави;
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• подання інформації для прийняття рішень у сфері забезпечення
національної безпеки, формування державної політики економічного розвитку та
державної енергетичної політики;
• створення інформаційної бази для прогнозування тенденцій та
закономірностей зміни рівня ефективності використання енергоресурсів,
енергетичної безпеки держави, розвитку економіки, зокрема паливноенергетичного комплексу.
Для організації робіт з формування енергетичного балансу з урахуванням
міжнародних рекомендацій слід:
♦ затвердити схему енергетичного балансу;
♦ розробити бланки форм, інструкції для складення звітного енергетичного
балансу та форм державних статистичних спостережень з питань енергетики;
♦ забезпечити розроблення нормативних документів стосовно порядку
перерахування обсягів паливно-енергетичних ресурсів з натуральних одиниць в
умовні та механізму доведення зазначеного порядку до підприємств та
організацій;
♦ розробити методичні вказівки з формування (складення) звітного
енергетичного балансу і передбачати щороку в проекті державного бюджету
кошти для проведення робіт з його формування (складення).
Інформаційна база, необхідна для формування енергетичного балансу,
створюється на підставі даних державних статистичних спостережень, вантажномитних декларацій про пересування енергетичних потоків через державний
кордон, адміністративної інформації, поданої центральними та місцевими
органами виконавчої влади, науково обґрунтованих розрахунків та експертних
оцінок.
Відповідно до узгоджених визначень, термінів, одиниць вимірювання та
методології, енергетичний баланс повинен враховувати потоки за напрямами
використання, секторами, видами економічної діяльності та всі види
енергоресурсів.
Як основа для міжнародних порівнянь використовується кілька форматів
(схем) енергетичних балансів. Кожній державі рекомендовано самостійно
визначитися з форматом (схемою) відповідно до своїх національних
особливостей.
Фінансове забезпечення формування енергетичного балансу
Загальнодержавний рівень проблеми зумовлює необхідність бюджетного
фінансування заходів, що здійснюються в рамках цієї Концепції. Обсяг
фінансового забезпечення виконання робіт з формування енергетичного балансу
за рахунок коштів державного бюджету орієнтовно становить 13 млн. гривень.
Використання зазначених коштів здійснюється в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.
Очікувані результати
Формування енергетичного балансу та проведення моніторингу його
показників відповідно до міжнародних рекомендацій і ведення статистики
енергетики дасть змогу:
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• установити відповідність стану енергозабезпечення потребам національної
економіки в енергоресурсах;
• підвищити рівень підготовки та прозорості прийняття рішень у сфері
функціонування галузей національної економіки та забезпечення енергетичної
безпеки;
• забезпечити обґрунтоване визначення і проведення оцінки перспективних
шляхів розвитку енергетики та першочергових заходів із забезпечення захисту
національних інтересів у сфері енергозабезпечення держави;
• оптимізувати структуру первинного енергоспоживання із зменшенням
питомих витрат енергії та залежності від імпортованих енергоресурсів і
підвищенням частки нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії;
• створити інформаційну базу для визначення шляхів підвищення рівня
конкурентоспроможності
вітчизняної
продукції,
поліпшення
стану
навколишнього природного середовища та умов життєдіяльності населення
України;
• сприяти реалізації євроінтеграційної стратегії України, зокрема створити
умови для:
⇒ раціоналізації виробничої структури паливно-енергетичного комплексу
України з приведенням її у відповідність з європейськими стандартами за
умови забезпечення її економічної ефективності та прийнятності для
енергозабезпечення держави;
⇒ проведення міжнародних порівнянь у процесі взаємодії в рамках світової
господарської системи та провадження відповідної зовнішньоекономічної і
зовнішньополітичної діяльності.
♦♦♦♦♦
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Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ
3.1. ПРОГНОЗУВАННЯ БАЛАНСІВ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ∗
Під час розроблення прогнозів використано такі фактори та інформацію:
• результати аналізу статистичної звітності;
• напрями розвитку галузей економіки та окремих її секторів, в тому числі
галузей паливно-енергетичного комплексу;
• структура та обсяги енергозбереження;
• показники, що впливають на обсяги споживання енергоресурсів (технічний
рівень виробництва, витрати на екологію, поліпшення соціальних умов праці та
побуту тощо).
Прогноз попиту на паливно-енергетичні ресурси виконано на основі
прогнозованого збільшення обсягу виробництва ВВП і аналізу конкурентних
можливостей ПЕР з урахуванням вирівнювання внутрішніх і світових цін на
енергоресурси. При цьому основним завданням є оптимізація попиту на
природний газ, оскільки він конкурує одночасно з електричною енергією,
вугіллям, ядерним паливом та (частково) з нафтопродуктами.
Сучасний рівень цін на природний газ у країнах Європи становить
220-350 USD/тис.м3 для промислових споживачів та 550-600 USD/тис.м3 для
побутових споживачів з тенденцією до подальшого зростання. У зв’язку з
лібералізацією енергетичних ринків, неминучим є наближення цін на природний
газ в Україні до рівня світових.
Зростання ціни на природний газ до середньоєвропейського рівня призведе
до зниження його конкурентоспроможності у виробництві досить широкого
спектру товарної продукції та послуг в Україні. Найбільші зміни відбуватимуться
під час вибору первинного енергоносія для виробництва тепла та електроенергії.
Прогнозоване зростання світових цін на нафту та природний газ
відбуватиметься в умовах відносно стабільних цін на вугілля та ядерне паливо,
що підвищує конкурентоспроможність гідравлічних, атомних і теплових
електростанцій, які працюють на вугіллі та стимулює розвиток нетрадиційних та
відновлювальних джерел енергії. Тому перевага у структурі палива для
виробництва енергії в Україні надаватиметься власному урану та вугіллю, що
забезпечить певну стабільність паливної складової на електричну енергію та
підвищить рівень енергетичної безпеки країни.
Водночас прогнозоване відставання темпів зростання цін на електричну
енергію від цін на природний газ та нафту створює економічні умови для
використання електричної енергії замість природного газу та мазуту у системах
промислового та побутового теплозабезпечення.

∗

За матеріалами «Енергетичної стратегії України на період до 2030 року”, розробленої
Міністерством палива та енергетики України.
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З метою оптимізації режимів виробництва електричної енергії та підвищення
коефіцієнта використання потужностей атомних енергоблоків шляхом збільшення
споживання електроенергії в години „нічного провалу” доцільно поетапно
замінювати газовий нагрів системами акумуляційного електронагріву, які є
споживачами-регуляторами, забезпечивши оптимальне управління зонними та
диференційованими тарифами на електричну енергію. Це дозволить суттєво
знизити обсяги споживання природного газу на потреби опалення.
Окрім використання акумуляційних систем електронагріву, масштабне
витіснення вуглеводневого палива із систем низько- та середньотемпературного
нагріву (технологія опалення, гаряче водопостачання, вентиляція та
кондиціонування) забезпечить використання електричних теплогенераторів та
термотрансформаторів. Заміна газових котелень на електричні теплогенератори та
акумуляційний електричний нагрів може забезпечити витіснення більше
половини природного газу, що використовується для теплопостачання у
промисловості і побуті.
Забезпечення та регулювання ринку нафтопродуктів України передбачається
за рахунок переробки нафти і газового конденсату власного видобутку та
видобутих українськими компаніями за межами України, заміщенням моторного
палива стиснутим (метан) та скрапленим (пропан-бутан) газом, а також рідким
паливом, отриманим внаслідок переробки органічної маси (ріпаку, зерна,
цукрових буряків тощо) та кам’яного вугілля.
Враховуючи наведені факти, за базовим сценарієм прогнозується таке
споживання основних енергоресурсів до 2030 року:
Споживання електроенергії збільшиться в 2,2 рази і перевищить за
прогнозними даними 395,1 млрд.кВтг, експортні можливості зростуть до 25
млрд.кВтг;
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млн.тонн;
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поставок енергетичних ресурсів.
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Прогнозний паливно-енергетичний баланс України до 2030 року
Стаття балансу
І. Ресурси, усього
1.1. Видобуток органічного палива,
усього
1.2. Виробництво електроенергії
без витрат органічного палива,
у тому числі:
1.2.1. Атомні електростанції
1.2.2. Гідравлічні електростанції
(ГЕС та ГАЕС)
1.2.3. Відновлювані джерела
електроенергії*
1.3. Виробництво теплової енергії
на атомних електростанціях
1.4. Теплова енергія довкілля
1.5. Імпорт органічного палива
ІІ. Розподіл ресурсів, усього
2.1. Споживання в Україні, усього,
у тому числі:
2.1.1. Вугілля
2.1.2. Нафта
2.1.3. Природний газ
2.1.4. Інші види палива (шахтний
метан, біопаливо, торф тощо)
2.1.5. Електроенергія, вироблена
без витрат органічного палива**
2.1.6. Теплова енергія, вироблена
на атомних електростанціях
2.1.7. Теплова енергія довкілля
2.2. Експорт паливно-енергетичних
ресурсів з України
Рівень енергетичної залежності
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14,1

13,1

18,7

16,8

14,9

млн.т у.п.

32,0

35,3

35,4

32,6

37,1

37,1

37,5

54,2

53,4

43,9

75,6

70,9

60,7

млн.т у.п.

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,3

0,4

0,4

0,3

млн.т у.п.

0,2

0,4

0,3

0,2

2,0

1,7

1,4

4,5

3,9

3,2

26,3

22,7

18,7

млн.т у.п.

8,2

25,3

24,3

23,0

29,7

28,6

26,7

37,4

33,9

30,1

41,3

38,5

35,5

%

54,5

37,5

39,0

40,2

26,1

25,5

25,6

18,2

18,0

17,8

12,4

11,7

12,2

* без врахування виробництва е/е на малих ГЕС та на біопаливі;

** за вилученням експорту електроенергії;
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І – оптимістичний, ІІ – базовий, ІІІ – песимістичний сценарії.

Споживання власних та імпортованих ресурсів у 2005, 2030 роках, млн. т у.п. / %
200,6 / 100%

302,7 / 100%

+ 102,1 млн. т у.п.

13,2 / 4,4%

Імпорт
35,3

11,3 / 3,7%

11,7%

10,8 / 3,6%
23,5 / 11,7%

64,3 / 32,0%

Імпорт
109,4

54,5%

110,7 / 36,6%

19,6 / 9,8%

Власні
267,4

2,0 / 1,0%
46,1 / 15,2%
20,1 / 10,0%

88,3%

20,9 / 6,9%
23,5 / 11,7%

Власні
91,2

6,1 / 3,1%

45,5%
89,7 / 29,6%

41,5 / 20,7%

2005 рік

Уран імпорт
Природний газ імпорт
Нафта імпорт
Ву гілля імпорт
Уран+гідро+нетрадиційні
Природний газ в ласний *
Нафта в ласна *
Ву гілля в ласне

2030 рік

*- включаючи видобуток за межами України (4,4% від загального споживання енергії).

Баланс електричної енергії
Дані для формування балансу електроенергії на прогнозовані періоди
(2010, 2015, 2020, 2030 роки) ґрунтуються на результатах аналізу тенденцій до
змін макроекономічних показників розвитку економіки України до 2030 р., що
відображають прогнозовані тенденції розвитку економіки та ресурсної бази з
урахуванням можливостей її розширення. Враховуючи певну невизначеність
змін зовнішніх умов соціально-економічного розвитку країни у майбутньому,
поряд із основними (базовими) прогнозними електробалансами країни,
розглянуто також електричні баланси, що відповідають оптимістичному та
песимістичному
сценаріям
соціально-економічного
розвитку.
Ці
електробаланси окреслюють, відповідно, верхню та нижню межу можливих
відхилень показників виробництва та споживання електричної енергії від
базового прогнозу на перспективу до 2030 року.
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Обсяг споживання електроенергії власними споживачами у 2005 році
становив за оперативними даними 176,9 млрд.кВтг, або на 0,5% більше ніж у
попередньому році. У подальшому передбачається поступове зростання
електроспоживання з досягненням 198,9
млрд.кВтг у 2010 році,
231,0 млрд.кВтг – 2015 році, 287,0 млрд.кВтг – 2020 році, 395,1 млрд.кВтг –
2030 році. Середньорічний приріст споживання електричної енергії до 2030 р.
очікується на рівні 3,2 %.
Нижній прогноз електроспоживання, що відповідає песимістичному
сценарію розвитку економіки, складає 184,3 млрд.кВтг у 2010 році,
208,0 млрд.кВтг – 2015 році, 244,2 млрд.кВтг – 2020 році, 336,4 млрд.кВтг –
2030 році. Середньорічний приріст електроспоживання оцінюється за цим
сценарієм у 2,6%.
Верхній прогноз електроспоживання відповідає темпам щорічного
зростання на рівні 3,7% і характеризується такими значеннями: 214,5 млрд.кВт
– у 2010 році, 246,7 млрд.кВтг – 2015 році, 303,8 млрд.кВтг – 2020 році, 440,4
млрд.кВтг – 2030 році.
У 2005 році передано на експорт 8,4 млрд.кВтг електроенергії - в країни
ЄС, Молдову і Росію. Експортні можливості країни можна підвищити до 11,35
млрд.кВтг у 2010 році, 20 млрд.кВтг – 2020 році, 25 млрд.кВтг – 2030 році, за
умови входження ОЕС України в режим паралельної роботи з енергосистемою
UCTE, збільшення обсягів експорту в Молдову та Білорусь, а також
забезпечення експорту електроенергії в Південно-Європейські та Балтійські
країни.
Прогнозний баланс електроенергії в Україні до 2030 року, млн.кВтг
(базовий сценарій)
Показники
А.Пропозиція - всього
I.I. Виробництво електроенергії-всього
Темпи приросту до попереднього періоду, %
у тому числі:
1). Електростанціями загального користування
у тому числі:
А). ТЕС та ТЕЦ
у відсотках до загального виробництва
Б). ГЕС*
у відсотках до загального виробництва
В). ГАЕС
у відсотках до загального виробництва
Г). АЕС
у відсотках до загального виробництва
2). Блок-станціями та іншими джерелами
у відсотках до загального виробництва
у тому числі:
А). Блок-станціями**
Б). Електростанціями на відновлюваних джерелах
енергії (без врахування малих ГЕС)
у тому числі: іншими локальними джерелами
II. Імпорт електроенергії

2005
185236
185236
-

2010
210200
210200
13,5%

2015
251000
251000
19,4%

2020
307000
307000
22,3%

2030
420100
420100
36,8%

176592

200290

239450

294100

404600

75515
40,8%
12128
6,5%
193
0,1%
88756
47,9%
8644
4,7%

86590
41,2%
10300
4,9%
2200
1,0%
101200
48,1%
9910
4,7%

114350
45,6%
11400
4,5%
3200
1,3%
110500
44,0%
11550
4,6%

118600
38,6%
12700
4,1%
3900
1,3%
158900
51,8%
12900
4,2%

167000
39,8%
14100
3,4%
4500
1,1%
219000
52,1%
15500
3,7%

8593
51

9775
135

10665
885

11300
1600

13400
2100

43

85

85

100

100

0
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0

0

0

0

Показники
2005
Б. Попит - всього
185236
I Споживання електроенергії (брутто)
176884
Темпи приросту до попереднього періоду, %
1.1. Споживання електроенергії (нетто)
151849
Темпи приросту до попереднього періоду, %
у тому числі:
Промисловість
91793
Сільгоспспоживачі
3426
Транспорт
9235
Будівництво
948
Комунально-побутові споживачі
15296
Інші непромислові споживачі
4707
Населення
26444
1.2. Витрати електроенергії на її
25035
транспортування в мережах
у відсотках до надходження електроенергії в
14,7%
мережу
II. Експорт електроенергії
8352
* - з урахуванням виробництва електроенергії на малих ГЕС;
** - з урахуванням використання біопалива.

2010
210200
198850
12,3%
175550
15,6%

2015
251000
231000
16,2%
208500
18,8%

2020
307000
287000
24,2%
262900
26,1%

2030
420100
395100
37,7%
363200
38,2%

108855
3399
9837
1614
16712
6111
29022
23300

127498
4750
10427
2349
19120
9353
35003
22500

144625
5938
11211
3731
29418
13727
54250
24100

169825
10095
12893
5750
50358
21040
93239
31900

12,2%

9,8%

8,6%

8,2%

11350

20000

20000

25000

Розвиток теплової енергетики прогнозується з переважним використанням
вугілля і враховує обсяги заміщення природного газу електричною енергією
для опалення та гарячого водопостачання. У 2030 році частка вугілля в
паливному балансі ТЕС, ТЕЦ і блок-станцій становитиме 85,1%, частка
природного газу – 14,5%, а частка мазуту та інших видів органічного палива –
0,4%. Такі паливні баланси сприятимуть розвитку вітчизняної вугледобувної
галузі, що забезпечить підвищення її економічної ефективності, задоволення
екологічних вимог та позитивно вплине на енергетичну безпеку держави.
Використання палива на теплоелектростанціях і блок-станціях України
до 2030 року (з урахуванням локальних джерел)
Од.
виміру

млн.кВтг
Виробництво електроенергії (е/е)
Відпуск з шин
млн.кВтг
Питомі витрати ум. палива на е/е
г/кВтг
Відпуск теплоенергії (т/е)
тис. Гкал
Питомі витрати ум. палива на т/е
кг/Гкал
Витрати умовного палива-всього
тис. т у.п.
у т.ч. за видами натурального палива:

Вугілля - всього
Мазут та інші види орг. палива
Газ

тис.тонн
тис.тонн
млн.м3
Од.
виміру

млн.кВтг
Виробництво електроенергії
Відпуск з шин
млн.кВтг
Питомі витрати ум. палива на е/е
г/кВтг
Відпуск теплоенергії
тис. Гкал
Питомі витрати ум. палива на т/е
кг/Гкал
Витрати умовного палива-всього
тис. т у.п.
у т.ч. за видами натурального палива:

2005

2010

2015

84151,0
76939,0
378,9
48644,9
162,3
37047,3
Витрата
Умовн.
Натур.
(тис.т
у.п.)
19193,3
27458,3
280,0
204,4
17574,0
15348,5

96450,0
88656,0
375,0
52000,0
157,9
41456,8
Витрата
Умовн.
Натур.
(тис.т
у.п.)
24076,0
33438,9
280,0
204,4
17100,8
14935,2

125100,0
116264,0
370,3
54000,0
153,9
51363,2
Витрата
Умовн.
Натур.
(тис.т
у.п.)
36205,0
49595,8
280,0
204,4
14878,2
12994,1

2020

2030

130000
121457
363,64
58021,3
153,7
53084,5
Витрата
Умовн.
Натур.
(тис.т у.п.)

180500
169576
345,74
72766,0
153,5
69798,8
Витрата
Умовн.
Натур.
(тис.т у.п.)
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Вугілля - всього
Мазут та інші види орг. палива
Газ

тис.тонн
тис.тонн
млн. м3

39931,3
280,0
12873,2

53961,2
204,4
11243,0

59391,6
280,0
10127,2

78146,8
204,4
8844,7

Виробництво електричної енергії на атомних електростанціях планується
здійснювати з максимальним використанням урану і цирконію власного
виробництва та освоєнням технології фабрикації ядерного палива.
Для реалізації цього напрямку передбачається збільшити виробництво
уранового концентрату для АЕС проти досягнутого у 2005 році рівня, а також
збільшити українську складову в ядерному паливі за рахунок розвитку
уранового, цирконієвого виробництва та фабрикації ядерного палива.
Частка імпортованого палива на виробництво електричної та теплової
енергії електростанціями знизиться з 58,0 % у 2005 році до 8,2% у 2030 році.
Витрати палива на виробництво електричної та теплової енергії,
млн. т у.п.
Витрати палива на електричних станціях –
всього
у тому числі:
1. Власне паливо
1.1. Вугілля
1.2. Уран
1.3. Гідро - та нетрадиційні ресурси
2. Імпортоване паливо
1.1. Вугілля
1.2. Газ і мазут
1.3. Уран

2005

2010

2015

2020

2030

71,4

81,4

95,2

113,3

150,9

30
19,2
6,6
4,2
41,4
0
17,9
23,5

46,0
20,9
20,1
5
35,4
3,2
17,4
14,8

80
36,2
38,1
5,7
15,2
0
15,2
0

100,1
39,9
54
6,2
13,2
0
13,2
0

138,5
59,4
72,3
6,8
12,4
2
10,4
0
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Прогнозні витрати власного та імпортованого палива на виробництво
електричної та теплової енергії електростанціями у 2005, 2030 роках, %
Власне вугілля

Власні гідроресурси та НВДЕ

Власний уран

Імпортоване вугілля

Імпортований уран

Імпортований природний газ

100 %
25,1

6,9

100 %
8,2%
Імпорт

1,3

- 49,8%

58,0%
Імпорт

47,9

32,9

9,2

91,8%
Власне

4,5
+ 49,8%

5,9

26,9

42,0%
Власне

39,4

2005 рік

2030 рік

Баланс вугілля
При прогнозуванні обсягів споживання вугілля враховувались: можливості суттєвого
підвищення якості вугілля; використання нових, більш екологічно чистих технологій його
спалювання; наявність у споживачів ефективного вуглевикористовуючого обладнання;
показники екологічних витрат при споживанні вугілля; заміщення вугіллям інших, більш
дефіцитних видів енергоресурсів тощо.
У 2005 році обсяг споживання вугілля власними споживачами становив
59,6 млн.тонн. Прогнозом передбачено зростання обсягів його споживання до 78,9 млн.тонн
у 2010 р.; 98,7 млн.тонн – 2015 р.; 107,6 млн.тонн – 2020 р.; 130,3 млн.тонн – 2030 році.
Попит у вугільній продукції планується задовольнити за рахунок збільшення власного
видобутку без суттєвого збільшення обсягів її імпорту.

Прогнозний баланс видобутку та споживання вугілля
до 2030 року (базовий сценарій)
Показники
Видобуток вугілля, усього, млн.тонн
Зольність видобутого вугілля, %
І. Товарне вугілля, усього, млн.тонн
у тому числі:
1.1. Власне вугілля, млн.тонн
Зольність відвантаженого вугілля, %
1.2. Імпорт, млн.тонн
у т.ч. енергетичне вугілля, млн.тонн

2005

2010

2015

2020

2030

78,0
38,1
64,6

90,9
35,3
81,9

110,3
29,7
98,8

115,0
29,0
107,6

130,0
28,1
130,3

56,9
25,2
7,7
0,8

72,7
23,6
9,2
3,5

91,8
22,3
7,0
0

100,2
21,8
7,4
0

115,7
20,7
14,6
2,5
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ІІ. Споживання, млн.тонн
у тому числі:
2.1. Електростанції на органічному паливі
2.2. Коксохімічна промисловість
2.3. Комунально-побутові потреби
підприємств
2.4. Комунальне господарство
2.5. Інші споживачі
ІІІ. Експорт

59,6

78,9

98,7

107,6

130,3

27,5
17,0

33,4
32,0

49,6
36,2

54,0
41,2

78,1
41,5

2,0

1,9

1,8

1,7

1,6

1,6
11,6
5,0

1,5
10,1
3,1

1,4
9,7
0

1,3
9,4
0

1,1
8,0
0

Баланс нафти
Прогнозні обсяги споживання нафти визначались з потреб нафтопродуктів
для українських нафтопереробних заводів з урахуванням збільшення глибини її
переробки з 70% в 2005 р. до 90% і вище в 2030 р.
Споживання нафти разом з переробкою для експорту у 2005 р. становило
19,0 млн.тонн; у 2010 р. прогнозується на рівні 32 млн.тонн; 2015 р. – 36
млн.тонн; 2020 р. – 40 млн.тонн; 2030 р. – 45 млн.тонн, в т.ч. для внутрішніх
потреб 23,8 млн.тонн.
Попит у нафтовій продукції планується задовольнити переважно за
рахунок збільшення імпортних поставок нафти.
Прогнозний баланс видобутку, імпорту та споживання нафти та газового
конденсату до 2030 року, млн.тонн (базовий сценарій)
2005
2010
2015
І. Видобуток нафти, усього
4,3
8,7
9,3
у тому числі:
1.1. Видобуток з власних запасів
4,3
5,1
5,3
1.2. За межами України*
0
3,6
4,0
II. Імпорт
14,7
23,3
26,7
ІІI. Споживання (разом з переробкою
19,0
32,0
36,0
для експорту)
3.1. Споживання для внутрішніх потреб
18,0
19,3
20,9
* - видобуток нафти українськими компаніями за межами України.
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2020
10,9

2030
14,6

5,3
5,6
29,1

5,4
9,2
30,4

40,0

45,0

21,0

23,8

Прогнозна динаміка видобутку та імпорту сирої нафти і газового
конденсату для забезпечення власного споживання, млн.тонн
23,8
19,3

20,9

21,0

18,0

9,2

10,6

10,1

11,6

13,7

9,2
5,6

3,6

4,0

4,3

5,1

5,3

5,3

2005 рік

2010 рік

2015 рік

2020 рік

Видобуток з власних запасів

5,4
2030 рік

Видобуток за межами України

Імпорт

Баланс газу
Під час формування прогнозних балансів газу взято до уваги заходи з
використання менш енергозатратних технологій, враховувалось збільшення
рівня газифікації житлового фонду, зростання темпів промислового
виробництва, вдосконалення приладного обліку газу, а також суттєве
поліпшення дисципліни газоспоживання, пов’язане з остаточним переходом до
функціонування в умовах цивілізованого ринку природного газу.
Споживання газу в Україні у 2005 р. становило 76,4 млрд. м3; у 2010 р.
становитиме 67,6 млрд. м3; 2015 р. – 62,4 млрд. м3; 2020 р. – 53,7 млрд. м3;
2030 р. – 49,5 млрд. м3.
Прогнозний баланс надходження та розподілу природного газу
до 2030 року, млрд. м3 (базовий сценарій)
Показники
І. Ресурси газу, усього
у тому числі:
1.1. Видобуток газу, усього
у тому числі:
видобуток з власних запасів
за межами України*
1.2. Імпорт
ІІ. Споживання газу, усього
у тому числі:
2.1. Виробничо-технологічні потреби, сировина та
витрати (втрати) при транспортувані
2.2. Споживання, усього
у тому числі:
2.2.1. На виробництво електро-, тепло енергії на ТЕС
2.2.2. Металургійний комплекс
2.2.3. Хімічний комплекс
2.2.4. Машинобудування та металообробка
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2005

2010

2015

2020

2030

76,4

67,6

62,4

53,7

49,5

20,5

25,5

31,1

32,9

40,1

20,5
0
55,9
76,4

23,2
2,3
42,1
67,6

25,0
6,1
31,3
62,4

26,1
6,8
20,8
53,7

28,5
11,6
9,4
49,5

9,0

8,3

7,2

6,5

5,9

66,9

57,9

52,9

43,8

38,1

15,3
9,5
8,6
1,5

14,9
5,7
7,9
1,3

13,0
5,5
8,5
1,3

11,2
4,0
8,8
0,8

8,9
3,8
9,0
0,7

Показники
2.2.5. Інші промислові споживачі
2.2.6. Агропромисловий комплекс
2.2.7. Населення
2.2.8. Інші непромислові споживачі
2.3. Заміщення на транспорті рідкого палива на газ

2005

2010

2015

2020

2030

6,7
0,7
18,0
6,6
0,5

5,9
0,6
16,5,
5,1
1,4

3,4
0,5
16,0
4,7
2,3

2,1
0,4
14,0
2,5
3,4

1,5
0,2
13,0
1,0
5,5

* - видобуток газу українськими компаніями за межами України

Прогнозна динаміка видобутку та імпорту природного газу
для забезпечення власного споживання, млрд. м3
Імпорт
Видобуток з власних запасів
Видобуток за меж ами України

76,4
67,6
62,4

53 7
49,5

55,9

31,3

42,1

9,4

20,8

28,5
26,1

25,0
20,5

2005 рік

23,2
20,5

31,1

25,5

2,3

6,1

6,8

2010 рік

2015 рік

2020 рік

40,1

32,9

11,6
2030 рік

Висновки
Забезпечення зростаючих потреб в паливно-енергетичних ресурсах до
2030 року планується здійснити за умов:
• зменшення енергоємності ВВП та збільшення рівня енергозабезпеченості
країни;
• збільшення власного видобутку вугілля, нафти, газу та урану;
• виробництва електричної енергії на атомних електростанціях на
власному ядерному паливі;
• збільшення експорту нафтопродуктів за рахунок збільшення обсягів
переробки нафти;
• реалізації програм енергозбереження в галузях економіки і в соціальній
сфері;
• збільшення використання нетрадиційних і відновлювальних джерел
енергії;
• зменшення рівня енергетичної залежності країни від зовнішніх поставок
палива та збільшення обсягів споживання власних енергетичних продуктів.
♦♦♦♦♦
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3.2. СТАН І РОЗВИТОК ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
Характеристика сучасного стану та розвиток атомних електростанцій
У 2005 р. на чотирьох діючих АЕС експлуатувались 15 енергоблоків, які
відпрацювали, в середньому, близько половини передбаченого проектами
строку експлуатації. Останнім часом досягнуто значного покращання технікоекономічних показників роботи АЕС. У 2005 році АЕС виробили 88,8 млрд.
кВтг, або 47,9% від загального виробітку електроенергії в країні. Коефіцієнт
використання встановленої потужності (КВВП) у 2004 році досяг 79,5%, але у
2005 році він знизився до 75% внаслідок обмежень на лініях видачі потужності.
Стратегією планується збереження протягом 2006 - 2030 рр. частки
виробництва електроенергії АЕС на рівні, досягнутому у 2005 році (тобто,
близько половини від сумарного річного виробництва електроенергії в Україні).
Таке рішення обґрунтовується, у першу чергу наявністю власних
сировинних ресурсів урану, а також – стабільною роботою АЕС, потенційними
можливостями країни щодо створення енергетичних потужностей на АЕС,
наявними технічними, фінансовими та екологічними проблемами теплової
енергетики.
Річне виробництво електроенергії в Україні у період 2005-2030 рр., млрд.кВтг
450

420,1

400

Всього

на АЕС

350

307,0
300

251,0
250

219,0

210,2
200

185,2
158,9

150

100

88,8

101,2

110,5

50

0

2005 рік

2010 рік

2015 рік

2020 рік

2030 рік

Для виробництва у 2030 р. на АЕС 219,0 млрд.кВтг електроенергії потрібно
мати 29,5 ГВт встановленої потужності при КВВП на рівні 85%.
Будівництво нових потужностей АЕС у період до 2030 року визначається
кількістю нині діючих енергоблоків, які можуть знаходитися в цей період в
експлуатації з урахуванням продовження строку їх експлуатації на 15 років. До
2030 року в експлуатації будуть знаходиться 9 нині діючих енергоблоків АЕС: 7
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енергоблоків з продовженим понад проектний строком експлуатації – № № 3, 4,
5, 6 ЗАЕС, № 3 РАЕС, № 1 ХАЕС, № 3 ЮУАЕС та 2 енергоблоки, які введено в
експлуатацію у 2004 році - № 2 ХАЕС та № 4 РАЕС. Таким чином, для
забезпечення цілей Стратегії щодо обсягу виробництва електроенергії
необхідно ввести до 2030 року в експлуатацію 20-21 ГВт заміщуючих та
додаткових потужностей на АЕС.
Досвід світової ядерної енергетики та експлуатації реакторних установок
водо-водяного типу в Україні дозволяє зробити вибір для нового будівництва на
користь енергоблоків із реакторними установками з водою під тиском, тобто,
типу РWR / ВВЕР. Передбачуваний рівень одиничної потужності нових
енергоблоків АЕС має бути від 1000 до 1500 МВт. Принципове рішення щодо
вибору потужності та типів нових енергоблоків прийматиметься у період до
2007-2008 року на підставі:
• додаткової оцінки умов енергосистеми України;
• порівняння техніко-економічних показників;
• оцінки стану розроблення та освоєння в експлуатації енергоблоків в
інших країнах.
При виборі типу енергоблока для конкретного майданчика доцільно
передбачати однотипні енергоблоки. Слід керуватися принципом однотипності
в рамках тимчасового періоду 3-5 років.
До кінця 2016 року планується ввести в експлуатацію енергоблоки № 3 і
№ 4 Хмельницької АЕС. Вибір постачальників цих енергоблоків має бути
здійснено у 2006-2007 рр., при цьому слід врахувати наявність розвиненої
інфраструктури майданчика Хмельницької АЕС та великий обсяг виконаних
будівельних робіт з основних споруд.
При формуванні графіка будівництва та введення генеруючих потужностей
враховується цикл спорудження енергоблока - орієнтовно 12 років, що
охоплює виконання всіх етапів, починаючи з розробки ТЕО (проектування,
будівництво, введення в експлуатацію), а також виконання відповідних
дозвільних процедур на кожному з етапів. При цьому для енергоблоків, які
будуть введені в експлуатацію до 2021 р., тривалість цього циклу
передбачається скороченою на 2-3 роки.
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Будівництво і введення в експлуатацію енергоблоків з використанням
прилеглих майданчиків АЕС (енергоблоки 1000 МВт та 1500 МВт)

Для практичного втілення Стратегії необхідно підвищити ефективність
використання ядерного палива шляхом завершення переходу на 4-річний та
наступного переходу на 5-річний паливний цикл, скоротити тривалість
планово-попереджувальних ремонтів шляхом оптимізації періодичності їх
проведення та підвищення якості робіт. Важливо виконати заходи з
модернізації і реконструкції основного обладнання та систем АЕС, виконати в
повному обсязі заходи із продовження строку експлуатації, перш за все,
елементів, заміна яких унеможливлена або вкрай витратна. Необхідно
забезпечити ефективне зняття з експлуатації енергоблоків АЕС на етапі
завершення їх життєвого циклу та своєчасне спорудження нових потужностей
на доповнення та заміну тих, що знімаються з експлуатації.
Необхідно у період 2006 – 2010 рр.:
♦ забезпечити, починаючи з 2006 року, роботи з обґрунтування та вибору 3
- 4 нових майданчиків для будівництва АЕС;
♦ завершити розробку ТЕО на спорудження на нових майданчиках в 20132021 роках енергоблоків загальною потужністю 6 ГВт;
♦ обґрунтувати та прийняти рішення щодо продовження строків
експлуатації енергоблоку № 1 Рівненської АЕС у понад проектний строк.
У період 2011-2030 рр. необхідно:
• ввести в експлуатацію до кінця 2016 року 2 ГВт нових потужностей на
майданчику Хмельницької АЕС – енергоблоки № 3 і № 4;
251

• ввести в експлуатацію в 2019-2021 рр. на нових майданчиках 6 ГВт
потужностей АЕС;
• продовжити строки експлуатації енергоблоків № 1, № 2 та № 3 ЮжноУкраїнської АЕС, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 та № 6 Запорізької АЕС, № 2 та № 3
Рівненської АЕС й № 1 Хмельницької АЕС у понад проектний строк;
• ввести в експлуатацію у період 2024-2030 рр. заміщуючі та додаткові
енергоблоки загальною потужністю 12,5 ГВт;
• розпочати виконання робіт із зняття з експлуатації 6 енергоблоків АЕС
після завершення їх продовженого строку експлуатації;
Крім цього, в період 2027-2030 рр. необхідно розпочати будівництво 6,5
ГВт нових потужностей АЕС для введення їх в експлуатацію за межами 2030
року.
Екологічна безпека та безпека експлуатації атомних електростанцій
Екологічна безпека
Скиди в навколишнє середовище забруднюючих речовин з АЕС є
незначними. Індивідуальна доза опромінення населення від експлуатації АЕС
не перевищує 80 мкЗв/рік, тобто тільки 8% від визначеного нормативноправовими документами ліміту опромінення населення, що становить 1 мЗв/рік.
Реальні величини викидів і скидів радіоактивних речовин АЕС становлять
менше 10% від цієї квоти. На цей час колективна доза, яку отримує населення
України від виробництва електроенергії на ТЕС, значно більша ніж від
виробництва електроенергії на АЕС.
Подальше забезпечення екологічної безпеки АЕС здійснюватиметься
шляхом удосконалення систем локального, регіонального та глобального
контролю і прогнозу радіаційної обстановки; періодичної переоцінки впливів
АЕС на навколишнє середовище; встановлення більш жорстких вимог з
радіаційної безпеки.
Безпека експлуатації атомних електростанцій
Досягнутий на АЕС України рівень безпеки відповідає рівню безпеки АЕС
того ж покоління в інших країнах. Проте, потенційну можливість підвищення
рівня безпеки вітчизняних АЕС не вичерпано.
Першочергові завдання щодо підвищення ядерної і радіаційної безпеки на
найближчі 3 – 5 років мають бути спрямовані на забезпечення гарантованого
виконання функцій управління ядерною реакцією, тепловідведення з реакторної установки; та утримання радіоактивних матеріалів та радіоактивності у
дозволених межах.
Поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними
відходами
Важливою проблемою для українських АЕС є підготовка до зняття з
експлуатації, поводження з відпрацьованим ядерним паливом (ВЯП) та
радіоактивними відходами (РАВ).
Поводження з радіоактивними відходами
В Україні не розроблена і не реалізована національна стратегія поводження
з РАВ. У зв'язку з цим поводження з експлуатаційними РАВ „замикається” на
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майданчиках АЕС. Питання передачі їх на захоронення не вирішене. Аналіз
можливостей проміжного зберігання РАВ у тимчасових сховищах на
майданчиках кожної АЕС і можливостей існуючих та створюваних систем
поводження з РАВ доводить, що не пізніше 2020 року має бути розпочато
відправлення експлуатаційних РАВ на захоронення. Для ЗАЕС необхідно
прийняти додаткові рішення щодо проміжного зберігання отверджених відходів
РАВ.
До кінця 2008 року першочерговим завданням із поводження з
експлуатаційними РАВ АЕС є: модернізація наявних і створення нових
технологічних ліній попередньої та глибокої переробки твердих і рідких РАВ
на АЕС; розгортання на АЕС робіт з вилучення зі сховищ та перероблення
раніше накопичених РАВ; удосконалення систем транспортування РАВ;
удосконалення та поповнення контейнерного парку для збору, транспортування
та зберігання РАВ.
Необхідно до 2010 року розробити основні технічні рішення системи
поводження і довгострокового зберігання високоактивних РАВ та реалізувати
першочергові заходи, які забезпечують приймання і поводження з РАВ від
переробки ВЯП, що повертаються з Російської Федерації.
Поводження з відпрацьованим ядерним паливом
Поводження з ВЯП, як і поводження з РАВ, питання безпеки АЕС
викликають найбільш пильну увагу громадськості. Для ВЯП АЕС України
передбачається реалізувати, так зване „відкладене” рішення – тривале (50 років
і більше) зберігання ВЯП з наступним визначенням та ухваленням остаточного
рішення щодо його переробки або захоронення.
Необхідно забезпечити: безпечну експлуатацію пристанційного сховища
ВЯП „сухого” типу (СВЯП) на Запорізькій АЕС; створення централізованого
сховища „сухого” типу (ЦСВЯП) для ВЯП реакторів ВВЕР-440 та ВВЕР-1000
діючих АЕС, а також ВЯП нових ядерних енергоблоків, із введенням його в
експлуатацію у 2009 – 2010 рр.; розроблення стратегії та технологій безпечного
поводження з ВЯП після завершення періоду його тривалого зберігання.
Характеристика сучасного стану та розвиток атомної промисловості
Структура споживання та характеристика внутрішніх та зовнішніх
джерел
Ядерне паливо для АЕС України постачають підприємства Росії. З метою
диверсифікації джерел постачання ядерного палива в серпні 2005 року на
енергоблоці № 3 ЮУ АЕС розпочато дослідну експлуатацію 6 тепловипромінюючих збірок (ТВЗ) американського виробництва (компанія Westinghouse).
Після закінчення дослідної експлуатації цих ТВЗ, є можливість організації
закупівлі ТВЗ для АЕС України на тендерних засадах у двох постачальників,
які вироблятимуть паливо, ліцензоване для використання на українських АЕС.
Для залучення на ринок України інших постачальників ядерного палива
необхідно ще 5 - 7 років для створення ТВЗ, які мають бути ліцензовані для
експлуатації в ядерних реакторах АЕС України.
Враховуючи питому вагу атомної енергетики у виробництві електричної
енергії України, значні природні сировинні запаси, наявний промисловий та
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науково-технічний потенціал, з метою зменшення залежності від імпорту
енергоносіїв прийнято рішення про організацію в Україні власного
виробництва ядерного палива для атомних електростанцій. Відповідна
програма затверджена постановами Кабінету Міністрів України від 12.04.1995
№ 267 та від 06.06.2001 № 634-8.
Програмою ЯЦП у 1995-2004 рр. передбачалось:
♦ підвищення обсягів виробництва уранового концентрату до 100%
потреби в урані АЕС України;
♦ розвиток цирконієвого виробництва в обсязі потреб атомної енергетики
України та Російської Федерації;
♦ організація в Україні виробництва металевого цирконію та комплектуючих виробів ТВЗ в обсязі потреб АЕС України.
Фактичне фінансування Програми ЯПЦ склало тільки 20% від запланованого обсягу, тому вирішити визначені програмою завдання не вдалося.
У світовій практиці існують три основних шляхи забезпечення ядерним
паливом:
• закупівля ядерного палива на світовому ринку;
• виробництво ядерного палива власними силами;
• виробництво ядерного палива в кооперації з іншими країнами.
Придбання технологій виробництва усіх складових ядерного палива
пов’язане не тільки з інженерно-економічними, а й з політичними аспектами.
Передача матеріалів, обладнання, технологій, які використовуються в ядерній
галузі, здійснюється у рамках міжнародної системи експортного контролю за
обладнанням, матеріалами та технологіями подвійного призначення.
Державами, що входять до Групи ядерних постачальників, практично введено
мораторій на передачу обладнання і технологій із збагачення урану. Наразі
розглядаються пропозиції щодо створення міжнародних центрів ядерного
паливного циклу (ЯПЦ) на основі існуючої інфраструктури за широкою
міжнародною кооперацією.
Передбачається, що країнам, які експлуатують АЕС, зовсім не обов'язково
створювати власні і достатньо дорогі виробництва із збагачення урану. Вони
зможуть скористатися досвідом і послугами інших країн, що володіють
технологіями із збагачення урану та переробки відпрацьованого ядерного
палива. Існуючі можливості і наявний ринковий механізм є базисом
забезпечення необхідних гарантій поставок для задоволення попиту. З
урахуванням зазначеного, Стратегія створення в Україні виробництва ядерного
палива орієнтована на:
♦ розвиток уранового виробництва для забезпечення потреб АЕС України
у концентраті природного урану;
♦ розвиток виробництва цирконію, цирконієвих сплавів та комплектуючих
виробів для ТВЗ;
♦ будівництво заводу з фабрикації ТВЗ.
Виробництво урану
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На цей час потреби атомної енергетики України задовольняються за
рахунок вітчизняного урану лише на 30%. Тому одним з найважливіших
завдань уранової промисловості України є збільшення виробництва
концентрату природного урану до, як мінімум, повного забезпечення потреб
вітчизняних АЕС.
На території України знаходиться одна з найбільших у світі уранорудних
провінцій. За досить низького вмісту урану в рудах, родовища України мають
низку особливостей, які забезпечують конкурентну здатність виробленого
уранового концентрату:
• великі розміри уранових покладів, що дозволяє застосовувати
високопродуктивні системи видобутку;
• висока міцність вміщуючих порід, що дозволяє проходити гірничі
виробки без кріплення та проходити очисні блоки великих обсягів;
• невеликі водні притоки до гірничих виробок;
• досить прості заходи радіаційного захисту завдяки невеликому вмісту
урану у рудах.
Доведені запаси природного урану в Україні дозволяють забезпечити
потреби діючих АЕС більш ніж на сто років, а в разі переходу на використання
реакторних установок на швидких нейтронах потенціал вітчизняних уранових
запасів збільшиться у 60 - 70 разів.
Схема розташування об’єктів ядерно-паливного циклу України

Капітальні вкладення у розвиток уранодобувної промисловості у десятки
разів менші від витрат, необхідних для адекватного розвитку вуглевидобутку.
Наприклад, введення в експлуатацію найбільшого в Європі Новокостянти255

нівського рудника дозволить виробляти з видобутого урану 46 ТВтг
електроенергії щороку. Для виробництва такої ж кількості електроенергії на
теплових електростанціях необхідне введення в дію 28-30 вугільних шахт з
обсягом видобутку приблизно 1 млн. тонн вугілля на рік кожна.
Недостатнє фінансування у 1995 – 2005 рр. призвело до кризового стану
уранової галузі та відставання щодо введення нових шахт. На діючих шахтах
зірвано терміни введення в експлуатацію нових горизонтів, має місце
критичний знос виробничого обладнання.
Умовою, що забезпечить реалізацію перспективи України як одного з
основних у світі виробників природного урану, є стабілізація діючого
виробничого потенціалу з поетапним збільшенням потужностей з виробництва
урану. На діючих шахтах планується відпрацювати запаси Ватутінського,
Мічурінського та Центрального родовищ. Виведення з експлуатації діючих
шахт передбачається у 2020 – 2025 рр.
Подальший ріст обсягів видобутку передбачається за рахунок освоєння
нових родовищ. У першу чергу планується завершити будівництво і введення в
експлуатацію промислового комплексу з відпрацювання Новокостянтинівського родовища. Початок видобутку планується з 2008 року, вихід на
проектну потужність – з 2014 – 2015 років. Повне забезпечення потреби АЕС
України в урановому концентраті планується за рахунок будівництва нових
видобувних комплексів на Северинівському та інших обраних родовищах,
створення потужностей з відпрацювання Сафонівського та інших родовищ
піскового типу методом підземного свердловинного вилущування.
Виробництво цирконію
Основними виробниками цирконієвої продукції у світі є США, Росія,
Франція, Велика Британія, Німеччина, Канада. Україна також має можливість
розвивати виробництво цирконію, оскільки має сировинну базу (ДП
“Вольногірський гірничо-металургійний комбінат”, Дніпропетровська обл.) та
дослідне виробництво сплавів цирконію ядерної чистоти в ДНВП "Цирконій".
Фінансування Програми розвитку ЯПЦ в період 1995 – 2005 рр. дозволили
лише зберегти основні фонди ДНВП “Цирконій”, розпочати у 2003 році
виробництво тетрафториду цирконію (ТФЦ). Проектна потужність ДНВП
"Цирконій" – 250 тонн ТФЦ на рік, що відповідає 100% потреби для
виробництва ТВЗ для АЕС України, має бути досягнута у 2006 році.
Подальший розвиток цирконієвого виробництва значною мірою
пов’язаний з вибором технології виробництва цирконієвого прокату та трубної
заготовки. Початок створення виробництва ядерного палива пов’язаний з
освоєнням потужностей цирконієвого виробництва, наявністю технології
виробництва ядерного палива та економічним обґрунтуванням терміну початку
цього виробництва.
Забруднення навколишнього середовища
Виробниче об'єднання ВО "ПХЗ" (м. Дніпродзержинськ) у період 1949 –
1991 років переробляло доменний шлак, урановмісні концентрати та уранову
руду. На території підприємства та за його межами утворено 9 хвостосховищ
відходів уранового виробництва загальною площею 2,68 млн.м2, в яких
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накопичено до 42 млн.тонн відходів переробки уранових руд загальною
активністю 75000 Кі. Площа радіоактивно забрудненої території промислового
майданчика ВО “ПХЗ” з потужністю експозиційної дози гама-випромінювання
понад 100 мкР/год. дорівнює 250 тис.м2. Радіоактивно забруднені, також, деякі
будівлі та споруди підприємства.
Постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2003 № 1846
затверджена програма приведення протягом 10 років об’єктів ВО “ПХЗ” в
екологічно безпечний стан і забезпечення захисту населення від шкідливого
впливу іонізуючого випромінювання.
Розроблена та реалізується програма забезпечення сталого розвитку
регіону видобування та первинної переробки уранової сировини на 2006 – 2030
роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2004 №
1691, яка також передбачає виконання заходів щодо поліпшення навколишнього середовища.
Аналіз та вибір інноваційних ядерних технологій для потреб ядерної
енергетики України на віддалену перспективу
З метою опрацювання технологій вибору перспективних реакторних
установок і ядерних паливних циклів для ядерної енергетики Україна бере
участь у реалізації Міжнародного проекту з інноваційних ядерних реакторів та
паливних циклів (INPRO) під егідою МАГАТЕ. Доцільно передбачити участь
України у реалізації проекту Міжнародного термоядерного експериментального ядерного реактора (ITER).
Нормативно-правове забезпечення розвитку ЯЕК
Важливим у планований період є удосконалення нормативно-правового
забезпечення розвитку ЯЕК України. Наявна нормативно-правова база значною
мірою забезпечує умови функціонування та розвитку ЯЕК, однак вона потребує
удосконалення та доповнення з метою:
♦ зближення/гармонізації, з урахуванням критеріїв та принципів ядерної та
радіаційної безпеки, а також практики країн Європейського Союзу та інших
країн з розвиненою ядерною енергетикою;
♦ урахування рекомендацій МАГАТЕ, WANO, МКРЗ та інших
міжнародних організацій;
♦ обліку в НПА нових принципів фінансової і господарської діяльності,
включаючи апробований світовою практикою і запроваджений у національній
практиці тендерний підхід під час реалізації великих енергетичних проектів;
♦ регулювання фінансово-економічної діяльності у сфері ЯЕК, у тому числі
– визначення передбачуваної схеми і політики фінансування великих
енергетичних об'єктів;
♦ кодифікації ядерного законодавства.
Для цілей енергетичної безпеки України, Стратегією передбачено:
Забезпечення виробництва електроенергії атомними електростанціями на
рівні близько 50% в умовах зростання в 2,2 рази загального обсягу споживання
електроенергії в Україні за рахунок продовження строку експлуатації діючих та
введення нових потужностей на АЕС.
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Розвиток уранового та цирконієвого виробництв з подальшим створенням
потужностей щодо фабрикації ядерного палива.
Для реалізації програми розвитку атомної енергетики та вирішення низки
нерозв’язаних проблем необхідно збільшити тариф на електроенергію, що
виробляється АЕС. Цей тариф має передбачати відрахування на зняття з
експлуатації ядерних енергоблоків та захоронення радіоактивних відходів.
Необхідно розробити довгострокову інвестиційну програму, яка дозволить
забезпечити розвиток ядерно-енергетичного комплексу. У цьому контексті
важливо забезпечити своєчасну розробку та реалізацію заходів, які мають
створити привабливі умови для залучення інвестицій в розвиток атомної
енергетики та промисловості.
Необхідні інвестиції у розвиток ядерної енергетики України (за періодами)
Періоди за роками
2006-2010 2011-2020 2021-2030
Разом
Встановлена потужність *, ГВт
13,84
21,84
29,5
КВВП, %
82,8
85
85
Виробництво е/енергії, ТВт .г (за період)
488,3
1185,7
1837,0
3511,0
Відпуск е/енергії,
ТВт .г (за період)
459,1
1114,8
1727,2
3301,0
Витрати за напрямками **, млн. грн.
Модернізація, реконструкція, підвищення
безпеки і КВВП
3822
9570
13621
27014
Продовження експлуатації
3281
7435
996
11711
Нове будівництво***
4525
61955
103024
169504
Усього****, млн. грн.
11628
78960
117641
208229
Примітки: *станом на 31 грудня заключного року періоду;
** в цінах 2005 р. без урахування інфляції;
*** в тому числі добудова ТГАЕС – 700 млн. грн.; інвестиції у сховища ВЯП – 2880
млн. грн.;
**** у 2005 році тариф ДП „НАЕК “Енергоатом” на виробництво електроенергії не
забезпечував фінансування в повному обсязі програм поводження із відпрацьованим
ядерним паливом та радіоактивними відходами, продовження строку експлуатації діючих
енергоблоків, створення фінансового резерву для зняття їх з експлуатації, спорудження
заміщуючих та нових потужностей, створення елементів власного ядерно-паливного циклу.

Необхідні інвестиції у розвиток атомної промисловості
в період 2006-2030 рр.

2006 - 2010
2011 - 2015
2016 - 2020

Середньорічна сума капіталовкладень,
млн. грн.
807
1862
792

Всього,
млн. грн.
4037
9314
3964

2021 - 2025
2026 - 2030

660
213

3303
1065

Періоди за роками

Усього за 2006-2030 рр.

21700

♦♦♦♦♦
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3.3. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ТА ОБСЯГИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ, ПОТЕНЦИАЛ
РОЗВИТКУ НЕТРАДИЦІЙНИХ І ВІДНОВЛЮВАНИХ
ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

Потенціал енергозбереження в Україні
Сучасний стан енергоефективності національної економіки
Висока енергоємність ВВП в Україні є наслідком суттєвого технологічного
відставання більшості галузей економіки від рівня розвинутих країн,
незадовільної галузевої структури національної економіки, негативного впливу
„тіньового” сектора, зокрема, імпортно-експортних операцій, що об’єктивно
обмежує конкурентоспроможність національного виробництва і лягає важким
тягарем на економіку – особливо за умов її зовнішньої енергетичної залежності.
На відміну від промислово розвинутих країн, де енергозбереження є елементом
економічної та екологічної доцільності, для України - це питання виживання в
ринкових умовах та входження в європейські та світові ринки. Для цього
підлягає розв’язанню проблема збалансованого платоспроможного попиту як
на внутрішньому так і зовнішньому ринках, а також диверсифікації імпорту
паливно-енергетичних ресурсів.
Низька енергоефективність стала одним з основних чинників кризових
явищ в українській економіці. В першій половині 90-х років у структурі витрат
на виробництво промислової продукції майже втричі зросла вартісна складова
енергоресурсів, сягнувши 42% загальних матеріальних витрат на виробництво
продукції. Лише з 1997-1999 року в результаті прийнятих на державному рівні
заходів та зупинення падіння промислового виробництва, певної стабілізації
економіки і послідуючого, починаючи з 2000 року зростання ВВП розпочалось
реальне поліпшення енергоефективності економіки. Якщо енергоємність ВВП
протягом 1990-1996 рр. зросла на 38,6%, то з 2000 року спостерігалося її
істотне зменшення, причому вперше в історії України зростання ВВП було
досягнуто за одночасного скорочення споживання первинних паливноенергетичних ресурсів.
Проте, слід зазначити, що, починаючи з 2002 року, темпи зниження
енергоємності ВВП уповільнилися в зв’язку з тим, що в найбільш енергоємних
галузях економіки, – металургійній, машинобудівній, хімічній та
нафтохімічній, а також у житлово-комунальній сфері динаміка зниження
енергоємності валової доданої вартості зазнала негативних змін, обумовлених
недопустимо високим ступенем фізичного зносу основних фондів (65-70%), та
відповідним підвищенням питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на
ряд важливих видів продукції.
Фактор енергозбереження є одним із визначальних для енергетичної
стратегії України. Від його рівня залежить ефективне функціонування
національної економіки.
Технічний фактор відображає вплив технічного (технологічного) стану та
рівня устаткування і обладнання на обсяги споживання енергоресурсів при
виробництві продукції (послуг).
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Структурний фактор відображає вплив структурних змін у галузевій або
міжгалузевій діяльності на обсяги споживання палива та енергії.
На даний час основним фактором зниження енергоємності продукції
(послуг) в усіх галузях економіки є формування ефективно діючої системи
державного управління сферою енергозбереження. Це дозволить, в першу
чергу, удосконалити структуру кінцевого споживання енергоресурсів, зокрема,
за рахунок подальшого розширення та поглиблення електрифікації в усіх
сферах економіки шляхом заміщення дефіцитних видів палива з одночасним
підвищенням ефективності виробництва.
Технічна (технологічна) складова потенціалу енергозбереження:
• підвищення ефективності виробництва (видобутку), перетворення,
транспортування та споживання енергоресурсів і відповідно зниження
енергоємності продукції та надання послуг за рахунок впровадження новітніх
енергоефективних технологій та енергозберігаючих заходів.
Структурна складова потенціалу енергозбереження:
♦ зміна макроекономічних пропорцій в економіці з метою зниження рівнів
енергоспоживання;
♦ зменшення питомої ваги енергоємних галузей і виробництв
промисловості та транспорту за рахунок розвитку наукомістких галузей і
виробництв з низькою енергоємністю та матеріаломісткістю.
Структура потенціалу енергозбереження
Потенціал енергозбереження за рахунок
структурної складової

ПОТЕНЦІАЛ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
(резерв економії ПЕР)

Галузевий потенціал
енергозбереження

Потенціал енергозбереження за рахунок
технічної (технологічної) складової

Міжгалузевий
потенціал
енергозбереження

Галузевий потенціал
енергозбереження

Міжгалузевий
потенціал
енергозбереження

У свою чергу структурний та технічний (технологічний) фактори залежать
від міжгалузевих та внутрішньогалузевих зрушень в економіці країни.
Загальний потенціал енергозбереження за рахунок технічного
(технологічного) та структурного факторів в економіці України у 2030 році за
базовим сценарієм розвитку економіки та її сфер складатиме 318,36 млн. т у.п.,
у тому числі з урахуванням:
• галузевого технічного (технологічного) фактора – 175,93 млн. т у.п.;
• міжгалузевого технічного (технологічного) фактора – 22,13 млн. т у.п.;
• галузевого структурного фактора – 61,65 млн. т у.п.;
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• міжгалузевого структурного фактора – 58,65 млн. т у.п.
Загальний потенціал енергозбереження в 2030 році, млн. т у.п.
61,65

175,93

58,65
22,13

Потенціал галузевого енергозбереження за рахунок технічних (технологічних) зрушень
Потенціал міжгалузевого енергозбереження за рахунок технічних (технологічних) зрушень
Потенціал міжгалузевого енергозбереження за рахунок структурних зрушень
Потенціал галузевого енергозбереження за рахунок структурних зрушень

За рахунок реалізації потенціалу енергозбереження енергоємність ВВП у
2030 році складе 0,24 кг у.п./грн., що у 2 рази менше сучасного рівня – 0,48 кг
у.п./грн. При цьому в 2010 р. енергоємність ВВП прогнозується на рівні 0,37 кг
у.п./грн., в 2015 р. – 0,31 і в 2020 р. – 0,28 кг у.п./грн.
Загальний потенціал енергозбереження
Складові енергозбереження

2010
2015
Енергозбереження, млн. т у.п.

За рахунок технічного
фактора
За рахунок структурного
фактора
Разом

2020

2030

109,81

137,47

198,06

7,94
25,30
74,30
135,11
у тому числі:
Паливо, млн. т у.п.

54,37
191,84

120,30
318,36

66,36

За рахунок технічного
42,85
71,28
95,38
фактора
За рахунок структурного
6,08
20,00
45,31
фактора
Разом
48,93
91,28
140,69
Електроенергія, млрд. кВтг / млн. т у.п.
За рахунок технічного
44,37/15,75
70,99/24,84
72,45/24,63
фактора
За рахунок структурного
2,65/0,94
7,88/2,76
13,79/4,69
фактора
Разом 47,02/16,69
78,87/27,6
86,24/29,32
Теплоенергія, млн. Гкал /млн. т у.п.
За рахунок технічного
48,28/7,76
86,24/13,69 112,62/17,46
фактора
За рахунок структурного
5,71/0,92
16,00/2,54
28,18/4,37
фактора
Разом 53,99/8,68
102,24/16,23 140,80/21,82
Капітальні вкладення, млрд. грн.
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128,42
102,88
231,30

108,72/35,88
27,90/9,21
136,62/45,08

231,87/33,76
56,41/8,21
288,28/41,97

За рахунок технічного
фактора
За рахунок структурного
фактора
Разом

Оцінка потенціалу
(технологічного) фактора

30,6

53,7

69,0

102,3

30,6

53,7

69,0

102,3

енергозбереження

за

рахунок

технічного

Потенціал енергозбереження за рахунок технічного
(технологічного) фактора
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Теплоенергія, млн. т у.п.
Електроенергія, млн. т у.п.
Паливо, млн. т у.п.

млн. т у.п.

200

33,76

150

35,88
17,46
24,63

13,69
24,84

100
7,76
15,75

50

128,42
95,38

71,28

42,85
0
2010

2015

2020

2030

У 2030 р. порівняно з 2005 р. загальна економія паливних ресурсів за
рахунок технічного фактора оцінюється в обсязі 128,42 млн. т у.п., електричної
енергії – 108,72 млрд.кВтг, теплової енергії – 231,87 млн. Гкал, що в цілому
складає 198,06 млн.т у.п.
Обсяги капітальних вкладень на реалізацію галузевих і міжгалузевих
енергозберігаючих заходів у період 2006-2030 рр. проти рівня 2005 року
оцінюються в таких розмірах: 2010 рік –30,6 млрд. грн.; 2015-й –53,7; 2020-й –
69,0; 2030 рік – 102,3 млрд. грн.

млн. т у.п.

Потенціали галузевого та міжгалузевого енергозбереження
за рахунок технічного (технологічного) фактора
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Потенціал галузевого енергозбереження
29,8

23,62

13,65
10,35
5,73

13,68
6,28

38,51
2010

13,15
90,36

66,46
2015

2020
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122,51

2030

25

Потенціал міжгалузевого енергозбереження
Паливо, млн. т у.п. Електроенергія, млн. т у.п. Теплоенергія, млн. т у.п.

млн. т у.п.

20
15
10

3,96

3,34

3,81

11,16

11,48

4,34

4,82

5,02

5,91

2010

2015

2020

2030

2,03
9,47

12,26

5
0

Обсяги капітальних вкладень на реалізацію потенціалу галузевого
та міжгалузевого енергозбереження за рахунок
технічного (технологічного) фактора
120

Галузеве енергозбереження

Міжгалузеве енергозбереження

3,5

млрд. грн.

100
80

3,2
3,0

60

98,8
40

2,5
65,8

20

50,7
28,1

0
2010

2015

2020

2030

Обсяг економії енергоресурсів за рахунок технічного
(технологічного) фактора
Складові енергозбереження

2010
2015
2020
Енергозбереження, млн. т у.п.
Галузеве енергозбереження
50,52
90,49
117,16
Міжгалузеве енергозбереження
15,84
19,32
20,31
Разом
66,36
109,81
137,47
у тому числі:
Паливо, млн. т у.п.
Галузеве енергозбереження
38,51
66,46
90,36
Міжгалузеве енергозбереження
4,34
4,82
5,02
Разом
42,85
71,28
95,38
Електроенергія, млрд. кВтг/млн. т у.п.
Галузеве енергозбереження
17,68/6,28
39,1/13,68
38,67/13,15
Міжгалузеве
26,69/9,47
31,89/11,16
33,78/11,48
енергозбереження
Разом 44,37/15,75
70,99/24,85
72,45/24,63
Теплоенергія, млн. Гкал/ млн. т у.п.
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2030
175,93
22,13
198,06

122,51
5,91
128,42
71,58/23,62
37,14/12,26
108,72/35,88

Галузеве енергозбереження

35,64/5,73

88,06/13,65

204,67/29,8

12,64/2,03
21,04/3,34
24,56/3,81
Разом 48,28/7,76
86,24/13,69 112,62/17,46
Капітальні вкладення, млрд. грн. (ціни 2005 р.)
Галузеве енергозбереження
28,1
50,7
65,8
Міжгалузеве енергозбереження
2,5
3,0
3,2
Разом
30,6
53,7
69,0

27,2/3,96
231,87/33,76

Міжгалузеве
енергозбереження

65,2/10,35

98,8
3,5
102,3

Оцінка потенціалів галузевого енергозбереження за рахунок технічного
(технологічного) фактора на період до 2030 року
Одним з найбільш ефективних і масштабних напрямів енергозбереження за
рахунок технічного (технологічного фактора), що суттєво впливає на рівень
енергоспоживання, є впровадження галузевого енергозбереження за такими
основними напрямами:
• впровадження нових енергозберігаючих технологій та обладнання;
• удосконалення існуючих технологій та обладнання;
• скорочення втрат енергоресурсів;
• підвищення якості продукції, вдосконалення та скорочення втрат
сировини та матеріалів;
• заміщення і вибір найбільш ефективних енергоносіїв.
У зв’язку із цим важливого значення набувають питання, пов’язані з
впровадженням енергоефективних технологій та обладнання у всіх галузях
національної економіки, зокрема:
Металургійна галузь
Заміна технології мартенівської виплавки сталі на технологію конверторної
виплавки. Витрати палива на виплавку 1 тонни мартенівської сталі складають
106,6 кг у.п., а конверторної – 5,7 кг у.п. Заміна мартенівського способу
виплавки сталі в обсязі 16,4 млн. тонн на рік конверторним способом дозволить
скоротити 1,65 млн. т у.п. на рік (понад 1,4 млрд. м3 природного газу).
Впровадження технологій доменної плавки чавуну із вдуванням гарячих
відновлюваних газів на холодному технологічному кисні та пиловугільній
суміші. Завдяки цим технологіям, при річному обсязі виплавки чавуну
26,4 млн.тонн скорочення споживання природного газу складе понад
2,6 млрд. м3 (100 м3/т чавуну), продуктивність доменної печі підвищиться на
20-25%.
Газова промисловість
Впровадження у газотранспортній системі газоперекачувальних агрегатів з
відцентровими нагнітачами з модернізованою конструкцією робочих коліс.
Модернізація конструкції робочих коліс нагнітачів дозволить підвищити
коефіцієнт корисної дії нагнітачів ГПА на 8-10 %. Газотурбінними та
газокомпресорними газоперекачувальними агрегатами газотранспортної
системи України на власні потреби споживається близько 8 млрд. м3
природного газу на рік. Впровадження зазначеної технології на діючих ГПА
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дозволить зменшити щорічні витрати природного газу на власні потреби
газотранспортної системи.
Промисловість будівельних матеріалів
Перехід з мокрого способу виробництва цементу на напівсухий та сухий
способи виробництва. Це дозволить зменшити енерговитрати близько
0,5 млн. т у.п. на рік, що складе 25% від річного обсягу споживання ПЕР на
виробництво цементу.
Переведення заводів підгалузі на випуск пустотілої цегли. Випуск цегли з
30-40% пустотілості забезпечує скорочення витрат природного газу близько
100 млн. м3 на рік, що складає 25% від річного обсягу його споживання.
Сільськогосподарське виробництво
Впровадження енергоефективних технологій обробки землі і підготовки її
до посівів, оптимізації структури посівних площ шляхом збільшення
неенергоємних культур та зменшення посівів енергоємних культур. Це дає
змогу заощадити 15-25% пально-мастильних матеріалів від річного обсягу їх
споживання в цій галузі.
Житлово-комунальне господарство
Заміна та модернізація котлів малої потужності (НИИСТУ-5), які на даний
час експлуатуються у комунальній теплоенергетиці і мають низький ККД
(близько 70%), на сучасні котли з ККД 95%. Це дозволить скоротити річне
споживання природного газу у обсязі понад 200 млн. м3. Майже в двічі знизити
рівень споживання енергії дозволять заходи з утеплення будинків.
Потенціали галузевого економічно доцільного енергозбереження
за рахунок технічного (технологічного) фактора
Галузь

2010
2015
Паливо, млн. т у.п.
20,98
34,08

Промисловість – усього
у тому числі:
електроенергетика
5,46
8,64
паливна
3,22
5,61
чорна металургія
8,18
12,95
кольорова металургія
0,23
0,48
хімічна та нафтохімічна
2,11
3,34
машинобудування і металообробка
0,4
0,7
будівельних матеріалів
0,42
0,73
легка
0,04
0,08
харчова
0,65
1,04
інші галузі промисловості
0,27
0,51
6,13
11,33
Сільське господарство
0,35
0,64
Будівництво
5,89
10,88
Транспорт
5,16
9,53
Житлово-комунальне господарство
Разом
38,51
66,46
Електроенергія, млрд.кВтг
Промисловість – усього
13,44
29,73
у тому числі:
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2020

2030

49,49

71,16

12,22
8,7
18,31
0,85
4,7
1,09
1,14
0,14
1,49
0,85
14,3
0,81
13,72
12,04
90,36

18,5
11,74
25,14
1,21
6,76
1,92
2,13
0,28
2,49
0,99
17,97
1,02
17,24
15,12
122,51

29,27

54,19

електроенергетика
2,02
4,46
3,78
6,8
паливна
1,78
3,6
4,12
6,35
чорна металургія
4,58
10,14
9,4
17,32
кольорова металургія
0,75
1,65
1,61
3,36
хімічна та нафтохімічна
1,02
2,31
2,25
4,17
машинобудування і металообробка
0,93
2,05
2,02
4,92
будівельних матеріалів
0,33
0,86
1,17
2,37
легка
0,12
0,4
0,55
1,07
харчова
0,54
1,25
1,38
2,45
інші галузі промисловості
1,37
3,01
2,99
5,38
0,32
0,72
0,7
1,29
Сільське господарство
0,04
0,1
0,1
0,18
Будівництво
0,3
0,67
0,67
1,24
Транспорт
Житлово-комунальне господарство
3,58
7,88
7,93
14,68
Разом, млрд.кВтг
17,68
39,1
38,67
71,58
Разом, млн. т у.п.
6,28
13,68
13,15
23,62
Теплоенергія, млн. Гкал
Промисловість - усього
19,18
45,97
60,42
139,92
у тому числі:
електроенергетика
0,19
0,50
0,67
1,40
паливна
2,53
5,75
6,58
14,55
чорна металургія
4,99
11,31
14,62
30,93
кольорова металургія
1,05
2,80
3,99
9,79
хімічна та нафтохімічна
3,87
9,01
11,48
26,87
машинобудування і металообробка
1,55
3,82
5,20
12,03
будівельних матеріалів
0,40
1,06
1,51
3,91
легка
0,31
0,87
1,33
3,36
харчова
3,44
8,74
12,14
30,23
інші налузі промисловості
0,84
2,11
2,90
6,86
0,00
0,00
0,00
0,00
Сільське господарство
0,08
0,14
0,17
0,40
Будівництво
0,19
0,21
0,34
0,73
Транспорт
16,15
18,88
27,14
63,62
Житлово-комунальне господарство
Разом, млн. Гкал
35,64
65,20
88,06
204,67
Разом, млн. т у.п.
5,73
10,35
13,65
29,80
Економічно доцільне галузеве технологічне енергозбереження, млн. т у.п.
Разом
50,52
90,49
117,16
175,93
Капітальні вкладення, млрд. грн.
Разом
28,1
50,7
65,8
98,8

Галузеве енергозбереження за рахунок технічного (технологічного)
фактора в 2030 р. порівняно з 2005 р. може забезпечити економію 122,51 млн. т
у.п. паливних ресурсів, 71,58 млрд.кВтг електричної енергії, 204,67 млн. Гкал
теплової енергії, або в цілому 175,93 млн. т у.п.
Оцінка потенціалу міжгалузевого енергозбереження за рахунок
технічного (технологічного) фактора на період до 2030 року
Міжгалузеве технологічне енергозбереження має досить значний
потенціал,
проте,
його
відмінністю
від
галузевого
потенціалу
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енергозбереження
є
більш
висока
економічність
–
у
2-4 рази.
До основних міжгалузевих заходів слід віднести:
• використання сучасних ефективних систем обліку та контролю за
витратами енергоресурсів;
• використання вторинних енергетичних ресурсів;
• впровадження автоматизованих систем керування енергоспоживанням;
• використання економічних систем і приладів електроосвітлення;
• впровадження сучасних систем і засобів силової електроніки;
• вдосконалення систем теплопостачання;
• використання сучасних технологій спалювання низькоякісного твердого
палива;
• вдосконалення структури парку електроприладів у галузях тощо.
Потенціал міжгалузевого економічно доцільного енергозбереження за
рахунок технічного (технологічного) фактора до 2030 р. (порівняно з 2005 р.)
оцінюється в обсязі 22,13 млн. т у.п., у тому числі палива – 5,91млн. т у.п.,
електричної енергії – 12,26 млрд.кВтг, теплової енергії – 3,96 млн. Гкал.
Потенціал міжгалузевого економічно доцільного енергозбереження
за рахунок технічного (технологічного) фактора
Одиниця
2010
2015
2020
2030
виміру
Економія паливно-енергетичних ресурсів
1. Використання сучасних засобів обліку та контролю за витратами енергоресурсів
Електроенергія
млрд.кВтг
0,39
0,44
0,48
0,52
Теплова енергія
млн. Гкал
1,73
2,66
3,20
3,51
Паливо
млн. т у.п.
0,99
1,09
1,15
1,35
Разом млн. т у.п.
1,41
1,66
1,81
2,03
2. Розроблення та впровадження автоматизованих систем управління
енергоспоживанням
Електроенергія
млрд.кВтг
0,67
0,79
0,84
0,92
Теплова енергія
млн. Гкал
0,47
0,72
0,80
0,90
Разом млн. т у.п.
0,31
0,39
0,41
0,43
3. Використання економічних систем і приладів електроосвітлення
Електроенергія
млрд.кВтг
4,35
5,22
5,55
6,05
млн. т у.п.
1,55
1,83
1,89
2,00
4. Впровадження засобів силової електроніки
Електроенергія
млрд.кВтг
18,12
21,73
22,99
25,37
млн. т у.п.
6,42
7,61
7,81
8,38
5. Удосконалення структури парку електродвигунів в галузях
Електроенергія
млрд.кВтг
3,16
3,71
3,92
4,28
млн. т у.п.
1,12
1,30
1,33
1,41
6. Використання сучасних технологій спалювання низькоякісного вугілля
Паливо
млн. т у. п.
0,71
0,80
0,82
0,97
7. Вдосконалення систем теплопостачання
Теплова енергія
млн. Гкал
10,44
17,66
20,56
22,79
млн. т у.п.
1,68
2,80
3,19
3,32

Енергоресурс
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Одиниця
2010
2015
2020
виміру
8. Підвищення рівня використання вторинних енергоресурсів
Паливо
млн. т у. п.
2,64
2,93
3,05
Разом
Економічно доцільне міжгалузеве
млн. т у. п.
енергозбереження – всього
15,84
19,32
20,31

Енергоресурс

2030
3,59
22,13

Електроенергія

млрд.кВтг
26,69
31,89
33,78
37,14
млн. т у.п.
9,47
11,16
11,48
12,26
Теплоенергія
млн. Гкал
12,64
21,04
24,56
27,2
млн. т у.п.
2,03
3,34
3,81
3,96
Паливо
млн. т у.п.
4,34
4,82
5,02
5,91
Капітальні вкладення
1. Використання сучасних засобів обліку та контролю за витратами енергоресурсів
Електроенергія
млн. грн.
11,8
14,7
16,1
17,4
Теплова енергія
млн. грн.
39,6
47,9
51,8
56,7
Паливо
млн. грн.
14,8
17,4
18,4
20,1
2. Розроблення та впровадження автоматизованих систем управління
енергоспоживанням
Електроенергія
млн. грн.
10,9
13,6
14,8
16,4
Теплова енергія
млн. грн.
27,8
33,4
39,2
39,2
3. Використання економічних систем і приладів електроосвітлення
Електроенергія
млн. грн.
16,5
20,1
23,1
24,6
4. Впровадження засобів силової електроніки
Електроенергія
млн. грн.
111,0
139,1
157,9
164,4
5. Удосконалення структури парку електродвигунів в галузях
Електроенергія
млн. грн.
21,8
26,7
32,1
32,4
6. Використання сучасних технологій спалювання низькоякісного вугілля
Паливо
млн. грн.
652,5
773,5
820,6
896,8
7. Вдосконалення систем теплопостачання
Теплова енергія
млн. грн.
1289,5
1551,1
1651,9
1825,4
8.Підвищення рівня використання вторинних енергоресурсів
Паливо
млн. грн.
303,8
362,7
374,2
406,5
Разом
Всього капітальні вкладення млн. грн.
2500,0
3000,0
3200,0
3500,0
в тому числі:
Електроенергія
млн. грн.
172,08
214,08
243,96
255,24
Теплова енергія
млн. грн.
1356,91
1632,27
1742,84
1921,35
Паливо
млн. грн.
971,01
1153,65
1213,20
1323,41

Оцінка потенціалу енергозбереження за рахунок структурного
фактора на період до 2030 року
Загальне енергозбереження за рахунок міжгалузевих і галузевих
структурних зрушень в економіці України оцінюється в 2030 році (порівняно з
2005 роком) в обсязі 120,3 млн. т у.п. Заощадження паливних ресурсів
становитиме 102,88 млн. т у.п., електроенергії – 27,9 млрд.кВтг, теплоенергії –
56,41 млн. Гкал.
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Потенціал енергозбереження за рахунок структурних зрушень
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Потенціал енергозбереження за рахунок структурного фактору
Складові енергозбереження
2010
2015
2020
Енергозбереження, млн. т у.п.
Галузеве енергозбереження
3,24
9,83
26,76
Міжгалузеве енергозбереження
4,70
15,47
27,61
Разом
7,94
25,30
54,37
у тому числі:
Паливо, млн. т у.п.
Галузеве енергозбереження
2,98
8,72
25,02
Міжгалузеве енергозбереження
3,10
11,28
20,29
Разом
6,08
20,00
45,31
Електроенергія, млрд.кВтг / млн.т у.п.
Галузеве енергозбереження
-0,15/-0,05
0,45/0,16
0,95/0,32
Міжгалузеве енергозбереження
2,80/0,99
7,43/2,60
12,84/4,37
Разом 2,65/0,94
7,88/2,76
13,79/4,69
Теплоенергія, млн. Гкал / млн.т у.п.
Галузеве енергозбереження
1,92/0,31
6,01/0,95
9,12/1,42
Міжгалузеве енергозбереження
3,79/0,61
9,99/1,59
19,06/2,95
Разом 5,71/0,92
16,0/2,54
28,18/4,37

2030
61,65
58,65
120,30

58,54
44,34
102,88
1,95/0,65
25,95/8,56
27,90/9,21
16,96/2,46
39,45/5,75
56,41/8,21

Оцінка потенціалів галузевого енергозбереження за рахунок
структурного фактора на період до 2030 року
Виходячи з прогнозу розвитку галузей промисловості України на період до
2030 р., у структурі випуску промислової продукції відносно 2005 р. за базовим
сценарієм передбачається скорочення питомої ваги найбільш енергоємних її
галузей: електроенергетики – на 2,5%, металургії – на 5,4%, паливної
промисловості – на 1,8%, хімічної та нафтохімічної промисловості – на 1,4%
при одночасному зростанні часток машинобудування та металообробки на
7,1%, промисловості будівельних матеріалів – на 1,2%, і харчової
промисловості – на 3,4%. У структурі випуску валової продукції сільського
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господарства передбачається зростання питомої ваги виробництва продукції
тваринництва.
У цілому енергозбереження за рахунок галузевих структурних зрушень у
промисловості, сільськогосподарському виробництві та на транспорті в 2030
році (порівняно з 2005 роком) оцінюється у розмірі 61,65 млн. т у.п., у тому
числі паливо – 58,54 млн. т у.п., електроенергія – 1,95 млрд.кВтг, теплова
енергія – 16,96 млн. Гкал.
Оцінка потенціалу міжгалузевого енергозбереження за рахунок
структурного фактора на період до 2030 року
У структурі виробництва валової доданої вартості в галузях економіки
України за період з 2005 по 2030 р.р. за базовим сценарієм прогнозується
зменшення частки промисловості, як найбільш енергоємної галузі економіки,
на 6,8%, сільського господарства – на 2,2%, при зростанні питомої ваги
транспорту і зв’язку – на 0,4%, житлово-комунального господарства та галузей
соціальної сфери – на 2,0%, інших галузей – на 6,6% та збереженні питомої
ваги будівництва.
Впровадження міжгалузевих структурних зрушень дозволить в 2030 році
порівняно з 2005 роком заощадити 58,65 млн. т у.п., у тому числі паливних
ресурсів – 44,34 млн. т у.п., електроенергії – 25,95 млрд.кВтг, теплової енергії –
39,45 млн. Гкал.
Політика енергозбереження в Україні, проблеми і перспективи
Проблеми енергозбереження та шляхи їх вирішення
За період 1995-2005 років зниження енергоємності ВВП забезпечувалося
здебільшого за рахунок впливу наявного в промисловості структурного
фактора. Вартість постійної складової енерговитрат у собівартості продукції
зменшувалася пропорційно до зростання обсягів виробництва, внаслідок чого
динаміка зростання ВВП у цей період перевищувала динаміку споживання
енергоресурсів.
При цьому слід зазначити, що на даний час структурний фактор, як
складова потенціалу енергозбереження – в основному вичерпано. Для
збереження існуючих темпів зниження енергоємності ВВП (4-6% щороку)
необхідно
невідкладно
задіяти
технологічний
фактор
потенціалу
енергозбереження. У разі невжиття кардинальних заходів, відставання
показників енергоефективності економіки України від показників розвинутих
країн, стане хронічним. Це, в свою чергу, значно ускладнить в коротко- та
середньостроковій перспективі конкурентоздатність вітчизняного продукту на
світових ринках.
Крім того, на темпи зниження енергоємності ВВП впливають такі
чинники:
• невідповідність тарифів і цін на енергоресурси витратам на їх
виробництво;
• економічні ризики, пов’язані з функціонуванням природних монополій;
• споживання енергоресурсів за відсутності приладів обліку;
• високий рівень втрат енергоресурсів при їх передачі та споживанні;
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• стан погашення взаємної заборгованості на оптовому ринку
електроенергії та інших ринках енергоресурсів;
• низький рівень впровадження енергоефективних технологій та
обладнання;
• високий рівень фізичної зношеності технологічного обладнання в усіх
галузях національної економіки.
Виходячи з цього, визначені основні проблеми енергозбереження, які
вимагають першочергового розв’язання:
1. Приведення окремих положень законодавства у сфері енергозбереження
у відповідність з економічною ситуацією. Зокрема створення умов економічного стимулювання суб’єктів господарювання до підвищення ефективності
використання енергоресурсів.
Шляхом вирішення цієї проблеми є розроблення проектів змін до
податкового законодавства в частині обмеження віднесення на валові витрати
спожитих суб’єктами господарювання енергоресурсів та встановлення збору за
перевитрати енергоресурсів понад норми питомих витрат енергоресурсів.
2. Удосконалення порядку нормування питомих витрат енергоносіїв –
прийняття нової редакції Закону України „Про енергозбереження” – Закону
України „Про енергоефективність”.
3. Створення системи нових енергетичних стандартів – прийняття нової
редакції Закону України „Про енергозбереження” – Закону України „Про
енергоефективність”.
4. Удосконалення системи державної експертизи з енергозбереження –
прийняття нової редакції Закону України „Про енергозбереження” – Закону
України „Про енергоефективність”.
5. Запровадження обов’язкової статистичної звітності щодо використання
енергоресурсів – прийняття нової редакції Закону України „Про
енергозбереження” – Закону України „Про енергоефективність”.
6. Створення єдиного механізму державного контролю у сфері енергозбереження і енергоефективності, уникаючи дублювання функцій органів
державного управління у цих сферах – прийняття нової редакції Закону
України „Про енергозбереження” – Закону України „Про енергоефективність”.
7. Встановлення адекватної юридичної відповідальності юридичних осіб,
посадовців та громадян за неефективне використання паливно-енергетичних
ресурсів, а саме: підготовка змін до відповідних статей Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо збільшення розмірів штрафів за
правопорушення у сфері енергозбереження; запровадження фінансової
відповідальності юридичних осіб за неефективне використання паливноенергетичних ресурсів.
8. Забезпечення переходу до масового застосування та заміни на сучасні
приладів обліку споживання енергоресурсів. Існує нагальна необхідність
упорядкування оплати за спожиті ресурси споживачами житлово-комунальних
послуг, яка на даний час проводиться здебільшого за встановленими нормами,
що значно перевищують фактичні обсяги споживання ресурсів;
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Шляхом вирішення цієї проблеми є прийняття Закону України “Про
комерційний облік ресурсів, передача яких здійснюється мережами”.
Механізми фінансування заходів з енергозбереження
Аналіз закордонного досвіду застосування механізмів фінансування
заходів з енергозбереження та енергоефективності дозволяє зробити наступні
висновки:
♦ для заохочення енергозбереження або для боротьби з неефективним чи
надмірним споживанням енергії використовуються різні схеми оподаткування,
які підвищують відносну вартість спожитих енергоресурсів або зменшують
відносну вартість застосування нових технологій;
♦ фінансові стимули використовуються для заохочення реалізації
політики енергозбереження шляхом підвищення економічної привабливості
відповідних інвестицій та закупівель, або зниження експлуатаційних витрат.
Джерелами пільгових кредитів або субсидій є кошти, які надійшли від
запроваджених податків і зборів;
♦ фінансові стимули використовуються в комплексних програмах, які
поєднують інтереси державних установ, населення та підприємницьких кіл, і
виконують функцію розподілу доходів з урахуванням рівня ефективності
використання енергоресурсів.
З урахуванням реального стану економіки України першочерговими
заходами з впровадження економічних механізмів енергоефективності є:
• встановлення прогресивних норм питомих витрат енергоносіїв у
порядку, визначеному законодавством;
• запровадження дієвих економічних санкцій за неефективне
використання енергоресурсів (підвищена плата, податки, штрафи);
• підвищення адміністративної відповідальності за порушення у сфері
енергозбереження та енергоефективності.
Після розв’язання зазначених проблем можливе застосування економічних
механізмів стимулювання – здешевлення кредитів і звільнення від
оподаткування частини прибутку, отриманого за рахунок впровадження
енергоефективних та енергозберігаючих технологій.
Основними джерелами надходження коштів для функціонування
економічних механізмів стимулювання програм, проектів та заходів з
підвищення енергоефективності та енергозбереження є:
♦ кошти державного та місцевих бюджетів отримані від встановлених
податків, штрафів та підвищеної плати за енергоресурси;
♦ власні кошти підприємств;
♦ кредитні ресурси;
♦ внутрішні та зовнішні інвестиції.
Потенціал розвитку нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії
Освоєння нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії (НВДЕ) слід
розглядати як важливий фактор підвищення рівня енергетичної безпеки та
зниження антропогенного впливу енергетики на довкілля. Масштабне
використання потенціалу НВДЕ в Україні має не тільки внутрішнє, а й значне
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міжнародне значення як вагомий чинник протидії глобальним змінам клімату
планети, покращання загального стану енергетичної безпеки Європи. Тому
шляхи та напрями стратегічного розвитку НВДЕ в країні повинні сприяти
солідарним зусиллям Європейської спільноти у галузі енергетики та
відповідати основним принципам Зеленої книги «Європейська стратегія сталої,
конкурентоздатної та безпечної енергетики» (Брюссель, 8.3.2006. COM(2006)
105).
Технічно досяжний річний енергетичний потенціал НВДЕ України в
перерахунку на умовне паливо становить біля 79 млн. т у.п. Економічно
досяжний потенціал цих джерел за базовим сценарієм складає 57,7 млн. т у.п., в
тому числі відновлювальних природних джерел енергії – 35,5 млн. т у.п.,
позабалансових (нетрадиційних) – 22,2 млн. т у.п.
На даний час цей потенціал використовується недостатньо. Частка НВДЕ
в енергетичному балансі країни становить 7,2% (6,4% – позабалансові джерела
енергії; 0,8% – відновлювальні джерела енергії).
Показники розвитку використання НВДЕ за основними напрямками
освоєння (базовий сценарій), млн. т у.п./рік
Напрями освоєння НВДЕ
Позабалансові джерела
енергії, всього.
у т.ч. шахтний метан
Відновлювані джерела
енергії, всього, у т.ч.
Біоенергетика
Сонячна енергетика
Мала гідроенергетика
Геотермальна енергетика
Вітроенергетика
Енергія довкілля
Всього

2005

Рівень розвитку НВДЕ по роках
2010
2020

2030

13,85
0,05

15,96
0,96

18,5
2,8

22,2
5,8

1,661
1,3
0,003
0,12
0,02
0,018
0,2
15,51

3,842
2,7
0,032
0,52
0,08
0,21
0,3
19,83

12,054
6,3
0,284
0,85
0,19
0,53
3,9
30,55

35,53
9,2
1,1
1,13
0,7
0,7
22,7
57,73

Перспективний розвиток НВДЕ в країні, згідно з основаними принципами
Зеленої книги, має відбуватися на основі економічної конкуренції з іншими
джерелами енергії з одночасним впровадженням заходів державної підтримки
перспективних технологій НВДЕ, які відображують суспільний інтерес щодо
підвищення рівня енергетичної безпеки, екологічної чистоти та протидії
глобальним змінам клімату.
Перспективними напрямками розвитку НВДЕ в Україні є: біоенергетика,
видобуток та утилізація шахтного метану, використання вторинних
енергетичних ресурсів (ВЕР), позабалансових покладів вуглеводнів, вітрової і
сонячної енергії, теплової енергії довкілля, освоєння економічно доцільного
гідропотенціалу малих річок України. На базі відновлювальних джерел вагомий
розвиток отримують технології одержання як теплової, так і електричної
енергії.
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На сьогодні найбільш швидкими темпами здатна розвиватись
біоенергетика. Очікується, що енергетичне використання всіх видів біомаси
здатне забезпечити щорічно заміщення 9,2 млн. т у.п. викопних палив на рівні
2030 року, в тому числі за рахунок енергетичного використання залишок
сільгоспкультур, зокрема, соломи – 2,9 млн. т у.п., дров та відходів деревини –
1,6 млн. т у.п., торфу – 0,6 млн. т у.п., твердих побутових відходів – 1,1 млн. т
у.п., одержання та використання біогазу – 1,3 млн. т у.п., виробництва
паливного етанолу та біодизеля – 1,8 млн. т у.п. Загальний обсяг інвестицій у
розвиток біоенергетики складе до 2030 року близько 12 млрд. грн.
Головними напрямками збільшення використання позабалансових джерел
енергії є видобуток та утилізація шахтного метану, ресурси якого в Україні є
значними. Використання метану для виробництва тепла та електроенергії
забезпечить заміщення 5,8 млн. т у.п. первинної енергії на рівні 2030 року,
близько 1 млн. т у.п. – на рівні 2010 року, водночас поліпшиться екологічний
стан і стан безпеки у вуглевидобуванні.
Поряд з цим, передбачається подальше збільшення вико ристання
природного газу малих родовищ, газоконденсатних родовищ і попутного
нафтового газу для виробництва електроенергії і тепла. Обсяги видобутку цих
ресурсів оцінюються в 200 тис. у.п. у 2005 р. і 830 тис. у.п. у 2030 р.
Передбачається виробництво електроенергії за рахунок надлишкового
тиску доменного та природного газів до 1,3 млрд.кВтг у 2030 році. Економічно
доцільним є використання горючих газів промислового походження.
Залучення теплоти довкілля за допомогою теплових насосів і
термотрансформаторів є одним із найбільш ефективних та екологічно чистих
напрямів розвитку систем низькотемпературного теплопостачання, який має
значне поширення у світовій енергетиці.
Ресурси акумульованої в довкіллі низькопотенційної теплоти, що можуть
використовуватися у теплонасосних системах теплопостачання України,
перевищують існуючі та перспективні потреби в тепловій енергії.
Економічно доцільні для використання ресурси низькопотенційної теплоти
природного і техногенного походження, що можуть утилізуватися тепловими
насосами, оцінюються у 22,7 млн.т у.п. на рівні 2030 року. Передбачається
збільшити обсяги використання потенціалу вітроенергетики з 0,018 млн. т у.п. у
2005 році до 0,7 млн. т у.п. у 2030 році. Розвиток вітроенергетики має
базуватися на світових досягненнях в цій сфері з врахуванням екологічних
вимог і з максимальним використанням вітчизняного науково-технічного і
виробничого потенціалу.
В останні роки в світі інтенсивно розвивається сонячна енергетика. В 2005
р. світове виробництво кремнієвих перетворювачів сонячної енергії досягло 1,8
ГВт, а в 2030 р. Європа планує освоїти виробництво 200 ГВт сонячних модулів
із значним зниженням вартості виробленої електроенергії. Україна має
напрацьовані технології випуску сонячних модулів, які здійснюють
перетворення сонячної енергії в електричну з допомогою фотоперетворювачів
на основі полікристалічного кремнію, і експортує їх в Європу. Українські
компанії при належному фінансуванні можуть за 1-2 роки освоїти серійний
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випуск крупних партій сонячних фотомодулів, суттєво знизити питомі витрати
кремнію і вартість електроенергії.
Мала гідроенергетика є технологічно освоєним способом виробництва
електроенергії із невисокою собівартістю. В 2030 році на малих ГЕС
планується виробити 3,34 млрд. кВт. Розвиток цього напрямку потребує
інвестиційних вкладень біля 7 млрд. грн.
Відповідно до базового сценарію, виробництво електроенергії з
використанням інших відновлювальних джерел має збільшитись з 51 млн. кВт у
2005 р. до 2,1 млрд.кВтг у 2030 р.
Загальний обсяг інвестицій у розвиток НВДЕ із заміщенням понад 57 млн.
т у.п. складе біля 60,0 млрд. грн. При цьому частка НВДЕ в загальному
паливно-енергетичному балансі країни може зрости до 19% на рівні 2030 року.
Очікується швидкий розвиток використання НВДЕ, відповідні технології
яких вже освоєні в Україні (позабалансові джерела енергії, пряме спалювання
відходів деревини та виробництва сільськогосподарських культур, виробництво
низкопотенційної теплової енергії сонячними тепловими установками тощо) і
впровадження яких є економічно ефективним.
Для НВДЕ, які потенційно є економічно ефективними, але в країні
відсутній достатній для промислового застосування досвід масштабної
промислової експлуатації (геотермальна енергетика, використання тепла
довкілля, газифікація відходів деревини, рослинних залишків, твердих
побутових відходів тощо), передбачається розроблення дослідних зразків в
межах „Програми державної підтримки розвитку нетрадиційних і
відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики”, для реалізації
пілотних проектів і подальшого впровадження таких технологій у промислових
масштабах.
Підтримки, перш за все в наданні пільгових інвестицій, потребує розвиток
таких НВДЕ, як вітроенергетика, сонячна електроенергетика, переробка
відходів тваринництва та птахівництва, каналізаційних стоків з отриманням
енергетичного ефекту, мала гідроенергетика, виробництво біопалива тощо.
Розвиток НВДЕ потребує законодавчого створення сприятливих умов
інвестування та відповідної державної підтримки розробки та запровадження
конкурентноспроможних технологій та зразків обладнання, впровадження їх у
виробництво і на їх основі подальшого розширення масштабів використання
нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, забезпечення вільного доступу
до електромереж виробникам енергії з НВДЕ.
Висновки
1. Енергозбереження є важливим енергетичним потенціалом держави.
Прогнозований потенціал енергозбереження України складатиме у 2030 році
318,4 млн. т у.п., що майже у 1,5 рази перевищує існуючий рівень споживання
первинної енергії. Впровадження заходів технологічного та структурного
енергозабезпечення дозволить на 51,3 % зменшити рівень енергоспоживання у
2030 році – з 621 млн. т у.п. за існуючим рівнем енергоефективності, до 302,7
млн. т у. п. за прогнозованим рівнем енергоефективності. Тобто, майже
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трьохкратне зростання ВВП у період до 2030 року обійдеться зростанням
споживання енергії лише у 1,5 рази.
2. З метою досягнення у 2030 році показника енергоємності ВВП на рівні
0,24 кг у.п/грн. необхідно забезпечити щорічні темпи його зниження не нижче
4-6 %.
3. Прогнозується значне зростання частки й абсолютних показників
використання відновлюваних і нетрадиційних джерел енергії із додержанням
принципових засад Зеленої книги «Європейська стратегія стабільної,
конкурентоздатної та безпечної енергетики». На рівні 2030 року розвиток
НВДЕ забезпечить заміщення 57,73 млн.т у.п., що складає 19% сумарного рівня
споживання первинної енергії.
4. Загалом, прогнозований рівень розвитку НВДЕ забезпечить значний
ефект скорочення використання традиційних джерел енергії, викидів
шкідливих та парникових газів. Він відповідає кращим показникам, досягнутим
у світовій практиці, принципам Зеленої книги щодо перспективного рівня
використання НВДЕ у країнах – членах Європейського союзу.
♦♦♦♦♦
3.4. ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ СВІТУ

І

УКРАЇНИ

В структурі світового енергоспоживання на вугілля припадає 27 %
первинних енергоносіїв, тоді як на нафту – 40 %, природний газ – 23 %, ядерне
паливо – 7,5%, гідроенергію – 2,5 %. Провідним світовим споживачем
первинної енергії залишається США, де використовується майже четверта
частина всіх первинних енергоносіїв, які споживаються в світі. Структура
сировинного балансу електроенергетики, за даними міністерства енергетики
США у 2020 буде такою: вугілля – 49, природний газ – 33, ядерне паливо – 8,
відновлені джерела енергії – 9, рідке паливо – 1.
Американські фахівці з міністерства енергетики передбачають, що до 2015
р. світові потреби в ПЕР зростуть на 54% у порівнянні з 1995 р. Майже
половина приросту споживання ПЕР (45%) буде визначатися зростанням
енергетичних потреб «азійських драконів». Таке зростання обумовлюється тим,
що розвиток промислового сектору є основною ланкою їх швидкого
економічного зростання (зокрема, Китаю, Індії). Споживання енергії у цих
країнах до 2005 р. буде на 9% більшим, ніж у США, а до 2015 р. – на 44%.
Згідно з прогнозом, для країн Східної Європи та колишнього СРСР у два
наступні десятиліття передбачається зростання щорічного споживання ПЕР на
1,8%, що значно поступається азійським країнам.
Потреби у природному газі будуть зростати найбільш динамічно (щорічно
понад 3%). До 2015 р. споживання газу досягне майже 50 трлн. м3 (на 8,5%
більше, ніж у 1995 р.) і випереджатиме споживання вугілля у промисловості та
виробництві електроенергії. Найбільше зростання споживання газу
передбачається у країнах, що розвиваються (у азійських країнах передбачається
зростання споживання газу щорічно на 8%).
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Вугілля, яке за рівнем запасів випереджає в світі всі інші види викопного
палива, збереже своє значення первинного енергоносія поряд з нафтою та
природним газом. Найбільшими запасами вугілля всіх типів володіють США,
Китай, Австралія, Німеччина, Росія, Канада, Велика Британія та ПАР. В Росії
промислові запаси вугілля розподіляються, у відсотках: Кузбас – 40, КанськоАчинський басейн – 28, Далекий Схід – 11, Східний Сибір, Північний регіон –
6, Північний Кавказ – 4, Урал – 2, Центральний регіон – 1.
В середині 90-х років частина вугілля в паливно-енергетичному балансі
багатьох держав перевищувала 50%, в ПАР вона склала 77%, Китаї – 76%,
Польщі – 73%, Індії – 57%, Чехії – 56%, Казахстані – 56%. В США частина
вугілля в ПЕБ складає 24%, в Австралії – 44%, в Росії – 20%.
Спостерігається поступове зростання споживання вугілля в Албанії, Данії,
Фінляндії, Ізраїлі – держави, де запаси вугілля вкрай малі.
Споживання електроенергії в 2015 р. у світі зросте до 20 трлн. кВт.год, що
на 75% більше, ніж у 1995 р. (11,4 трлн. кВт.год). Необхідно буде побудувати
5000 нових 300-мегаватних електростанцій. Те, яким чином електроенергія
буде генеруватися та транспортуватися, вплине на здатність країн задовольняти
свої енергетичні потреби та вирішувати екологічні проблеми. Розробки
Світової ради з енергетики показали, що до 2020 р. очікується подвоєння
попиту на електроенергію у порівнянні з 1990 р. Прогнозується, що ТЕС
збільшать споживання вугілля на 2,4% (з 26,1 до 28,5%), частка топкового
мазуту зменшиться на 5,1% (з 31,8 до 26,7%), а природного газу збільшиться на
1,6% (з 19,3 до 20,9%). Практично не зміняться обсяги виробництва
електроенергії ГЕС (на рівні 5,7-5,8% від усього обсягу виробництва
електроенергії), а АЕС збільшать обсяги виробництва енергії на 1,3% (з 4,5 до
5,8%).
Енергетичний потенціал України складають як органічні викопні, природні
ПЕР – уран та гідроенергія, так і поновлювані джерела енергії.
За прогнозами Європейської комісії, Світової енергетичної ради та
Міжнародного енергетичного агентства до 2020 року в умовах очікуваного
розвитку світової економіки та приросту населення до 8 млрд. чоловік, в світі
передбачається збільшення споживання електроенергії на 50-100%, у
порівнянні із рівнем дев'яностих років XX ст. При цьому вважається, що в
наступні десятиріччя головним джерелом енергії будуть невідновлювані
викопні види органічного палива – вугілля, нафта та природний газ. З урахуванням значного прогнозованого зростання обсягів споживання, загальних
розвіданих світових ресурсів викопних палив усіх видів вистачить відповідно:
вугілля – на 250-300, нафти – на 30-40, природного газу – на 50-70 років. Уже в
другій половині XXI сторіччя тільки запаси вугілля будуть достатні для
компенсації зниження розвіданих ресурсів палива, тоді як запаси нафти і газу
скоротяться настільки, що вже через 30 років для нафти і 40-50 років для газу
через граничне виснаження запасів доведеться суттєво обмежити їх видобуток.
Знизяться до критичних меж і обсяги їх споживання. В цілому ж той факт, що
сьогодні доводиться все більш зростаючими темпами витрачати невідтворювані
запаси органічних палив є трагедією нашої цивілізації.
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Запаси первинних викопних енергоносіїв та енергетичний потенціал
поновлюваних джерел енергії України. Загальні положення
Основний органічний енергоносій у нашій державі – вугілля, кам'яне та
буре. Загальні геологічні запаси кам'яного вугілля складають 94,5%, бурого –
5,5%. За загальними оцінками у надрах України може бути зосереджено до 300
млрд.т вугілля. Якщо за даними західних експертів світових запасів нафти та
газу вистачить на 80-90 років, вугілля – на 350 років, то вітчизняних запасів
вугілля вистачить на 400 років. Це дає можливість розглядати сучасну вугільну
енергетику як пріоритетну, а вугілля – як основний енергетичний ресурс
України. Балансові, позабалансові та прогнозні ресурси вугілля в Україні
складають 117,3 млрд. т, розвідані запаси за категоріями А + СГ + С2 – 52,6
млрд. т, з них коксуюче вугілля – 17,7 млрд. т (31%), антрацити – 8,3 млрд. т
(11,5%). У розробці та підготовці для освоєння знаходяться запаси 23,6 млрд. т.
В «Концепції структурних перетворень вугільної промисловості України в
умовах розвитку ринкових відносин», яка підготовлена Мінвуглепромом
України ще в 1995 р., реальний щорічний потенціал галузі оцінюється в 100
млн. т вугілля. При теплотворних властивостях 4500-5000 ккал/кг (18,7-20,8
МДж/ кг) такі обсяги видобування еквівалентні 64,3-71,4 млн. тонн умовного
палива (т у.п.), що складає 21,4-23,8% загальних потреб країни в первинних
ПЕР. Зараз і в перспективі вугілля буде займати провідне місце у виробництві
ПЕР нашої держави. Балансові запаси вугілля на початок 90-х років складали
47 млрд. т, у тому числі коксуючих – 15, енергетичних – 32 млрд. т.
Перші родовища вугілля в Україні у Донбасі були відкриті в 1721 р.
Донбас у 1913 р. давав понад три чверті загального видобутку кам'яного вугілля
Росії. Запаси кам'яного вугілля зосереджені в Донецькому (98% загальних
запасів) та Львівсько-Волинсько-му басейнах (2%), бурого вугілля – в
основному в Дніпровському басейні.
Донецький вугільний басейн розташований на території Донецької,
Луганської та східної частини Дніпропетровської областей. Вугілля Донецького
вугільного басейну поділяється на кам'яне (75-90% вуглецю, теплотворність
7000 Ккал/кг) та антрацит (90-96% вуглецю, теплотворність 8600 Ккал/кг).
Вугілля Донбасу характеризується підвищеною зольністю та значним вмістом
сірки. Середній вміст золи у вугіллі складає до 25%, а середній вміст сірки –
2,5%. Середня глибина донецьких шахт сягає до 700 м, біля 15% шахт мають
глибину понад 1000 м. Приблизно 85% вугілля міститься в пластах потужністю
до 1,2 м і тільки 15% мають більшу товщину. Близько 65% пластів мають
невеликий ухил, що дозволяє застосовувати механізацію, та 35% пластів мають
крутий ухил.
Львівсько-Волинський басейн розташований на півдні Волинської і на
півночі Львівської областей. Основна частина запасів вугілля Львівсько-Волинського басейну (66%) яляє собою газове вугілля (високолетюче, енергетичне
вугілля), інші запаси – перехідне вугілля від газового до жирного. Жирне
вугілля характеризується високим хімічним потенціалом. Зольність вугілля
становить від 5 до 35%, вміст сірки – 1,5-9%, летючих речовин – від 40% у
довгополуменевому та до 26% у жирному, вологість відповідно від 5-7,6 до 0,8278

1,6%. Гумусове вугілля має такий вміст: вуглець – 81,1-85,4%, водень – 4,56,1%, кисень, азот, сірка – 9,2-13,1%. Пласти вугілля залягають на глибині 300500 м, максимальна потужність пластів – 2,8 м.
Буре вугілля видобувають на території Придніпровської височини,
Прикарпаття та Закарпаття. Основна частина палива добувається в Черкаській
обл. (Ватутіно), Кіровоградській обл. (Олександрія), Житомирській (Коростишівське родовище). Вугілля залягає пластами потужністю від кількох
сантиметрів до 15-20 м і більше, глибина залягання пластів від 10 до 60 м і
більше.
Вугілля басейну м'яке, буре, гумітове. Зольність вугілля 15-45% та більше,
вологість 55-60%, середній вміст сірки 2,3-3,1%, вуглецю 60-70%, водню 56,5%, кисню та азоту 23-26%, смоли 15-16%, вихід летких речовин 45-70%.
Його теплотворність сягає 1800-1900 ккал/кг. Більшу половину цього вугілля
видобувають у кар'єрах відкритим способом.
Після 2000-го року обсяг попиту на різноманітні види вугілля складатиме
170-172 млн.т, у тому числі 118-120 млн.т для енергетики. Наша держава частково імпортує вугілля з Польщі, Росії, Казахстану.
Україна є однією з найстаріших нафтовидобувних держав світу. ВіДомі три
нафтові райони – Прикарпатський, Дніпровське-Донецький, Причорноморський. Промислова розробка нафтових родовищ у районі Борислава
почалась у 1886 р. У 1908-1910 рр. в Західній Україні видобували по 1,5-2 млн.т
нафти щорічно. Це було на той час третім показником у світі (після США та
Росії).
Геологорозвідувальні роботи на нафту і газ в Україні ведуться в усіх трьох
нафтогазоносних регіонах – Східному, Західному і Південному.
Початкові потенціальні ресурси вуглеводнів України в перерахунку на
умовне паливо складають 8417,8 млн.т, в тому числі нафти – 1325,7 (15,7%),
газового конденсату – 380,5 млн. т (4,5%), газу вільного – 6435,7 (76,5%), газу
розчиненого – 275,9 млрд. м3 (3,3%). Станом на 01.01.97 р. на державному
балансі налічуються 296 родовищ, з них 67 – нафтових, 10 – газонафтових і
нафтогазових, 51 – нафто-газоконденсатних, 70 – газових і 98 –
газоконденсатних, початкові розвідані видобувні запаси яких за категоріями
А+В+С, складають 3418,2 млн. т умовного палива, тобто початкові ресурси
вуглеводнів розвідані на 41%, в тому числі по нафті – 33, вільному газу – 43%.
Ступінь виробленості (частка нагромадженого видобутку в початкових
потенційних ресурсах) відповідно 21,4 і 24,2%. Таким чином, 6382,7 млн. т
умовного палива (75,8%) вуглеводних ресурсів ще залишаються в надрах
України, при цьому 5010,0 млн. т умовного палива (59%) складають нерозвідані
ресурси – категорії С2 + С3 + Д1 + Д2.
Слід відмітити, що 1531,9 млн. т у. п., або 18,2% початкових потенційних
ресурсів вуглеводнів знаходяться у межах шельфів Чорного і Азовського морів,
які на сьогоднішній день є одними з найперспек-тивніших районів для
проведення пошуково-розвідувальних робіт.
Ресурсна база нафтогазовидобувної промисловості України дозволяє при її
ефективному використанні стабілізувати, а в перспективі підвищити видобуток
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нафти і газу. Однак, починаючи з 1990 р., обсяги геологорозвідувального
буріння скоротились більш ніж у 7 разів, а приріст запасів – у 5 разів. Дефіцит
приросту вилучуваних запасів до видобутку триває на рівні 50%. Причиною
такого стану є перш за все існуюча недосконала система фінансування, згідно з
якою відрахування від реалізації видобутих нафти і газу на геологорозвідувальні роботи спрямовуються в основному у державний бюджет.
Не використовуються в промислових нужд технології термічної переробки
біомаси та відходів, в тому числі вугільної промисловості. Економічний
потенціал заміни імпортованого газу достатньо високий. Терміни окупності в
основному не перевищують 1-3 років.
Задача видобутку метану із вугільних пластів – комплексна. Дегазація
вугільних родовищ вкрай необхідна з метою підвищення безпеки вугільного
виробництва. Згідно з Державною Програмою з проблем розвідки, видобутку та
використання метану вугільних родовищ буде виконано перерахунок запасів
газу. Там же наведені дані початкового етапу видобутку, який сягнуть 387 млн.
м3 на рік.
Прикарпатський нафтогазоносний район охоплює територію вздовж
північно-східних схилів Карпат. На сьогодні у Прикарпатті експлуатуються
Битківське, Бориславське, Долинське, Північне-Долинське та Ріпнянське
родовища. Нафта залягає на глибині 1000-3500 м. Дніпровське-Донецький
нафтогазоносний
район
охоплює
Дніпровське-Донецьку
западину,
простягається на 650-700 км вузькою смугою 80-150 км на Лівобережжі
України. До найважливіших родовищ цього району належать Леляківське,
Прилуцьке, Качанівське, Охтирське, Радченківське, Глин-сько-Розбишевське.
Нафта Дніпровське-Донецького району має високу якість. Вона містить багато
легких фракцій, дає високий вихід бензину, характеризується малим вмістом
сірки.
Причорноморський нафтогазоносний район охоплює Причорноморську
западину, Степовий Крим, Керченський півострів, а також північно-західну
частину акваторії Чорного та Азовського морів. На Керченському півострові ще
у 1866 р. почались перші бурові роботи, викликані виходом нафти і газу на
поверхню
Найбільші родовища нафти знаходяться у Сумській області. Більшість
значних родовищ нафти України вже вичерпані майже до проектного рівня.
Наприклад, рівень нафтовилучення Леляківського родовища досяг 59% при
проектному рівні в 62,2%, Гнідинцівського родовища відповідно – 61,1 та 62,2,
Прилуцького – 53,2 та 56,6, Качанівського – 43,5 та 45,6,
Газовиявлення в країні відзначені ще у 1901-1902 рр. під час будівництва
соляних шахт у Прикарпатті. Перші промислові надходження були отримані в
районі Калушу в 1921 р. на Дашавськом) родовищі, а у 1924 р. прокладено
перший газопровід від Дашави до Стрия.
Природні горючі гази знайдені у тих же районах, що і нафта. Для
видобування газу зараз у Прикарпатському районі експлуатуються такі основні
родовища: Рудківське, Опарське, Ходновичське, Битківське, Калу-шське,
Кадобнянське. На сьогодні запаси Дашавського родовища майже вичерпані.
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Воно використовується як газосховище. Природний газ Прикарпаття
характеризується високим вмістом метану (до 98%).
Дніпровське-Донецький район почав розвиватися у 50-60-х роках 20-го
століття. Найбільше родовище Шебелинка, на якому видобуто до половини всіх
обсягів газу, отриманого з Дніпровське-Донецького району. Газові родовища
цього району переважно метанові (вміст метану до 98%) з невеликою кількістю
вуглекислого газу (до 3%) і азоту (до 10%). Великими родовищами газу в цьому
регіоні також є Єфремівське, Співаківське, Кегечівське, Солохівське,
Машевське, Більське, Качанівське, Михайлівське та інші.
В Причорноморському нафтогазоносному районі великі родовища
природного газу відкриті у Криму: Джанкойське, Глібовське, Задорнянське,
Західно-Жовтневе, Краснополянське. Загальні запаси тут сягають 1254 млрд.
м3. Родовища газу були знайдені в північному Криму ще у 1960 р., а під
Азовським морем у 70-х роках. Зараз шельфові родовища залишаються
переважно не розвіданими, на глибині моря менше 60 м було виявлено 10
родовищ. Найбільші родовища на шельфі південної України – це Голицинське
та Шмідта.
В експлуатації знаходяться 115 газових родовищ, балансові запаси
природного газу в яких складають 830 млрд. м3. Загальні запаси природного газу
за категоріями А + В + С4 складають понад 1120 млрд. м3.
Більша частина видобутих в Україні газу і нафти в минулому припадала на
свердловини глибиною 2,5-5 км, але зараз свердловини досягають глибини 4-7
км через необхідність розробки більш глибоких зон газоносних і нафтоносних
пластів. Загальна кількість експлуатованих родовищ складала 208. Зараз понад
57% розвіданих запасів необхідно віднести до важ-ковидобувних.
Згідно з Національною програмою «Нафта та газ України до 2010 року»
передбачається доведення річних обсягів видобутку нафти та конденсату до 7,5
млн. т у 2010 р., з яких 2,5 млн. т буде видобуватись на шельфах Чорного та
Азовського морів. До 2010 р. обсяг річного видобутку газу планується
збільшити до 35,3 млн. м3, з яких на шельфі – 6,3 млрд. м3. Початкові запаси
нафти та газу України складають 8,418 млрд. т у. п., з яких 6,4 млрд. т у. п. –
газ, 1,3 млрд. т – нафта, 0,4 млрд. т – конденсат. Розвідані запаси України
складають 1,4 млрд. т у. п., з яких газ – 1,15 трлн. м3, нафта – 153 млн. т,
конденсат – 83 млн. т. Розвідані запаси вуглеводневої сировини України
знаходяться у 297 родовищах, з яких 80 – газові, 94 – газоконденсатні, 49 –
нафто-газоконденсатні, 9 – конденсатні, 65 – нафтові.
В Україні було досягнуто рекорд видобування окремих видів ПЕР: 218
млн. т вугілля у 1976 р., 14,4 млн. т нафти, у тому числі газового конденсату, в
1972 р., 68,7 млрд. м3 природного газу в 1975 р.
Суттєве значення для підвищення рівня самоенергозабезпечення України
мають поклади уранової руди. Україна займає одне з чільних місць у Європі по
її видобутку. Прогнозовані запаси уранової руди у Дніпропетровській обл.
становлять 40 тис. т. Наприклад, розвіданих запасів уранової руди вистачить
для виробництва ядерного палива з урахуванням кількості блоків АЕС на 150
років. Український уран після очищення містить тільки 0,7% 235ІІ, тоді як
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атомні реактори вітчизняних АЕС потребують 4%. В Україні відсутній
замкнений цикл по виробництву ядерного палива.
Єдиним підприємством України по видобуванню уранової руди та
виробництву концентрату природного урану є Східний гірничозбагачувальний
комбінат (м. Жовті Води, Дніпропетровська обл.). Майбутнє комбінату та
урановидобувної галузі України в цілому пов'язано з введенням у промислову
експлуатацію Новокостянтинівського уранового родовища. По запасах руди
спеціалісти відносять це родовище до першої двадцятки світових уранових
родовищ, проектний термін його експлуатації оцінюється в 50 років.
Україна займає третє місце серед країн СНД за запасами торфу: близько
2500 родовищ торфу. Балансові запаси повітряно-сухого торфу складають 2,7
млрд. т. Головним чином торфові родовища зосереджені в Поліссі, а також у
Черкаській та Львівській областях. Середня теплотворна здатність торфу – 2300
ккал/кг. Родовища горючих сланців є у Кіровоградській, Львівській,
Черкаській, Закарпатській та інших областях. їх загальні запаси складають 3,7
млрд. т. У лісистих районах України (Карпати, Полісся, частково лісостеп)
використовують як паливо дрова. Обсяг споживання дров складає понад 1 млн.
т (у перерахунку на умовне паливо).
Стабілізація видобутку нафти і газу в останні роки була досягнута за
рахунок впровадження комплексу заходів по підвищенню ефективності
використання ресурсної бази, скорочення числа бездіючих свердловин,
впровадження нових методів і технологій нафто-, газо-, конденсатовилучення.
Нарощування резервів видобутку нафти і газу в Україні можливе лише при
прискоренні введення в експлуатацію нових вже відкритих нафтових і газових
родовищ, буріння на вже розвіданих родовищах додаткових свердловин,
залучення іноземних та вітчизняних інвестицій, технологічних та технічних
засобів з метою впровадження нових технологій підвищення нафтовилучення,
реконструкції та технічного переоснащення виробництва. На основних
нафтових родовищах вже досягнуто нафтовилучення, близьке до проектного.
Становище галузі ускладнюється надзвичайно низьким рівнем розрахунків за
спожитий газ. Це не дозволяє не тільки вводити в експлуатацію нові родовища і
свердловини, а й підтримувати в належному стані існуючі потужності.
У деяких випадках перспективним є залучення до використання малих
родовищ. До малих родовищ в Україні віднесені такі газові, газоконденсатні та
нафтогазоконденсатні родовища, які мають відносно невеликі запаси газу, що є
причиною малих дебітів свердловин та незначного його видобутку. Основними
проблемами, які заважають традиційному використанню малих газових
родовищ, є: недорозвідка, непромислові запаси, малі дебіти, складності з
розконсервацією свердловин, відсутність відповідного устаткування, далекі
відстані для транспортування невеликих обсягів газу тощо.
Природний потенціал України для розвитку НВДЕ. Видобуток
первинних ПЕР і виробництво електроенергії в Україні до 2010 року – це:
1) гідроресурси – 4,32 млн. т у.п.;
2) вітроенергетика (до 2010 р. – 0,8-1,0 ГВт, щорічне виробництво до 2
млрд. кВт.год);
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3) сонячна, геотермальна енергія (до 2010 р. щорічне виробництво до 11
млн. т у.п.).
4) біогаз, утилізація відходів (щорічне виробництво до 10 млн.т
органічного палива).
Загальний технічно-можливий потенціал НВДЕ складає близько 78 млн. т
у. п. на рік (100%), який за напрямками використання розподіляється таким
чином: вітроенергетика – 24,6 млн. т у.п. (31,4%), мала гідроенергетика – 2,24
(2,865), сонячна енергетика – 4,92 (6,292), біоенергетика – 21,2 (27,11), штучні
горючі гази та метан шахтних родовищ –13,2 (16,88), інші напрямки
використання джерел енергії (геотермальна енергетика, теплонасосні
установки, ріпакова олія, спирти, водопаливні емульсії, техногенні родовища,
гумові відходи) – 12,03 млн. т у.п. (15,38%).
Гідроелектроенергія. Потенційні ресурси потужних ГЕС складають до
4700 МВт. Потенційні ресурси (сумарні) малих річок України складають
близько 2400 МВт. На цих річках існують 27 тис. ставків та водосховищ
місцевого водогосподарського призначення, на яких можуть бути споруджені
міні та мікроГЕС потужністю 5-250 кВт.
У 1958 р. загальна потужність міні-ГЕС в Україні становила 65 тис.кВт.
При оцінці потенційних запасів малих та середніх річок України виявлена
можливість побудови понад 2300 малих і середніх ГЕС, які можуть виробити за
середньоводний рік близько 4 млрд. кВт. год електроенергії. Понад три чверті
цих запасів припадає на долю річок Карпат.
Вітроенергетика. Розвиток вітроенергетики в Україні обумовлений
наявністю великого технічно доступного потенціалу енергії вітру на території
країни. Для розміщення вітроенергетичних установок (ВЕУ) можуть
використовуватися площі, які не були задіяні у господарстві, пасовиська та
безлісні ділянки гір, мілководні акваторії штучних та природних водоймищ,
озер, лиманів, заток і морів. Так, в затоці Азовського моря, Сивашу, що має
площу акваторії близько 2700 км2, є потенційна можливість розмістити до 135
тис. МВт загальної потужності вітроенергетичних станцій (ВЕС). Для
спорудження ВЕС може бути використана практично вся площа Азовського
моря, а в Чорному морі лише на Одеській банці є можливість розмістити ВЕС
установленою потужністю до 20 тис. З урахуванням ділянок на суші загальний
потенціал території, де можуть бути розміщені ВЕС, перевищує нинішнє
виробництво електроенергії в Україні.
Найбільші середньорічні швидкості вітру, що перевищують 5 м/с,
спостерігаються в приморських районах, південних степах і Донбасі. Ці
території, а також гірські райони Карпат і Криму є найбільш перспективними з
точки зору використання енергії вітру. Але ж у гірських районах, які являють
собою зону активного вітру, існують деякі обмеження для використання
вітрової енергії. Тут повітряні потоки відзначаються сильною турбулентністю,
різкою зміїною швидкості та напрямку вітру. Для надійної експлуатації ВЕУ,
наприклад у Карпатах, вважається придатною лише 1 - 2 % території.
Сонячна енергія. В Україні річне надходження сонячного
випромінювання складає 3500-5200 МДж/ м2, що знаходиться на одному рівні з
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країнами, які активно використовують сонячні колектори (США, іімеччина,
Швеція та ін.). Наприклад, тривалість хшячного сяяння по Києву з квітня по
жовтень чісяці становить 130-300 год/місяць і не поступається іншим
центрально-європейським містам, де ши-юко використовуються сонячні
технології з метою геп лбзабезпечення.
Вся територія України придатна для розвитку сонячного теплопостачання.
Мінімальні величини сонячного випромінювання в усіх пунктах
спостерігаються у грудні. Сезонний період, коли використання сонячної енергії
реальне для України, становить квітень-вересень, для південних районів –
березень-жовтень. Енергія сонячної радіації за рік, що досягає поверхні землі у
великих містах України, має значення: Сімферополь – 4,99 ГДж/м2, Одеса –
4,88 ГДж/м2, Донецьк – 4,44 ГДж/м2, Київ – 4,12 ГДж/ м2, Суми – 3,89 ГДж/м2,
Львів – 3,85 ГДж/м2.
Біотехнології, утилізація відходів. Енергетичний потенціал визначається
такими технологічними напрямками: анаеробне збражуваннягною, спалювання
відходів АПК та інших галузей, використання агрокультур для отримання
спиртового палива шляхом ферментації, перетворення біомаси у газоподібні
або рідкі види палива за допомогою термохімічних технологій, виробництво із
рослинних культур ма-сел і замінників дизельного палива.
Кількість відходів рослинної біомаси в Україні Укладає щорічно 40 млн. т,
що еквівалентно 25-30 шрд, м3 газу на рік; щорічні відходи тваринництва та
птахівництва в Україні становлять 32 млн. т сухих та 10,3 млрд. м3. В Україні у
лісовідвалах накопичилось понад 14 млн. м3 відходів, у лісах знаходиться ще 7
млн. м3, причому процес нарощування відходів продовжується. У регіонах
Західної України відходи деревообробки і заготівлі являють собою серйозну
соціальну (екологічну) проблему.
Для України важливого значення набуває використання природних та
техногенних джерел низько-потенційної теплоти з температурою 5-40 °С і
вище, вторинних енергетичних ресурсів (ВЕР) – за допомогою теплонасосних
установок (ТНУ). У нашій державі в існуючих системах холодопостачання
підприємств за рахунок організації комбінованого виробництва холоду та
теплоти за теплонасосною схемою додаткові теплові потужності можуть
становити близько 1000 МВт. Використання компресійних елект-роприводних
ТНУ класу «вода-повітря» у системах опалення та вентиляції промислових
цехів, насосних станцій та теплиць може забезпечити сумарні теплові
навантаження близько 4900 МВт.
Геотермальна енергія. Джерела геотермальної енергії розташовані по всій
території України. Оскільки ці джерела мають надзвичайно широкий спектр
характеристик, неможливо уніфікувати технічні рішення по об'єктах та
обладнанню, яке на них застосовуватиметься.
Україна має значні потенційні ресурси геотермальної енергії. Районами її
можливого використання є Крим, Закарпаття, Прикарпаття, Донецька,
Запорізька, Луганська, Полтавська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та
інші області. За різними оцінками потенційні ресурси геотермальної теплоти в
Україні зможуть забезпечити роботу геотермальних електростанцій (ГТЕС)
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загальною потужністю до 200-250 млн. кВт (при глибинах буріння свердловин
до 7 км та періодах роботи станції 50 років) і систем геотермального
теплопостачання загальною потужністю до 1,2-1,5 млрд. кВт (при глибинах
буріння свердловин до 4 км і періодах роботи систем 50 років).
Серед перспективних районів необхідно відзначити Закарпаття, Крим,
Львівщину. Так, у Закарпатті на глибинах до 6 км температури гірських порід
досягають 230-275 °С (пошукова свердловина Мукачівська-1 показала
температуру гірських порід 210 °С на глибині 4200 м. У Криму найбільш
перспективними є Тарханкутський район та Керченський півострів.
Можна стверджувати, що за власним паливно-енергетичним потенціалом
Україна знаходиться не в найгіршому стані порівняно з більшістю країн
Європи, однак ефективність його використання значно нижча середньосвітового рівня.
В цілому рівень забезпеченості України власними ПЕР становить 42 - 44
%, в тому числі вугіллям на рівні 80%, газом – на 21%, нафтою – на 25%.
Прогноз зміни світових цін на енергнетичні палива до 2030 року
Основу теплової енергетики України складають 104 енергетичні блоки потужністю 150-800 МВт, встановлені на 14 теплових електростанціях, загальною
потужністю 28,7 млн кВт. На цей час 90,6% потужностей, встановлених на
ТЕС, вже давно відпрацювали свій розрахунковий ресурс, а 63,9% з цих потужностей перетнули межу граничного ресурсу та фізичного зносу. Проектним
паливом для більшості енергетичних блоків ТЕС (встановлена потужність
близько 25 млн кВт) є вугілля, для меншості ТЕС і всіх ТЕЦ – природний газ. В
останні роки теплові електростанції країни щорічно споживали палива від 29,4
до 30,4 млн т у. п. (всього), у т. ч.: вугілля – від 15,4 до 19,5 млн т у. п.;
природного газу – від 13,8 до 10,5 млн т у. п. (12,1-9,2 млрд. куб. м); мазуту –
від 0,2 до 0,4 млн т у. п.. Скорочення обсягів споживання тепловими
електростанціями України природного газу відбулося завдяки поліпшенню
якості вугілля, що дозволило суттєво скоротити (на 20-30%) його (разом з
мазутом) витрати на так зване підсвічування, необхідне для спалювання
високозольного вугілля.
Рівень цін на основні види енергетичного палива в світі і в Україні.
Міжнародне енергетичне агенство прогнозувало збільшення в наступні 20 років
загальної потреби у первинних енергоносіях на 65%. При цьому виснаження
ресурсів органічного палива (передусім нафти і газу), при високому рівні
витрат на видобуток і транспортування, викличе суттєве зростання світових цін
на всі його види. Прогноз зміни світових цін на енергетичні палива (за видами)
наведений нижче у таблиці 1, складеній за матеріалами XVI Конгресу
Всесвітньої енергетичної ради і автора.
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1. Прогноз світових цін на енергетичні палива
Вид палива
2005 р.
2010 р.
2020 р.
2030 р.
Прогноз за матеріалами XVI Конгресу Всесвітньої енергетичної ради
Вугілля, дол. США за 1
46-52
47-53
52-56
55-60
тонну у. п.
Нафта, дол. США за 1
150-170
180-210
250-280
390-430
тонну
Природний газ, дол.
130-180
140-200
190-260
300-400
США за 1 тис куб. м
Прогноз автора
Вугілля, дол. США за 1
46-52
55-60
70-80
90-120
тонну у. п.
Нафта, дол. США за 1
150-170
650-700
800-1200
1200-1600
тонну
Природний газ, дол.
150-180
400-450
700-900
1100-1400
США за 1 тис куб. м
З таблиці видно, що рівень цін на енергетичне вугілля прогнозується
відносно стабільним, очікуване зростання його до 2030 року незначне – 15-20%.
Така цінова стабільність пояснюється наявністю в світі значних запасів вугілля
(67% від усіх), а також зростаючого міжнародного його ринку, на якому зараз
щорічно продасться близько 700 млн т вугілля, і цей показник збільшується на
4-6% кожного року. Ціни на нафту і природний газ тим часом суттєво зростуть.
Більшою мірою очікується зростання цін на нафту, що пов'язане з більш
швидким вичерпанням світових ресурсів нафти і постійним збільшенням витрат
на її видобуток та транспортування. Вже зараз з цих причин та через військові
дії в Іраку, зростаючий попит на нафту в Китаї, ціна на російську нафту стала
стрімко зростати і досягла 300 дол. США за 1 тонну. А на світових ринках,
вперше за 13 років, ціни на сиру нафту перевищили 90 дол. США за барель.
Внаслідок відбувся різкий (на 65-80%) стрибок цін на нафтопродукти. Ряд
західних експертів прогнозує реальну вірогідність подальшого підвищення
світових цін на нафту у середньостроковій перспективі до 100 дол. США за
барель при встановленому ще недавно ОПЕК «коридорі» в межах 22-28 дол.
США за барель. При цьому відзначається, що обсяги видобутку нафти
наблизилися на цей час до свого пікового значення і у недалекій перспективі
почнуть скорочуватися. Очікується, що дефіцит нафти, за одночасного
скорочення ресурсів і збільшення її споживання, призведе до економічної,
енергетичної і кліматичної дестабілізації в усьому світі.
Рівень світових цін на природний газ може бути деякий час дещо вищим
від рівня цін на ринках газу в Східній і Західній Європі в основному за рахунок
імпорту цими регіонами значних обсягів відносно дешевого (зараз 83 дол. США
за 1 тис куб. м) російського газу.
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Ціна сибірського газу після ретельного підрахунку витрат на видобуток і
транспортування в країни ЄС (на відстань більше 4500 км) у перспективі повинна стати такою ж високою, як і ціна газу, що видобувається із дна Північного моря.
Російські ціни на газ для промислових підприємств будуть підвищені з теперішніх 50 дол. США за 1 тис куб. м в 2005 р. до 230 дол. США в 2006 р. і до
300-400 дол. США за 1 тис куб. м до 2010 р. Експортні ціни на російський газ
згодом будуть відповідати рівню європейських з урахуванням транспортування
– основного компоненту витрат у газовій галузі. Різниця в ціні буде тим більша,
чим далі постачальник і споживач знаходяться один від одного. На цей час
(станом на початок 2006 р.) ціни на газ у різних країнах ЄС коливаються від 160
дол. США до 295 дол. США за 1 тис куб. м газу.
Розрахунки на дешевий середньо-азійський газ перекреслюються політикою, яку проводить Росія щодо повної монополізації нею газового сектора у
Центральній Азії. Намір бути монополістом у газовій сфері Росія узгодила на
міжнародному рівні – в Європарламенті було визнано, що альтернативи
російському газу для країн Європи нема. Стратегія Росії, що реалізується вже
на практиці з 2003 р., передбачає усунення загрози виходу до Європи
конкурентного газу з країн Центральної Азії. Зараз середньоазійський газ
закуповується Росією за ціною 40-45 дол. США за 1 тис куб. м на тривалий
період, для забезпечення виконання контрактів з країнами ЄС.
До 2010 року слід очікувати закупівлі російським «Газпромом» майже
всього цього газу в обсязі від 100 до 120 млрд. куб. м. Блокування виходу
середньоазійського газу до Європи вже значною мірою здійснено російським
ВАТ «Газпром» і на довгострокову перспективу. Це кардинально зміцнило
позиції Росії як у Європі, так і в світі (у т. ч. щодо вступу до ВТО), з'явилась
можливість цінового диктату на газ для Європи та інших країн, включаючи
Україну та Білорусь. Росія у регіоні Східної Європи стала єдиним
монополістом – одночасно власником і транспортувальником газу до країн ЄС і
СНГ, у т. ч. до України, яка стає абсолютно залежною від Росії як
монопольного постачальника газу, без якихось реальних надій і можливостей
на диверсифікацію джерел природного газу, що стає реальною загрозою енергетичній безпеці країни.
Рівень цін на різні види енергетичного палива на ринку енергоносіїв
України в період з 1997 по 2003 рік коливався у наступних межах:
• паливо власного видобутку: природний газ – від 29 до 66 дол. США за 1
тис куб. м; енергетичне вугілля – від 45 до 55 дол. США за 1 т у. п.; мазут –від
80 до 100 дол. США за 1 тонну;
• паливо за імпортом: російський природний газ (комерційні ціни) – від 45
до 83 дол. США за 1 тис куб. м; російський газ від ВАТ «Газпром» (у якості
сплати за транзит) – від 50 до 83 дол. США за 1 тис куб. м, туркменський газ –
38 дол. США за 1 тис куб. м; вугілля (російське, польське) – від 44 до 49 дол.
США за 1 т у. п.; мазут – від 120 до 140 дол. США за 1 тонну.
З початку 2004 р. ціна на природний газ для промислових споживачів на
ринку палива Ураїни збільшилася на 12,2% (приблизно з 53 до 60 дол. США за
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1 тис куб. м газу), а ціна газу, що імпортується з Туркменістану, – на 15,7% (з
38 до 44 дол. США без транспортування), з транспортуванням на кордоні
туркменський газ коштуватиме приблизно 64 дол. США за 1 тис куб. м газу. В
наявності негативна тенденція до підвищення цін на газ на ринку палива
України у той час коли споживачі (у т. ч. енергетика) не мають можливості
розраховуватися за спожитий газ вчасно і в повному обсязі навіть за низькими
цінами.
Поступово зростатиме і ціна на газ з Росії за імпортом (власного видобутку
та куплений середньоазійський). Тепер газ, якого не вистачатиме Україні, не
можна буде придбати в Туркменістані, Узбекистані чи Казахстані так просто,
напряму та за помірними цінами. Його доведеться купувати за ціною, яку
диктуватиме Росія, і, мабуть, тільки у неї, через те що з 2006 р., згідно із
міжурядовими угодами, цей газ (майже весь) буде пропонувати виключно
Росія.
Обмеженими очікуються обсяги газу для України через тенденцію
збільшення Росією обсягів транзиту газу до країн ЄС за рахунок країн СНД.
Сприятимуть цьому також обмеженість пропускної спроможності російських
магістральних газопроводів та умови домовленості про погашення боргу
України за природний газ перед російським «Газпромом» (1,62 млрд. дол.
США), яка передбачає зменшення сплати (газом) за послуги з транзиту
російського газу територією України протягом 2005-2006 рр. Таким чином
можна очікувати поступове підвищення ціни на газ з Росії та скорочення його
обсягів для України, що за відсутності альтернативних джерел може призвести
з часом до дефіциту природного газу для економіки та енергетики країни.
Забезпечення теплової енергетики вугіллям. Світові ресурси вугілля
значні, ринок досить широкий, ціни відносно помірні на цей час і на
довгострокову перспективу. Державна політика багатьох розвинутих країн
світу, з урахуванням очікуваного вичерпання ресурсів нафти та газу,
орієнтується зараз на поступове збільшення вуглевидобутку з метою
використання вугілля в промисловості та енергетиці. За оцінками західних
експертів, світова потреба у вугіллі до 2020 р. може зрости вдвічі, а до 2030 р. –
майже у три рази. Таким чином вугілля стане основним енергоносієм на
доступну для огляду перспективу у XXI ст. Однак в такому випадку обсяги
забруднюючих викидів у навколишнє середовище відповідно зростуть, що
серйозно відіб'ється на екології та посилить парниковий ефект. Тому треба передбачити використання нових ефективних і максимально екологічно чистих
технологій спалювання вугілля, які вже існують, але мають високу вартість.
Існуюче уявлення про наддостаток вугілля в Україні відноситься до його
запасів, а не до видобутку, який у подальшому може стати недостатнім для
повного покриття потреби в ньому економіки та енергетики країни. За останні
12 років у вугільній галузі вибуто понад 90 млн т виробничих потужностей, що
призвело до падіння видобутку вугілля з 135,6 млн т в 1991 р. до 81,85 млн т у
2004 р.
На перспективу, за умови обмеженого фінансування, що найбільш реально,
закриються близько 90 шахт (з 180) та 4 розрізи і рівень видобутку вугілля, за
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прогнозами спеціалістів, якщо не вжити екстрених заходів, може знизитися у
2010 р. до 75-76 млн т, а в 2030 р. – до критичної межі у 35-36 млн т. Виникне
дефіцит вугілля для теплової енергетики, який може загостритися через
очікуване подальше зростання економіки країни, яка скоро матиме потребу у
суттєво більших обсягах енергії ніж тепер і відповідно більш значних обсягах
енергетичного палива для енергетики. Цьому також буде сприяти не лише
можлива нестача інвестицій у вугільну галузь, а й нестача часу, бо для
будівництва необхідної кількості нових шахт і введення їх в дію потрібно
щонайменше 10 років.
На цей час головними проблемами вугільної галузі України є збитковість
та низька інвестиційна привабливість вуглевидобувних підприємств, неплатежі
за відвантажене вугілля, дефіцит плагіжного балансу, недосконале
ціноутворення, значна заборгованість з платежів у бюджет та з виплати
заробітної плати, нестача коштів на розвиток, соціально-економічні, екологічні
і технічні проблеми при ліквідації шахт (розрізів), недостатній рівень техніки
безпеки та охорони праці. Вирішення цих проблем передбачає Програма
«Українське вугілля», мета якої – підвищення ефективності роботи галузі та
досягнення обсягів видобутку вугілля, необхідних для задоволення потреб
національної економіки. Залучення в галузь значних обсягів інвестицій з боку
приватного капіталу в доповнення до державних асигнувань може стати однією
з основ її стабільної роботи в майбутньому.
Однак серйозних масштабів залучень недержавних інвестицій у галузь не
слід очікувати через наявність незначного числа привабливих шахт (не більше
10), необхідність у дуже значних (до 20 млрд. дол. США) коштах інвестування
та значні ризики капіталовкладень у нові шахти, в яких до того ж
накопичується метан. Загалом вугільній галузі необхідно визначити чітку
перспективу розвитку шляхом прийняття Енергетичної стратегії України, з
урахуванням введення в дію нових атомних енергоблоків та вступу в ЄЕП,
внаслідок якого до країни стануть надходити дешеві енергоносії, що негативно
вплине на розвиток вітчизняного вуглевидобування і енергетичну безпеку України в цілому. За оптимістичним прогнозом річний видобуток вугілля в 2010 р.
повинен бути на рівні 109 млн т (у т. ч. близько 30-35 млн т енергетичного),
який можна вважати достатнім на визначений період, однак з урахуванням очікуваного суттєвого (десь з 2015-2020 рр.) підвищення рівня світових цін на газ
(у тому числі російський), що зробить його недоступним за ціною, слід вже
зараз вжити енергійних заходів (на державному рівні) з реанімації галузі з
метою збільшення видобутку власного вугілля і переведення теплової
енергетики (не пізніше 2020 р.) на спалювання переважно вугілля. Спалювання
природного газу на ТЕС, скоріш за все через очікувані високі ціни на нього за
прогнозом (див. табл.), буде неекономічним. Доцільно буде і надалі постійно та
суттєво збільшувати видобуток вітчизняного вугілля і його частки у
енергетичному балансі країни. Можливо, необхідно буде імпортувати його, бо
світова ціна на вугілля збільшиться за прогнозом (див. табл.) відносно помірно.
Повинна поліпшитися якість вугілля і знизитися відпускна ціна, оскільки
підвищення цін на паливо власного видобутку значно зменшує його досяжний
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ресурс і знижує конкурентоспроможність промисловості на зовнішньому і
внутрішньому ринку. Це може привести до того, що після приватизації
енергокомпаній, коли їх власники будуть самі вирішувати, який енергоресурс і
в кого придбавати, вибір може випасти на російський природний газ чи на
більш дешеве і якісне імпортоване вугілля. Це призведе до скорочення
внутрішнього попиту на українське вугілля, що посилить наявні кризові явища
у вугільній галузі до критичної межі. Загалом вугільна промисловість залишається для України стратегічною галуззю, що повинна забезпечити розвиток
економіки і енергетичну безпеку держави. Однак, на цей час через значні
терміни необхідного будівництва і оновлення об'єкгів паливно-енергетичного
комплексу (шахт, ТЕЦ і ТЕС), які складають 10 років і більше, корінним чином
змінити ситуацію, що склалася в ПЕК України, до 2015-2020 рр. буде дуже
складно. В умовах відносно невисокого зараз в країні електроспоживання,
збільшення потужностей АЕС та наявності ресурсу природного газу (поки що
за помірними цінами), створилася пауза, яку конче необхідно використати для
створення за цей термін надійної бази ПЕК шляхом модернізації вугільних
ТЕС, оновлення шахтного фонду вугільної галузі та будівництва нових шахт.
Україна має в своєму розпорядженні достатню ресурсну геологічну базу для
будівництва нових перспективних шахт.
Забезпечення теплової енергетики природним газом. Попри очікуване
суттєве зростання цін у перспективі і необхідність імпорту його з третіх країн,
природний газ розглядається зараз як домінуючий вид палива для світової
енергетики на найближчі, принаймні, два десятиріччя.
Ресурси газу на цей час ще доволі значні, сучасні технології використання
його ефективні та екологічно чисті. Ринок газу в країнах світу досить широкий і
стало розвивається. Зрозуміло, чому частка газу збільшується зараз саме в
тепловій енергетиці, де фактори ефективності використання та надійності
постачання енергоносіїв мають особливо важливе значення. Це знижує
залежність країн від нафти, сприяє диверсифікації постачання енергоносіїв, а
також підвищенню безпеки енергозабезпечення. Частка газу у паливному
балансі енергетики буде постійно зростати і у недалекій перспективі природний
газ стане в країнах ЄС основним енергоносієм для виробництва енергії. При
цьому очікується, що у 2020 р. рівень залежності від імпорту газу країн ЄС
складе близько 70%. Попит на природний газ буде зростати випереджаючими
темпами у порівнянні із попитом на первинні енергоносії в цілому. Більше половини приросту попиту на газ буде припадати на енергетику.
Переорієнтація (з кінця XX в.) сучасної світової енергетики на природний
газ почалася в результаті перегляду програм використання ядерної енергетики,
підвищення екологічних вимог та наявності досяжного його ресурсу. Цьому також сприяли значні технологічні досягнення у підвищенні ефективності використання енергії природного газу. У країнах ЄС зростання обсягів використання природного газу в тепловій енергетиці було стимульовано наступними
факторами: відміною у 1991 році директиви ЄС 1975 року, що обмежувала
використання природного газу на теплоелектростанціях; встановленням більш
жорстких екологічних норм; наявністю широкого міжнародного ринку
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природного газу; появою сучасних високоефективних парогазових установок
(ПГУ) на природному газі. Пік видобутку газу в країнах ЄС буде досягнутий
вже у 2005 році, після чого почнеться його скорочення. Оскільки власний
видобуток природного газу в країнах ЄС вже зараз неспроможний покривати
зростаючі потреби, значно підвищується їх залежність від імпорту газу, за
рахунок якого на цей час покривається не менше 40% потреб цих країн у газі.
Для покриття очікуваного дефіциту газу знадобляться додаткові поставки його
з Росії і країн Близького та Середнього Сходу. Надалі більшість країн Західної
Європи будуть зростаючою мірою залежати від імпорту російського
природного газу. Вже зараз Росія постачає практично весь імпортований в ці
регіони природний газ, ясно, що і надалі вона буде відігравати роль
домінуючого постачальника. Річне споживання газу у країнах ЄС з 2005 до
2030 року збільшиться від 520 до 690 млрд. куб. м (на 170 млрд. куб. м). При
цьому потенційний рівень видобутку газу в Росії (за помірним сценарієм)
зросте у той же період з 640 до 810 млрд. куб. м (теж на 170 млрд. куб. м).
Приріст видобутку російського газу зможе повністю перекрити зростання
потреби в газі країн ЄС до 2030 року. Потенційний рівень видобутку газу
Каспійського регіону у той же час складе 90-120 млрд. куб. м, значна частка
якого може бути поставлена також і споживачам України та країн СНД, якщо
будуть відповідні угоди.
Газозабезпечення України. Вдале географічне розташування України на
основних шляхах транспорту природного газу від потенційно найбільших в
світі газовидобувних регіонів Росії та Центральної Азії ставить Україну в ряд
країн, які можуть бути гарантом забезпечення споживачів країн ЄС природним
газом, робить надійними її політичні і економічні позиції на міжнародному
ринку енергоносіїв, полегшує вирішення складної проблеми газозабезпечення
своєї економіки та енергетики за рахунок сплати за послуги з транзиту
експортного газу територією України валютою чи газом.
З урахуванням дуже значних обсягів природного газу з Росії та країн Центральної Азії, які будуть в період з 2005 по 2030 рік транспортуватися до країн
ЄС будуть залучені всі наявні транзитні магістральні газопроводи в т. ч.
безперечно і потужні українські. Щорічна пропускна спроможність українських
газотранспортних мереж (ГТМ) – на вході 290 млрд. куб. м, на виході – 170
млрд. куб. м. За відносно незначних капіталовкладень пропускну спроможність
ГТМ можна підняти ще на 50-70 млрд. куб. м.
Україні життєво важливо залишатися лідируючою транзитною країною в
регіоні й надалі. У цій ситуації вона повинна провести реконструкцію своїх
ГТМ, забезпечити їх надійну роботу та проводити політику створення найбільш
привабливих для споживачів умов їх використання. Альтернативи цьому немає,
оскільки Україна не має на період до 2015-2020 рр. достатніх ресурсів органічного палива, окрім газу, що переважно імпортується.
Моніторинг ринку газу України показує, що ресурси природного газу на
ньому в останні роки, при щорічній потребі у 65-70 млрд. куб. м газу, складали:
газ власного видобутку – 18,1-18,6 млрд. куб. м; російський газ, що надається
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НАК «Нафтогаз України» як сплата за транзит територією України російського
газу – 24-26 млрд. куб. м; туркменський газ – 34-36 млрд. куб. м.
Обсяги транзиту російського газу українською територією складають
близько 128 млрд. куб. м, при цьому як сплата за транзит близько 24 млрд. куб.
м природного газу за ціною 50 дол. США за 1 тис куб. м. Росія також
забезпечує транзит туркменського газу до України обсягом близько 36 млрд.
куб. м.
Останнім часом Кабінет Міністрів України і уряд Російської Федерації
підписали угоду (на період з 2005 по 2030 рр.) щодо забезпечення стратегічного
співробітництва у газовій сфері. Згідно з досягнутою угодою Росія гарантує
надання Україні для транзиту додатково від 5 млрд. куб. м газу у 2005 р. до 19
млрд. куб. м у 2010 р. Тариф на транспортування російського газу територією
України в 2005 р. залишиться на рівні 1,09 дол. США за 1 тис куб. м на 100 км
(як у 2003-2004 рр.). Частину вартості транзиту російський постачальник газу
зобов'язується внести грошима.
Таким чином можна очікувати у найближчі 5-10 років поступового
збільшення обсягів російського газу для України у якості сплати за транзит у
межах від 30 до 32 млрд. куб. м у 2010 р., як це було 6-7 років тому. Крім того,
додатково Україні доведеться купувати у Росії за договірними цінами від 35 до
39 млрд. куб. м газу, що разом із обсягами газу власного видобутку (очікується
20-24 млрд. куб. м) складе приблизно 85-95 млрд. куб. м. При помірному розвитку економіки України цих обсягів мабуть буде достатньо. Тому необхідна і
можлива «газова пауза» для оновлення основних фондів ПЕК.
Через 10-15 років реально можливий (за прискорених темпів розвитку економіки) дефіцит газу на ринку палива України, який важко буде компенсувати
збільшенням поставок його з Росії через обмежену пропускну спроможність російських магістральних газопроводів та очікуване збільшення поставок російського газу до країн ЄС за рахунок країн СНД у т. ч. України. Цей дефіцит
може збільшитися у разі можливого падіння обсягів видобутку власного газу
через вичерпання основних українських родовищ, на що вказують деякі
експерти. Тому на цей час головним завданням НАК «Нафтогаз України» є
нарощування обсягів видобутку газу з 19 до 24 млрд. куб. м. Поставлене
завдання видається реальним для вирішення – останнім часом розвідане досить
крупне Кобзевське родовище газу у Харківський області, запаси якого оцінюються у 70 млрд. куб. м. Це дозволить невдовзі видобувати додатково 4 млрд.
куб. м газу на рік. Розвідані на цей час запаси природного газу в Чорному морі
оцінюються на рівні 50 млрд. куб. м. Сировинна база природного газу в
Азовському морі складає більше 30 млрд. куб. м.
Загалом же підтверджені запаси природного газу в Україні станом на
початок 2004 р. складають 211,96 млрд. куб. м, яких вистачить при існуючих
темпах видобутку трохи більше ніж на 10 років. Таким чином з 2015- 2020 рр.
Україна майже повністю буде залежати від поставок газу з Росії.
Закупівля Росією майже усього середньоазійського експортного газу
створила для України серйозні і довгострокові проблеми. Для їх вирішення
потрібно виробити стратегію роботи в газових секторах країн Центральної Азії
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(Туркменістану, Казахстану та Узбекистану), яка повинна передбачати активну
участь НАК «Нафтогаз України» в усіх сегментах газових секторів країн
Центральної Азії, включаючи розвідку і видобуток природного газу,
модернізацію і розширення газотранспортних систем, будівництво нових
газопроводів та об'єктів інфраструктури, проведення сервісних робіт, поставки
устаткування та будівництва об'єктів, що не пов'язані з газовим сектором, але
сплачуються газом.
Через 10-15 років забезпечення країни газом вкрай ускладниться і теплову
енергетику України доведеться переводити переважно на сучасні вугільні
технології, базу для яких потрібно створювати вже зараз, тим більше, що
основна частина енергоблоків ТЕС в країні працює на вугіллі.
При цьому слід розглянути доцільність реконструкції деяких особливо
застарілих та розкомплектованих ТЕС, а також рівень енергозбереження в
Україні, від якого до цих пір немає віддачі. Між тим достатньо вдвічі
підвищити рівень енергозбереження, щоб повністю задовольнити потреби
країни в енергоносіях за рахунок прибутків за транзит російських нафти і газу
територією України.
Мазут для теплоелектростанцій. Мазут є продуктом переробки нафти,
щорічний видобуток якої останніми роками в Україні постійно зменшувався і
стабілізувався зараз на рівні близько 3,7 млн т. Ресурси власної нафти в Україні
незначні і вичерпуються, але крім неї в країну транзитними нафтопроводами у
значних обсягах надходить нафта з Росії і Казахстану, з якої на українських
НПЗ виробляється паливо, мастила та вторинний продукт переробки – мазут,
що є важливим енергоносієм в енергетиці.
Ресурси нафти в Росії і Казахстані колосальні і видобуток їх зростає.
Російські компанії планують збільшити видобуток нафти до 450 млн т, у т. ч. на
експорт – до 225 млн т. Казахстан видобуває 50 млн т нафти і планує довести
обсяги видобутку нафти через 8-10 років до 170-180 млн т. Зараз транзит нафти
з Казахстану здійснюється здебільше через Росію. У перспективі для її транзиту
можливе використання нафтопроводів «Дружба-Адрія» та «Одесса-Броди».
Таким чином ресурси нафти для України будуть значними і достатніми для
виробництва мазуту, але ціна на нього непомірно зросте через зростання
світових цін на нафту, а також ціни на нафту, що надходить до України за
імпортом і може скласти 320-350 дол. США за 1 тонну. Вже зараз рівень ціни
на російську нафту досяг 300 дол. США за 1 тонну і очікується подальше її
зростання через суттєве збільшення Росією для України ставки експортного
мита на сиру нафту – з 69,9 дол. США до 87,9 дол. США за 1 тонну.
Загалом прогнозується довгостроковий характер подорожчання нафти,
оскільки її споживання зростає, а родовища вичерпуються – глобальні промислові світові запаси нафти на цей час скоротилися з 4-8 млн до 1-2 млн барелей
на день. Епоха низьких цін на нафту скінчилася, для видобутку підтверджених
її запасів необхідні дуже значні обсяги інвестування.
Якийсь час мазут для теплоенергетики в Україні можна виробляти з більш
дешевої нафти власного видобутку. Тоді його ціна буде приблизно на 10-15%
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нижче, але українські родовища нафти вичерпуються і вже зараз слід вживати
заходів щодо зниження рівня цін на імпортовану нафту.
Зниження цін на сиру нафту для України можливе шляхом досягнення домовленостей з її постачальнииками та узгодження цін на неї з тарифами на
транспортування нафти магістральними нафтопроводами територією країни.
Зараз нафтопроводом «Дружба» поставляється на експорт близько 60 млн т
нафти з Росії. Зменшення витрат на транспортування стає зараз чи не єдиним
засобом, що дозволяє нівелювати безпрецендентне подорожчання сирої нафти.
Реверсне використання нафтопроводу «Одеса-Броди» для транспортування
російської нафти, при цьому виручка «Укртранснафти» може скласти за 10
років близько 1,5 млрд. дол. США, які можна використати для закупівлі нафти.
Уряд України відмінив при цьому (на деякий час) своє попереднє рішення про
постачання нафтопроводом «Одеса-Броди» до Європи виключно каспійської
нафти. У майбутньому залишається можливим і реальним використання
нафтопроводу, як намічалося раніше, – у прямому напрямку. При цьому
прогнозується, що тільки країни Каспійського регіону можуть до 2010 р. разом
різко збільшити поставки нафти до Європи – з 50 до 140 млн тонн. Транспортування сирої нафти українським нафтопроводом «Одеса-Броди» на НПЗ у
Східній і Центральній Європі роблять її дешевшою на 10-12 дол. США за 1
тонну, нижчою буде вона і для України.
Загалом система магістральних нафтопроводів, оператором якої є НАК
«Нафтогаз України», забезпечує зараз поставки нафти з Росії та Казахстану до
НПЗ нашої країни та її транзит до інших країн. Для забезпечення надійного
транспортування збільшених обсягів нафти (російської та каспійської) на
території України зараз створюється Євроазійський нафтотранспортний
коридор. Після завершення технологічна потужність його планується на рівні
40 млн т на рік, з них 30 млн т можна буде траспортувати нафтопроводом
«Одеса-Броди», а далі нафтопроводом «Броди-Плоцьк» (Польща) або
глибоководних портів Німеччини. Реалізація цього проекту підвищить
енергетичну безпеку не тільки України, але й країн Центральної і Північної
Європи.
Обсяг споживання мазуту в тепловій енергетиці України незначний – 0,651,3% від загальних ресурсів органічного палива, що спалюється на теплових
електростанціях, або 0,2-0,3 млн т щорічно. Тому, незважаючи на різке зростання цін на сиру нафту та продукти нафтопереробки (у т. ч. мазут), у найближчі
два десятиріччя мазут доведеться купувати за високими ринковими цінами. Але
вже приблизно з 2020 р. через очікуване поступове вичерпання родовищ нафти
в Росії, її різке подорожчання та, крім того, підвищення в'язкості мазуту за
більш глибокої переробки нафти за сучасними технологіями, – слід передбачити використання замість мазуту як резервного палива для теплових електростанцій альтернативних енергоносіїв, наприклад, природного чи
генераторного газу (за наявності сховищ газу) або органічних горючих рідин
рослинного походження, вироблених, наприклад, з насіння рапса.
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Світлі нафтопродукти
Раціональне використання нафти, насамперед для виробництва моторного
палива та сировини для нафтохімічних процесів, пов'язане з поглибленням її
переробки. Внаслідок більш ефективного використання видобутої сировини,
посилення режиму економії обсягів товарної продукції, виробленої НПЗ
України, глибина переробки нафти збільшилася з 57,2 до 63,5%, що
дозволило одержати понад 179 млн. грн. прибутку. Отже, поглиблення
переробки нафти на вітчизняних нафтопереробних заводах є одним з головних
завдань поліпшення екологічного стану довкілля в Україні та за її межами.
Вітчизняна нафтопереробна промисловість виробляє 90 відсотків
низькооктанового і 10 відсотків – високооктанового бензину. У той же час
попит на високооктановий бензин складає 35 відсотків, але українські
нафтопереробні заводи, які використовують застарілі технології, не
задовольняють попит на нього. Очевидно, що чим більший вихід світлих
нафтопродуктів, тим менші витрати нафти на задоволення потреб у моторних
паливах. Таким чином, при існуючому рівні переробки нафти в Україні та
технологічному устаткуванні якість моторних палив не відповідає сучасним
екологічним вимогам внаслідок високого вмісту свинцю, ароматичних
вуглеводнів і сірки. Наприклад, у 1998 р. в Україні використано 5074 тис. т
бензину, з них 4891,1 (96 відсотків) – неетильованого, 182,9 тис. тонн (4
відсотки) – етильованого.
Існуюча система ціноутворення і оподаткування не стимулює випуск та
використання неетильованого бензину в Україні. Оптово-промислова ціна на
вітчизняний бензин вища за імпортний у середньому на 2 відсотки, що ставить
вітчизняного виробника у невигідні умови і сприяє надходженню імпортного
бензину.
Недостатній контроль за системою реалізації палива, відсутність прямих
взаємозв'язків між його виробниками та реалізаторами призводить до того, що
свинець може добавлятися в бензин на одному з етапів його розподілу.
Затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997р.
№ 1442 Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами не передбачають
роздільну систему зберігання і реалізації на автозаправних станціях
етильованого та неетильованого бензинів.
Для зменшення забруднення навколишнього природного середовища і
поліпшення екологічної ситуації в країні Кабінет Міністрів України прийняв
Постанову від 17 вересня 1996р. № 1139 “Про деякі питання ввезення
імпортних автомобілів”, з 1 січня 2003 р. заборонена експлуатація легкових
автомобілів, не обладнаних пристроєм для нейтралізації отруйних фракцій
вихлопних газів (каталізатором), але їх експлуатація можлива тільки за умови
відсутності тетраетилсвинцю у бензині.
З метою поетапного припинення використання етильованого бензину як
важливого заходу поліпшення стану навколишнього природного середовища і
здоров’я населення України та Європи розроблена Програма поетапного
припинення використання етильованого бензину в Україні, затверджена
Постановою КМУ від 1 жовтня 1999 р. № 1825.
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Програма підготовлена в межах виконання Загальноєвропейської стратегії
поступового припинення використання етильованого бензину та Протоколу
про важкі метали до Конвенції 1979 року про транскордонне забруднення
повітря на великі відстані, прийнятих у червні 1998 року в м. Орхус (Данія) на
Четвертій конференції міністрів “Навколишнє середовище для Європи”. Метою
розроблення Програми є:
• припинення до 1 січня 2005 р. реалізації етильованого бензину;
• забезпечення не пізніше 1 січня 2002 р. частки неетильованого бензину,
що реалізується, на рівні 80 відсотків;
• установлення не пізніше 1 січня 2001 р. максимального вмісту свинцю в
етильованому бензині не більше як 0,15 г/л, а в неетильованому – не більше ніж
0,03 г/л.
Економічно обґрунтованою та екологічно раціональною альтернативою
нафтовим моторним паливам в Україні є природний газ. Розраховано, що
використання в якості моторного палива тільки 8-10 % від загального
споживання природного газу в Україні дозволяє на 30-40 % знизити потреби
автотранспорту в бензині та дизельному пальному, що дає економічний та
екологічний ефект. Екологічні переваги природного газу як моторного
пального широко відомі. Переобладнання бензинових та дизельних двигунів на
природний газ дозволяє знизити викиди токсичних забруднювачів у атмосферу
в декілька разів, а викиди парникових газів – на 40 %. Саме це передбачається у
державній програмі використання природного газу в якості моторного пального
на автотранспорті. Проектом передбачено до 2005 р. переобладнання на
природний газ близько 30 % усіх вантажних, спеціальних автомобілів і
таксомоторів та 70% міських автобусів.
Реальними виглядають також проекти переходу автотранспорту на
біологічне пальне (70% автотранспорту Бразилії працюють на спирті з цукрової
тростини), яким в Україні може бути спирт з цукрового буряка. У зв’язку з цим
була розроблена Програма “ЕТАНОЛ” (затверджена Постановою Кабінету
Міністрів України від 4 липня 2000 р. № 1044), яка передбачає розширення
використання етилового спирту як енергоносія та сировини для промисловості.
Проведений аналіз підтвердив можливість застосування якого як сировини
для хімічних виробництв, де раніше використовувалися продукти переробки
нафти і газу.
З метою розширення сфери використання етилового спирту концерном
“Укрспирт” здійснено заходи щодо організації нових виробництв із
застосуванням наявного обладнання та робочої сили. На деяких державних
спиртових заводах організовано виробництво високооктанової кисневмісної
добавки до бензинів (ВКД) з відновлюваної сільськогосподарської сировини.
Зацікавленість у використанні ВКД при виробництві сумішевих бензинів
підтвердили нафтопереробні заводи України.
Частину спиртових заводів переорієнтовано на виробництво технічного
спирту, який буде використовуватися для подальшої промислової переробки в
Україні та за її межами. Мінагрополітики разом з Держпромполітики визначили
першочергові та перспективні напрями використання технічного спирту для
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виробництва продукції промислового та побутового призначення, а також її
споживачів. Більшість споживачів виробляє продукцію, у тому числі мінеральні
добрива, в якій заінтересовані сільськогосподарські виробники.
Одним з основних заходів названої програми є виробництво біодизелю. У
межах заходів щодо виробництва моторного пального з відновлюваних джерел
у різних країнах надається державна підтримка виробництву та застосуванню
біодизелю – продукту переробки рослинної олії та етилового спирту.
В Україні є умови для вирощування необхідних для одержання біодизелю
технічних культур – соняшнику, ріпаку, цукрового сорго та інших, здатних
забезпечити частину потреби в дизельному пальному.
Для організації виробництва біодизелю необхідно забезпечити у
встановленому порядку його допуск до застосування, розробку та прийняття
необхідних нормативно-правових актів.
Кожний напрям Програми “ЕТАНОЛ” передбачає реалізацію в два етапи:
перший (2000-2005 р.) – організація виробництва високооктанової
кисневмісної добавки до бензинів та етилтретбутилового ефіру, технічного
спирту, етилену, ацетону, етилацетату, стиролу;
другий (2005-2010 р.) – виробництво етилену та його похідних:
етиленгліколю, моноетаноламіну, вінілхлориду, продуктів тонкого органічного
синтезу, синтетичних каучуків, біодизелю.
Створювані виробництва передбачають залучення більшості галузей
економіки. Це забезпечить збереження існуючих і створення нових робочих
місць та безперебійне функціонування соціальної інфраструктури підприємств,
що особливо важливо для сільської місцевості, де розмішено більшість
переробних
підприємств.
Разом
з
тим,
сільськогосподарському
товаровиробнику гарантується постійний збут сировини з паралельним
забезпеченням паливно-мастильними матеріалами, мінеральними добривами та
іншою продукцією.
Застосування в Україні високооктанових кисневмісних добавок до бензинів
дозволить значно поліпшити екологічний стан, особливо у великих містах, за
рахунок зменшення вмісту шкідливих речовин у відпрацьованих автомобільних
газах і допоможе виконати зобов’язання щодо відмови до 2005 року від
виробництва та застосування етильованого бензину, яке Україна взяла на себе
на Четвертій конференції міністрів охорони навколишнього середовища країн –
членів Європейського Союзу.
Відповідно до розрахунків реалізація програми забезпечить збільшення
валового внутрішнього продукту на 8,5 млрд. гривень і додаткове надходження
до бюджету понад 1,2 млрд. на першому та понад 3 млрд. грн. на другому етапі.
Виконання завдань, передбачених “Планом заходів у сфері
енергозбереження” та галузевими програмами енергозбереження, дозволило
отримати значну економію паливно-енергетичних ресурсів. За рахунок
розширення полігону електричної тяги, здійснення перевезень на базі
енергооптимальних технологій та реалізації інших організаційно-технічних
заходів Укрзалізницею заощаджено понад 13 тис. тонн умовного палива. На
авіаційному транспорті економія паливно-енергетичних ресурсів від реалізації
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енергозберігаючих заходів склала 8,5 тис. т. у.п., в тому числі: за рахунок
заміни застарілих повітряних суден на нові з кращою паливною ефективністю
двигунів – 7,5, удосконалення системи керівництва повітряним рухом – близько
1 тисячі тонн умовного палива.
Виконання заходів, передбачених галузевими програмами зменшення
споживання природного газу, дозволило зекономити понад 21,7 млн. м3
природного газу. Зокрема: за рахунок зменшення подачі тепла у виробничі,
адміністративні, комунально-побутові приміщення в нічний час та в неробочі
дні, переведення опалення з парового на водяне – більше як 7,4 млн. м3, за
рахунок переведення котельних агрегатів на більш економічні й сучасні – понад
2,5; за рахунок удосконалення системи обліку і контролю за витратами палива
й теплової енергії шляхом заміни застарілих приладів обліку малих обсягів
витрат природного газу – 2,89; за рахунок використання альтернативних
джерел енергії – 2,4 млн. м3 природного газу.
Підвищення ефективності використання енергетичного палива на
ТЕС і ТЕЦ. В кінці минулого сторіччя через виникнення в світі глобальної
системи охорони навколишнього середовища, екологічні, технологічні та
фінансово-економічні аспекти провідні країни світу пішли на значне
збільшення споживання в енергетиці газу і скорочення споживання вугілля.
Цьому сприяло скасування обмежень використання газу на теплових електростанціях, а також поява сучасних ПГУ і газо-турбінних установок (ГТУ) на
газі. При тому багато передових країн світу (США, Канада, Німеччина, Австралія та Японія) визнали дуже важливим збереження вугілля в паливному
балансі теплової енергетики з продовженням його зростаючого використання у
майбутньому. Це буде залежати від подальшого покращання економічних і
екологічних показників та підвищення ККД вугільних ТЕС.
В результаті, усі ці країни запровадили останнім часом розробку програм
чистих вугільних технологій. Зусилля зосереджуються, в основному, на
технологіях, які включають використання пиловугільних блоків на
ультранадкритичних параметрах, ПГУ і ЦКШ (циркулюючому киплячому
шарі) під тиском, газифікації вугілля у поєднанні з відновленням СО2 та ін.
Існуючі натепер кращі пиловугільні паротурбінні ТЕС з традиційною
технологією спалювання вугілля мають ККД на рівні 38% з питомими його
витратами близько 300 г/кВт год. Через відсутність резервів для
вдосконалення парової турбіни і електрогенератора, подальше підвищення ККД
таких ТЕС може бути досягнуто лише шляхом підвищення температури і тиску
пари. Але такий шлях можна реалізувати виключно за рахунок використання в
котлах і турбінах нових матеріалів і металів з покращеними фізикомеханічними характеристиками. Використання високоякісних сплавів дає
можливість (теоретично) одержати ККД до 45%, але це потребує дуже значних
додаткових витрат. Однак на цей час в ряді країн Європи вже діють нові
вугільні ТЕС з підвищеними початковими параметрами і ККД близько 45%.
Зараз вважається реальним створення виключно ефективних і екологічно
чистих технологій спалювання вугілля, які зможуть забезпечити ККД від 50298

53%. Очікується також, що вже до 2030 р. більше 70% вугільних ТЕС в
розвинутих країнах Заходу будуть мати ККД від 49 до 50%.
Роботи з вдосконалення технологій спалювання вугілля показали, що
підвищення ККД і економічності вугільних ТЕС можливе з використанням т. з.
комбінованого циклу з ПГУ і внутришньоцикловою газифікацію вугілля. Такі
ТЕС найбільш економічні і екологічно чисті з числа пиловугільних. На цих
електростанціях вугілля піддається газифікації і отриманий генераторний газ
спалюється в ГТУ.
В процесі газифікації вугілля частка його енергії губиться, тому ККД
таких електростанцій складає 46-48%, з перспективою збільшення до 50%.
Великий досвід в цьому напрямі має Німеччина, яка, разом з розвитком атомної
енергетики, значну увагу приділила використанню власного бурого та
кам'яного вугілля. Виявлено, що при доволі високому ККД таких ТЕС обсяги
викидів від них у навколишнє середовище в десятки раз менші, ніж у
традиційних пиловугільних. В процесі газифікації може бути використане будьяке низькосортне вугілля, відходи від збагачування вугілля та шлами. Питома
вартість ТЕС з ПГУ і внутрішньоцикловою газифікацією вугілля при цьому
така ж або навіть трохи менша ніж у традиційних пиловугільних ТЕС.
Інший спосіб підвищення ККД, теж з використанням комбіновного циклу,
передбачає використання в одній технологічній схемі газової турбіни і
звичайної паротурбінної установки на вугіллі. При цьому передбачається
утилізація вихлопних газів ГТУ. ТЕС такого типу споруджені у ряді країн
Європи і мають ККД на 2% вище ніж для традиційних, при цьому варгість
інвестицій на 1 кВт встановленої потужності знизилася на 12%.
Аналіз набутого в свтгі досвіду показав, що тільки комбіноване
використання парових та газових турбін може дозволити суттєво підвищити
економічність ТЕС і ТЕЦ – до 60%, з перспективою збільшення до 75%.
Серед усіх видів електростанцій на органічному паливі парогазові
найбільш економічні не гільки за ККД, але й за екологічною чистотою та
ефективністю використання енергії палива. Крім того, вони мають виключно
високі маневрові спроможності. Особливо привабливим виявилося
використання парогазових систем з ГТУ при модернізації діючих
паротурбінних теплових електростанцій, що знаходяться в експлуатації 30 і
більше років. Така модернізація – цє перехід від вугілля і мазуту до природного
газу шляхом використання ПГУ з ГТУ і КУ, які встановлюються замість
існуючих старих парових котлів. У більшості випадків використовуються вже
наявні на електростанції парові турбіни, генератори, конденсатори і системи
охолоджувальної води. Залишаються, в основному без зміни, інші елементи
устаткування, фундаменти і будівлі. За рахунок модернізації були досягнуті
високі техніко-економічні показники – ККД таких теплоелектростанцій після
реконструкції складав близько 54%.
В США була проведена широкомасштабна компанія з реконструкції і
модернізації діючих теплових електростанцій – модернізовано більше 30 енергоблоків пиловугільних і газомазутних паротурбінних ТЕС і ТЕЦ. Загалом
відзначено, що реконструкція із введенням в дію сучасних ПГУ з ГТУ та КУ
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дозволяє у ряді випадків на 20% підвищити загальний тепловий ККД станції з
підвищенням втричі її потужності. При цьому витрати на 1 кВт встановленої
потужності, у випадку модернізації старих ТЕС із створенням парогазових,
становлять близько 290 доларів США, проти 530 при будівництві нових
парогазових станцій і 930 доларів США при будівництві нових пиловугільних
ТЕС.
Парогазові теплоелектростанції успішно використовуються у США для забезпечення зростаючої потреби у піковій та напівпіковій потужностях. Зараз у
США і ряді країн ЄС збудовано значне число середніх і великих парогазових
ТЕС і ТЕЦ на природному газі потужністю 150-650 МВт. Знайшли також
широке поширення невеликі парогазові ТЕС електричною потужністю від 410
кВт до 31 МВт, при тепловій потужності від 600 кВт до 31 МВт з ККД близько
50%, оснащені ГТУ, дизелями і паротурбінними установками. Таю ТЕС при
робогі на газі і мазуті (резервне паливо) екологічно чисті і високоекономічні в
широкому діапазоні умов використання. За наявності сховищ газу і можливості
їх використання, технічно і організаційно можна забезпечити безперебійне
постачання газу на такі ТЕС і ТЕЦ без резервування мазутом, через відносно
незначні реально необхідні його обсяги споживання.
В цілому, дякуючи появі сучасних ПГУ з ГТУ і наявності ринків газу та
електроенергії, енергокомпанії країн світу віддають зараз перевагу парогазовим
технологіям на природному газі, як найбільш ефективним – з ККД 50%, а у
перспективі до 60% і вище. Світовий досвід останніх років показує, що сучасні
парогазові технології на природному газі мають безперечні переваги у
порівнянні з іншими, що стимулює широке і інтенсивне (на рівні буму) їх
впровадження в усьому світі.
Більшість енергокомпаній розвинутих країн світу і особливо країн ЕС, що
мають власні ресурси газу або достатньо коштів для його імпорту, енергійно
впроваджують цю передову технологію. В цілому основною тенденцію
розвитку світової енергетики на період щонайменше до 2030 року безперечно
буде тверда орієнтація на сучасні парогазові технології і природний газ в якості
основного енергоносія. Надалі прогнозується безперервне збільшення частки
вугілля у світовому балансі енергоспоживання, воно стане домінуючим енергоносієм.
Теплова енергетика України знаходиться у стані затяжної кризи. В результаті граничного морального і фізичного зносу, її основні фонди досягли
стану, за якого середній ККД українських паротурбінних пиловугільних ТЕС не
перевищує на цей час 30%. Тому пріоритетним напрямом розвитку
електроенергетики країни повинно стати широкомасштабне технічне
переозброєння діючих ТЕС з метою радикального підвищення їх економічності,
ефективності і екологічності. Постановою Кабінету Міністрів України
прийнята Програма реабілітації ТЕС до 2010 р., реалізація якої вкрай актуальна.
Якщо вже зараз не вжити ефективних заходів з оновлення і модернізації ТЕС,
то вже через найближчі 5-10 років теплова енергетика стане головним гальмом
розвитку економіки України.
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Доцільно використати «газову паузу» для виведення необхідної кількості
пиловугільних енергоблоків, на оновлення і модернізацію із заміщенням їх на
необхідний термін більш економічними на природному газі, наприклад,
діючими на цей час газомазутними енергоблоками потужністю 300 і 800 МВт,
що зараз недозавантажені. Слід використати також і наявність надлишків
електроенергії в країні від АЕС. Через дефіцитність природного газу і
зростання його ціни, слід впроваджувати сучасні технології максимально
ефективного його спалювання з використанням ПГУ, які можуть до того ж з
меншими витратами забезпечити потребу енергетики у маневрових
потужностях, яких зараз в України гостро не вистачає, особливо після введення
нових атомних блоків, що працюють у «базі».
Свого часу спеціалістами Мінпаливенерго України, разом з експертами
Комісій Європейського Співтовариства, Всесвітнього та Європейського Банків
Реконструкції і Розвитку, були визначені найбільш перспективні напрями
використання вугілля власного видобутку в енергетиці, до яких були віднесені:
спалювання вугілля в циркулюючому киплячому шарі (ЦКШ) при атмосферному тиску; спалювання вугілля в ЦКШ під тиском; впровадження ПГУ з
внутрішньо-цикловою газифікацією вугілля. Тим самим розвиток теплової
енергетики може бути зорієнтований на власні паливні ресурси (вугілля) та
енергомашинобудівний комплекс. При цьому, для впровадження нової техніки і
технології, виникне необхідність у значних капіталовкладеннях як вітчизняних,
так і зарубіжних інвесторів (з країн ЄС і Росії), які вже зараз зацікавлені в
імпоргі електроенергії з України. Впровадження нових екологічно чистих
технологій спалювання вугілля, а також високоефективних парогазових технологій найбільш доцільне при максимальному використанні майданчиків
старіючих ТЕС, їх будівельної частини та інфраструктури. Однією з найбільш
ефективних і екологічно чистих технологій може стати внутрішньоциклова
газифікація вугілля з наступним використанням отриманого генераторного газу
в ПГУ. Суттєвою перевагою такої технології є можливість ефективного
спалювання низькоякісного твердого палива, у т. ч. бурого вугілля, сумарні
запаси якого в Україні складають близько 8 млрд. т. Рівень цін на українське
буре вугілля у 3-4 рази нижчий ніж на енергетичне кам'яне вугілля власного
видобутку, до того ж буре вугілля за відносно невисокої теплової цінності має
суттєву перевагу при внутрішньоцикловій газифікації, обумовлену його
високою реакційною спроможністю. Такі технології давно освоєні в країнах
Заходу. З урахуванням обсягів запасів бурого вугілля в Україні і розміщення
його родовищ через 15-20 років може стати економічно виправданим, наприклад, для газових ТЕЦ м. Києва і міських котелень використання у якості
основного енергоносія генераторного газу (замість дефіцитного природного),
який буде отримуватися шляхом газифікації бурого вугілля Олександрійського
та Болградського родовищ (відстань до Києва приблизно 200 км, видобуток
відкритим способом) з загальними ресурсами більше 4 млрд. т. Запасів вугілля
може вистачити місту на 400-500 років. Зараз на розрізах цих унікальних родовищ видобуток вугілля майже припинився.
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Крім генераторного газу, перспективним можна вважати використання в
теплоенергетиці України у майбутньому шахтного метану з вугільних товщ
(пластів і супутників). Ресурси цього газу тільки в Донбасі складають не менше
0,75-0,86 трлн. м куб.
♦♦♦♦♦
3.5. ВИДОБУТОК,

ВИРОБНИЦТВО, ВИКОРИСТАННЯ І ВИТРАТИ
∗

ПАЛИВА І ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

Облік палива та енергії здійснюється в натуральних одиницях виміру:
тоннах, тис.куб.м, щільн.куб. м., млн.кВт.год, тис.Гкал.
Для визначення загальних обсягів виробництва та використання палива, а
також частки окремих видів палива в загальному обсязі, усі види палива
перераховувались з натуральних значень в умовні за вугільним еквівалентом
(7000 ккал/кг). Величини калорійних еквівалентів були усереднені в цілому по
Україні за відповідний рік розробки звітності і розраховувались за фактичними
даними підприємств і організацій, що звітували за формою № 11-мтп. Для
регіонів при перерахунках в умовне паливо використовувались калорійні
еквіваленти, що складалися в середньому по Україні.
Обсяги паливного торфу та торф'яних брикетів надані при умовній
вологості: кусковий торф в перерахунку на 33% вологості, фрезерний торф –
40% вологості, торф'яні брикети – 28% вологості.
Обсяги виробництва коксу і коксового дріб'язку перераховані на суху вагу.
Обсяги відпуску електро- і теплоенергії, вироблених електричними і
тепловими станціями, котельними або іншими установками, що
використовують органічне паливо, а також вироблених гідро – та атомними
станціями і нетрадиційними джерелами, перераховувались в умовне паливо за
середніми фактичними питомими витратами палива на їх відпуск
електростанціями Мінпаливенерго України за відповідний рік розробки
звітності.
До питомих витрат палива та енергії включено витрати палива, теплової та
електроенергії на основні та допоміжні технологічні процеси виробництва, на
допоміжні потреби виробництва (загальновиробничі цехові та заводські
витрати на опалення, вентиляцію, освітлення тощо), а також технічно неминучі
втрати енергії в перетворювачах, теплових та електричних мережах
підприємства (цеху), віднесені на виробництво даної продукції (роботи,
послуг).
До обсягів природного газу включено попутний газ нафтових родовищ та
зібраний метан вугільних шахт.
До обсягів виробництва та відпуску електроенергії включена
електроенергія, вироблена всіма електростанціями, які знаходяться на
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самостійному балансі або знаходяться на балансі промислових, будівельних,
транспортних, комунальних та інших підзвітних підприємств та організацій.
До обсягів відпуску теплоенергії врахована теплоенергія (пара і гаряча
вода) корисно відпущена електростанціями, промисловими і комунальними
котельними, теплоутилізаційними установками та іншими джерелами
незалежно від їх потужності.
До обсягів горючих вторинних енергоресурсів враховані усі види твердих,
рідких і газовидних вторинних видів палива.
Обсяги фактичного виробництва теплових вторинних енергоресурсів
включають теплоенергію (пара і гаряча вода), яка одержана від утилізаційних
установок, а також безпосередньо від технологічних агрегатів. Теплоенергія,
одержана від утилізаційних установок, які працюють на горючих вторинних
енергоресурсах, до обсягів теплових вторинних енергоресурсів не
враховувалась. В табл.. 2.-12 наведені показники видобутка, виробництва,
використання і витрат палива і енергії в Україні за останні роки.
2. Електробаланс України
Показники

2001

млн.кВт.год
2003

Ресурси
Вироблено електроенергії
Одержано електроенергії' із-за меж України

172972
2137

180360
7235

Всього

175109

187595

169913

175420

90325
12045

95581
12781

789
4224

854
3459

8689
10231

9556
10786

21596
34059
5196

23105
32079
12175

175109

187595

Розподіл
Споживання електроенергії – всього
у тому числі
підприємствами промисловості
у тому числі на власні потреби
електростанцій загального користування
будівництвом
сільським господарством, мисливством, лісовим
та рибним господарством
транспортом
закладами освіти, охорони здоров'я та соціальної
допомоги, підприємствами оптової та роздрібної
торгівлі, підприємствами інших видів діяльності
на освітлення та інші побутові потреби населення
втрати в мережах загального користування
Відпущено електроенергії за межі України
Всього
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3. Видобуток вугілля рядового
тис.тонн
Роки
2001
2002
2003

Вугіллярядове
всього
83932
82480
80261

у тому числі
кам'яне
82897
81590
79623

буре
1035
890
638

4. Видобуток вугілля рядового за регіонами
Регіон
Україна
у тому числі
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Кіровоградська
Луганська
Львівська

2001
83932

2002
82480

тис.тонн
2003
80261

418
11059
42754
1003
24508
4158

435
10789
41484
883
25728
3154

428
10843
40312
637
25486
2554

5. Видобуток коксівного вугілля за регіонами
Регіон
Україна
у тому числі
Дніпропетровська
Донецька
Луганська

2001
40180

2002
39757

тис.тонн
2003
37673

4106
30766
5308

3749
30348
5660

3712
28041
5920

6. Видобуток нафти (включаючи газовий конденсат)
за регіонами
Регіон
Україна
у тому числі
Автономна Республіка Крим
Дніпропетровська
Івано-Франківська
Львівська
Полтавська
Сумська
Харківська
Чернігівська

2001
3704

2002
3733

тис.тонн
2003
3967

87
41
482
114
778
1525
204
471

95
42
452
116
786
1440
297
468

89
38
473
123
939
1396
398
477
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7. Видобуток газу за регіонами
Регіон
Україна
у тому числі
Автономна Республіка Крим
Волинська
Дніпропетровська
Івано-Франківська
Луганська
Львівська
Полтавська
Сумська
Харківська
Чернігівська

2001
18369

2002
18680

млн.куб.м
2003
19190

787
41
467
623
287
951
7066
1610
6397
140

818
18
595
579
333
928
7246
1512
6456
167

904
96
637
580
332
891
7417
1497
6627
178

8. Видобуток паливного торфу за регіонами
Регіон
Україна
у тому числі
Волинська
Житомирська
Львівська
Рівненська
Тернопільська
Черкаська
Чернігівська

тис. тонн (при умовній вологості)
2001
2002
2003
305
534
557
77
19
40
96
7
11
51

174
11
40
179
15
17
90

158
21
42
202
25
23
83

9. Виробництво електроенергії за регіонами
Регіон
Україна
у тому числі
Автономна Республіка Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька

2001
172972

2002
173734

млн.кВт.год
2003
180360

280
4583
27
13259
24520
26
168
50440

174
3980
27
11341
25473
23
162
51563

433
3247
99
11543
25893
37
99
52218
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Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
м. Севастополь

4877
6136
1697
4200
2719
19246
96
1264
12364
392
88
8273
1653
6581
1476
1209
450
6938
10

6224
6519
1381
4139
2578
17996
104
1370
12074
507
73
8768
1327
7167
1320
1084
775
7567
18

8207
5761
1302
4716
2554
18971
157
1225
12900
709
85
9026
1429
7606
1565
761
1084
8628
105

10. Виробництво електроенергії за категоріями електростанцій
Категорія електростанції
Всі електростанції
Електростанції загального користування
Транспортні електростанції
Електростанції сільського, лісового та рибного господарств
Електростанції при підприємствах добувної і обробної
промисловості та з виробництва і розподілення
електроенергії, газу, тепла і води
Електростанції при будівництвах
Електростанції при підприємствах, установах, господарствах
інших видів діяльності
Із загальної кількості електростанцій – пересувні

млн. кВт. год
2003
180360
175473
7
21
4822
26
11
24

11. Використання палива та енергії в Україні (2003 р.)
Видпалива

Кам'яне вугілля

Одиниці
виміру

Всього

тис.тонн
тис.т у. п.

66282
47127

на перетворення в
інші види
палива та
енергії
60366
42920
306

з нього
Втрати
на
кінцеве
неенергетичні спожив
напрями (як
ання
сировина,
матеріал)
157
5233
4345
112
3721
3089

Буре вугілля
Нафта сира
Газовий
конденсат
Природний газ
Торф паливний
(при умовній
вологості)
Дрова для
опалення
Кокс, коксик і
коксовий
дріб'язок
Топковий мазут

тис.тонн
тис.т у.п.
тис.тонн
тис.т у.п.
тис.тонн
тис.т у.п.
млн.куб.м
тис.т у.п.
тис.тонн
тис.т у.п.

657
163
21412
30619
1496
2139
72187
83015
511
174

351
87
21367
30555
1491
2132
30465
35035
406
138

298
74
21
30
1
1
6514
7491
22
8

7
2
2
3
2
3
33175
38151
78
27

0
0
75
107
8
11
2084
2397
47
16

тис. щільн.
куб. м тис.т
у.п.
тис.тонн
тис.т у.п.

3336
884

214
57

37
10

3085
818

0
0

18170
17679

7360
7161

716
697

10095
9822

0
0

833
1141
11
16
3610
5379
5174
7502
114
168
225
353
8460
4831
43
24

535
733
1
1
0
0
21
30
0
0
0
0
2208
1261
2
1

2
3
0
0
0
0
312
452
5
7
1
2
0
0
0
0

257
352
10
14
3608
5376
4833
7008
109
160
221
347
2465
1408
41
23

0
0
0
0
0
0
0
0

тис.тонн
тис.т у.п.
Флотський мазут тис.тонн тис.
т у. п.
Автомобільний
тис.тонн
бензин
тис.т у.п.
Дизельне пальне
тис.тонн
(газойль)
тис.т у.п.
Гас
тис.тонн
тис.т у.п.
Скраплений газ
тис.тонн
тис.т у.п.
Коксовий газ
млн.куб.м
тис.т у.п.
Вугільні брикети
тис.тонн
тис.т у.п.

35
373
213
0
0

12. Питомі витрати палива та енергії в економіці
України
Паливо
Видипродукціїробіт

Питомі витрати палива, кг у.п.
2001
2002
2003
Відпуск електроенергії електростанціями, які працюють
371,2
371,5
372,6
на котельно-пічному паливі, тис. кВт. год
Відпуск теплоенергії електростанціями, Гкал
171,0
169,8
167,0
Відпуск теплоенергії промислово-виробничими
котельними та районними котельними, Гкал
Видобуток нафти всіма способами, включаючи газовий
конденсат, тонн
Переробка нафти, включаючи газовий конденсат, тонн

167,3

166,3

166,4

10,1

8,9

15,0

70,6

65,9

60,1

Видобуток газу горючого природного, тис. куб. м

8,2

16,2

16,0

Виробництво агломерату залізорудного та

52,5

55,9

57,0

307

марганцевого, тонн
Виробництво окатишів залізорудних, тонн

24,0

23,2

23,5

Доменне дуття, тис. куб. м приведених

30,6

28,5

29,7

Виробництво стисненого повітря, тис. куб.м приведених

61,5

65,3

64,1

Виробництво чавуну, тонн

651,6

645

637,1

Виробництво сталі мартенівської, тонн

106,6

102,8

103,7

Виробництво сталі киснево-конверторної (без
врахування витрат енергії на виробництво кисню), тонн
Виробництво прокату чорних металів (включаючи
поковки із зливків), тонн
Обігрів коксових батарей, тонн сухої шихти

5,7

5,1

5,1

99,8

94,3

92,5

98,3

98,6

98,4

Вироби вогнетривкі, тонн

227,8

204,0

226,5

117

114,8

119,7

21838,1

-

13977,1

Виробництво кольорових металів вторинних, тонн

295,6

349,3

307,3

Виробництво сірки, тонн

178,2

154,0

164,0

Виробництво кислоти сірчаної у перерахунку на 100%
вміст, крім відпрацьованої, тонн
Виробництво добрив калійних, тонн
Виробництво добрив фосфатних, тонн
Виробництво етилену, тонн

11,5

11,2

12,2

231,9
497,3
1439,9

352,9
1234,9

342,8
1094,8

Виробництво литва чавунного, тонн

195,4

192,7

201,5

Виробництво поковок і гарячих штамповок без
термообробки і поковок із зливків, тонн
Виробництво литва кольорового, тонн

531,0

516,1

519,8

345,5

348,1

338,9

Виробництво литва стального без термообробки, тонн

221,7

224,1

189,4

Термообробка металів, включаючи обробку поковок,
гарячих штамповок, прокату і литва, тонн
Випалювання електрофарфору.тонн

124,7

126,8

122,6

2227,6

2259,2

2507,7

Виробництво скломаси, тонн

455,6

665,3

482,8

Виробництво цементу, тонн

182,7

171,6

163,7

Виробництво цегли глиняної, тис.штук умов, цегли

187,5

190,0

188,2

Виробництво вапна, тонн

200,6

201,8

196,4

Виробництво матеріалів м'яких покрівельних та ізолу,
тис.кв.м
Виробництво плитки керамічної глазурованої для
внутрішнього облицювання стін, кв.м
Виробництво плитки фасадної керамічної, кв.м

140,2

88,5

84,4

4,4

4,4

4,3

9,5

11,3

-

6,7

6,7

6,2

281,6

280,4

281,3

Виробництво глинозему, тонн
Виробництво нікелю з феронікелю, тонн

Виробництво плитки керамічної для підлоги, кв.м
Виробництво труб керамічних каналізаційних, тонн
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Виробництво білил цинкових, тонн

660,3

558,8

584,1

Вироби керамічні кислототривкі, тонн

522,2

689,0

401,2

Виробництво скловиробів, тонн

776,7

542,8

475

Виробництво скла віконного, тонн

518,9

508,9

465,4

Виробництво консервів плодоовочевих, тис. умов, банок

160,0

71,5

77,5

Виробництво хліба і хлібобулочних виробів, тонн

131,0

140,4

132,7

Виробництво кондитерських виробів, тонн
Транспортування газу по магістральних газопроводах,
млн.м куб. км
Сушіння зерна, тонн

117,7
26,6

118,5
28,6

112,8
29,0

9,6

10,8

12,3

Електрична енергія
Види продукціїробіт
Відпуск теплоенергії промислово-виробничими
котельними та районними котельними, Гкал
Видобуток нафти всіма способами, включаючи
газовий конденсат, тонн
Переробка нафти, включаючи газовий конденсат,
тонн
Видобуток газу горючого природного, тис. куб. м

Питомі витрати електроенергії, кВт.год
2001
2002
2003
29,3
29,9
29,3
81,9

80,4

70,4

61,8

56,9

54,2

5,4

11,2

9,8

Власні потреби і втрати на промислах при
видобутку газу, тис.куб.м

1,7

3,0

3,5

Видобуток вугілля, тонн

86,4

83,5

84,7

Переробка вугілля (збагачення), тонн

8,9

8,5

8,8

Виробництво вугільних брикетів, тонн

110,5

99,0

91,9

Видобуток руди залізної (товарної), включаючи
збагачення і виробництво концентрату, тонн
Виробництво руди марганцевої товарної, тонн

113,4

109,6

108,8

152,6

145,7

154,8

Виробництво агломерату залізорудного та
марганцевого, тонн
Виробництво кисню, тис. куб. м

36,0

35,6

34,5

758,3

761,8

737,1

Виробництво стисненого повітря, тис.куб.м
приведених
Виробництво чавуну, тонн

75,4

91,8

100,0

13,8

13,0

11,7

Виробництво сталі мартенівської, тонн

24,6

23,2

22,1

Виробництво сталі киснево-конверторної (без
врахування витрат енергії на виробництво
кисню), тонн
Виробництво труб стальних, тонн

38,0

36,8

35,7

246,4

267,5

227,3

103,0

99,6

93,4

803,9

752,6

734,3

Виробництво прокату чорних металів
(включаючи поковки із зливків), тонн
Виробництво електросталі, тонн
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Виробництво електроферосплавів, тонн

4291,8

4443,4

4235,4

Коксохімічне виробництво, тонн коксу 6%
вологості
Виробництво виробів вогнетривких, тонн

56,4

56,7

55,7

161,7

166,8

167,0

Виробництво метвиробів всього, тонн

520,8

450,7

424,4

Виробництво глинозему, тонн

321,1

329,5

315,7

17706,3
134,1
262,0

18143,2
99,4
271,5

18080,5
97,1
259,9

123,7

119,9

126,1

235,0

233,5

233,6

3333,5

3316,7

3279,0

1620,4

3005,5

666,5

Виробництво карбаміду в перерахунку на 100%
№ 2, тонн
Виробництво селітри аміачної, тонн

483,4

481,2

470,8

53,1

56,1

52,9

Виробництво смол синтетичних та пластичних
мас – всього, тонн
Виробництво метанолу-ректифікату, включаючи
метанол-сирець в перерахунку на ректифікат,
тонн
Виробництво фенолу синтетичного та
кам'яновугільного, тонн
Виробництво ацетилену, тонн

1150,3

936,5

1042,7

1574,9

1453,0

1367,5

3486,9

3086,7

2622,0

9053,1

8723,2

8699,0

Виробництво вуглецю технічного, тонн

833,5

927,9

747,5

Виробництво автомотошин, штук
Виробництво взуття гумового, пар
Виробництво литва чавунного, тонн
Виробництво поковок і гарячих штамповок без
термо-обробки і поковок із зливків, тонн
Виробництво литва кольорового, тонн

47,7
0,7
345,8
379,4

40,6
0,7
319,8
417,2

38,8
1,2
264,9
540,9

846,9

697,2

885,6

Термообробка металів, включаючи обробку
поковок, гарячих штамповок, прокату і литва,
тонн
Виробництво пиломатеріалів, включаючи
пиломатеріали із давальницької сировини, куб.м
Виробництво целюлози, тонн

322,6

238,2

280,5

40,0

38,0

37,5

514,1

535,7

607,7

Виробництво паперу, тонн

1161,7

1141,1

1074,1

Виробництво картону, тонн

904,4

806,4

756,4

Виробництво цементу.тонн

123,6

118,7

119,4

Виробництво алюмінію-сирцю, тонн
Виробництво сірки, тонн
Виробництво аміаку синтетичного, тонн
Виробництво кислоти сірчаної у перерахунку на
100% вміст, крім відпрацьованої, тонн
Виробництво соди кальцинованої 100%,
включаючи поташ і содопоташну суміш, тонн
Виробництво соди каустичної електролітичної
100%, включаючи їдкий калій, тонн
Виробництво добрив калійних, тонн
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Виробництво цегли глиняної, тис. штук умов,
цегли
Виробництво цегли силікатної і шлакової, тис.
штук умов, цегли
Виробництво плитки керамічної глазурованої для
внутрішнього облицювання стін, кв.м
Виробництво плитки фасадної керамічної, кв.м

93,4

97,8

97,5

44,4

45,6

47,0

2,9

2,8

3,1

5,0

6,0

-

Виробництво плитки керамічної для підлоги,
кв.м
Виробництво скловиробів, тонн

2,7

2,7

3,3

552,1

406,7

338,0

Виробництво скла віконного, тонн

240,4

219,7

225,4

Виробництво бавовно-волокна, тонн

4569,8

3837,0

4888,8

Виробництво тканин бавовняних, тис.кв.м

1671,7

1658,2

1813,3

Виробництво тканин лляних, тис. кв.м

2047,2

1688,9

2866,7

Виробництво тканин вовняних, тис. кв. м

5390,8

5146,0

5433,7

Виробництво тканин шовкових, тис. кв. м
Виробництво м'яса, включаючи субпродукти 1
категорії, тонн
Виробництво ковбасних виробів, тонн
Виробництво масла тваринного, тонн
Виробництво сиру, включаючи бринзу, тонн

1565,0
137,7

1678,3
131,5

1464,1
119,7

355,5
165,4
200,7

353,6
176,5
195,1

284,6
177,8
188,8

Виробництво продукції з незбираного молока в
перерахунку на молоко, тонн
Виробництво консервів м'ясних, тис. умов, банок

48,7

44,8

42,6

46,6

55,9

48,8

Виробництво консервів плодоовочевих, тис.
умов, банок
Виробництво консервів молочних, тис. умов,
банок
Переробка цукрових буряків, тонн

29,7

29,3

28,0

48,7

59,9

62,6

28,8

29,4

29,8

Виробництво хліба і хлібобулочних виробів, тонн

86,9

100,3

100,4

Виробництво кондитерських виробів, тонн

201,1

214,1

202,5

Виробництво олії рослинної з інших видів
насіння, тонн
Виробництво борошна сортового, тонн

151,7

149,5

475,1

101,1

101,1

101,1

1,8

2,0

1,9

Виробництво дріжджів кормових і
кормобактерину, тонн
Транспортування газу по магістральних
газопроводах, млн. м куб. км
Електротяга потягів залізниці, 10 тис. ткм брутто

1273,2

1283,4

1389,6

2,4

2,6

2,2

134,3

141,6

127,0

Експлуатаційно-виробничі потреби залізниці, 10
тис. ткм брутто

21,9

20,8

18,9

Виробництво спирту етилового, дал
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Теплова енергія
Види продукції робіт
Видобуток нафти всіма способами, включаючи
газовий конденсат, тонн

Питомі витрати теплоенергії, Мкал
2001
2002
2003
36,6
43,1
37,5

Переробка газу, тис. куб. м

26,9

28,0

24,0

Переробка нафти, включаючи газовий конденсат,
тонн
Видобуток вугілля, тонн

145,0

135,9

131,7

57,9

52,7

50,7

Виробництво вугільних брикетів, тонн

1634,2

1341,4

1399,3

Виробництво агломерату залізорудного та
марганцевого, тонн
Виробництво кисню, тис. куб. м

7,7

6,3

5,5

63,0

63,4

52,9

Виробництво чавуну, тонн

57,0

56,6

56,2

Виробництво сталі мартенівської, тонн

33,9

29,4

27,4

Виробництво прокату чорних металів (включаючи
поковки із зливків), тонн
Виробництво труб стальних, тонн

49,8

42,6

42,5

184,4

185,3

152,9

Коксохімічне виробництво, тонн коксу 6%
вологості
Виробництво глинозему, тонн

273,4

274,9

269,3

2100,2

2050,8

2020,2

Виробництво аміаку синтетичного, тонн

261,6

284,6

254,9

Виробництво соди кальцинованої 100%,
включаючи поташ і содопоташну суміш, тонн
Виробництво соди каустичної електролітичної
100%, включаючи їдкий калій, тонн
Виробництво добрив калійних, тонн

2385,7

2378,7

2339,1

4574,2

4479,6

4320,8

5264,8

-

-

Виробництво селітри аміачної, тонн

407,8

379,8

384,6

Виробництво волокон і ниток хімічних, тонн

30456,1

33093,3

29815,0

Виробництво смол синтетичних та пластичних мас
- всього, тонн
Виробництво метанолу-ректифікату, включаючи
метанол-сирець в перерахунку на ректифікат, тонн
Виробництво автомотошин, тонн

4337,6

3506,7

4727,9

1579,7

1432,5

1365,5

176,3

158,1

152,1

Сушіння пиломатеріалів, куб.м
Виробництво целюлози, тонн
Виробництво паперу, тонн

739,2
2630,0
2069,0

776,4
2630,0
1907,1

725,7
2628,3
1885,0

Виробництво картону, тонн

1722,4

1632,2

1600,5

Виробництво цегли силікатної і шлакової,
тис.штук умов, цегли
Виробництво листів азбестоцементних, тис. умов,
плит
Виробництво труб і муфт азбестоцементних, тис.
умов, м діам. 50 мм
Виробництво тканин бавовняних, тис.кв.м

342,7

346,3

372,2

199,7

185,9

184,0

6654,6

5216,0

4991,7

2559,2

2766,2

3120,7
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Виробництво тканин лляних, тис.кв.м

8860,2

7769,7

18463

Виробництво тканин вовняних, тис.кв.м

13054,7

13220,6

15638,8

Виробництво тканин шовкових, тис.кв.м

5051,6

4223,9

5019,3

Виробництво взуття шкіряного, тис.пар

3092,4

3184,3

3690,3

Виробництво м'яса, включаючи субпродукти
1 категорії, тонн
Виробництво ковбасних виробів, тонн

809,3

697,6

592,0

1231,4

1010,7

727,0

Виробництво масла тваринного, тонн

3176,1

3124,0

2670,2

Виробництво сиру, включаючи бринзу, тонн

3141,3

2985,2

2833,6

Виробництво продукції з незбираного молока в
перерахунку на молоко, тонн
Виробництво консервів м'ясних, тис. умов, банок

270,9

270,1

288,2

597,0

568,1

417,2

Виробництво консервів плодоовочевих, тис. умов,
банок
Виробництво консервів молочних, тис. умов. банок

339,2

286,1

299,3

945,1

848,1

904,6

Переробка цукрових буряків, тонн

287,7

291,2

289,9

Виробництво хліба і хлібобулочних виробів, тонн

247,6

290,5

321,5

Виробництво цукру-рафінаду, тонн

1179,3

1305,5

-

Виробництво кондитерських виробів, тонн

913,7

818,4

803,3

Виробництво спирту етилового, дал

48,8

51,3

51,2

Виробництво олії рослинної з інших видів
насіння, тонн
Виробництво вина, тис. дал

916,0

830,9

824,8

4297,1

3211,7

3235,3

Виробництво пива, тис. дал

3718,2

3816,6

3156,2

Пастеризація молока, тонн

96,8

112,7

104,1

Транспортування газу по магістральних
газопроводах, млн. м куб км

2,5

2,3

2,5

♦♦♦♦♦
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3.6. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ

ПОТЕНЦІАЛ НЕТРАДИЦІЙНИХ ТА ВІДНОВЛЮВАНИХ
ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІІ (НВДЕ)

(Енергія вітру, сонячна енергія, енергія малих рік, енергія біомаси,
геотермальна енергія, енергія скидного енерготехнологічного
потенціалу, енергія нетрадиційного палива).
Загальні положення
Сучасна енергетика розвивається в напряму екологічно чистої енергетики
на основі нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії.
В останній час нетрадиційна енергетика отримала визнання з боку
державних органів влади, в результаті чого підготовлено та прийнято ряд
державних програм і поправок до законів про енергетику, що створює
сприятливі умови як для впровадження і експлуатації вже розробленого
обладнання нетрадиційної енергетики, так і розвитку нових енерготехнологій
та устаткування.
Першочерговим завданням для успішної реалізації завдань основної
програми розвитку НВДЕ – Програми державної підтримки розвитку
нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і
теплоенергетики України – по широкомасштабному використанню енергії
НВДЕ є встановлення енергетичного потенціалу кожного з видів НВДЕ по всій
території України, для чого створена єдина Інформаційно-аналітична система з
розширеними функціями, що дозволяє оперативно вирішувати питання
ефективності впровадження енергетичного обладнання в конкретній місцевості.
Використання створеної інформаційно-аналітичної системи оцінки
енергетичного потенціалу відновлюваних джерел енергії України дозволяє
проводити щорічне відслідкування та уточнення кількісних параметрів
енергетичного потенціалу відновлюваних джерел енергії по всій території
України.
Інформаційно-аналітична система оцінки потенціалу відновлюваних
джерел енергії в Україні дозволяє визначати обгрунтовані технічно-досяжні
обсяги використання енергії відновлюваних джерел, що сприятиме виконанню
завдань Програми державної підтримки розвитку нетрадиційних та
відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики.
Енергетичний потенціал відновлюваних джерел енергії України є одним із
елементів візуалізації інформації, представленої в інформаційно-аналітичній
системі оцінки енергетичного потенціалу відновлюваних джерел енергії.
Бази даних енергетичних показників відновлюваних джерел енергії та
розподілу їх енергетичного потенціалу по території України для наступних
напрямів освоєння: енергія вітру, сонячна енергія, енергія малих рік, енергія
біомаси,
геотермальна
енергія,
енергія
довкілля
та
скидний
енерготехнологічний потенціал і нетрадиційне паливо.
Для оцінки енергетичного потенціалу енергії відновлюваних та
нетрадиційних джерел і для встановлення можливих обсягів його практичного
використання та обсягів заміщення традиційних паливно-енергетичних
ресурсів проведено розподіл на три різновиди – загальний, технічний і
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доцільно-економічний. Загальний потенціал – це вся кількість енергії, якою
характеризується кожне з розглянутих джерел енергії. Технічний потенціал – це
частка енергії загального потенціалу, яку можна реалізувати за допомогою
сучасних технічних засобів; доцільно-економічний потенціал – кількість
енергії, яку доцільно використовувати, враховуючи при цьому наступні
фактори: економічний, екологічний, технічно-технологічні, соціальні та
політичні. Енергетичний потенціал нетрадиційних та відновлюваних джерел
енергіі (НВДЕ) наведений в табл.. 13-25
Потенціал вітрової енергії в Україні
Україна має потужні ресурси вітрової енергії: річний технічний
вітроенергетичний потенціал дорівнює 30 млрд. кВт год.
В результаті обробки статистичних метеорологічних даних по швидкості та
повторюваності швидкості вітру проведено районування території України по
швидкостях вітру і визначено питомий енергетичний потенціал вітру на різній
висоті відповідно до зон районування.
Приведені дані є базовими при впровадженні вітроенергетичного
обладнання і призначені до використання проектувальниками об'єктів
вітроенергетики для встановлення оптимальної потужності вітроагрегатів та
тилу енергії (електрична або механічна) для ефективного її виробництва в
конкретній місцевості.
В умовах України за допомогою вітроустановок можливим є використання
15 19% річного об'єму енергії вітру, що проходить крізь перетин поверхні
вітроколеса. Очікувані обсяги виробництва електроенергії з 1 м2 перетину
площі вітроколеса в перспективних регіонах складають 800 1000 кВт год/м2
за рік.
Застосуванння вітроустановок для виробництва електроенергії в
промислових масштабах найбільш ефективно в регіонах України, де
середньорічна швидкість вітру > 5 м/с: на Азово-Чорноморському узбережжі, в
Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Миколаївській
областях, АР Крим та в районі Карпат.
Експлуатація тихохідних багатолопатевих вітроустановок з підвищеним
обертаючим моментом для виконання механічної роботи (помолу зерна,
підняття та перекачки води і т.п.) є ефективною практично на всій території
України.
Вітроенергетика України має достатній досвід виробництва, проектування,
будівництва, експлуатації та обслуговування як вітроенергетичних установок,
так і вітроенергетичних станцій; в країні є достатньо високий науковотехнічний потенціал і розвинена виробнича база. В останній час розвитку
вітроенергетичного сектора сприяє державна підтримка, що забезпечує
реалізацію ініціатив по удосконаленню законодавства, структури керування,
створенню вигідних умов для внутрішніх і зовнішніх інвесторів.
Реалізація державних національних програм в галузі вітроенергетики на
2010 рік передбачає загальне річне виробництво ефектроенергії на
вітроелектростанціях та автономних вітроустановках близько 5,71 млн.
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МВт год; що дозволить забезпечити біля 2,5 відсотків від загального річного
електроспоживання в Україні.
Використання представлених в атласі даних по потенціалу вітрової енергії
значно спрощуватиме і здешевлюватиме роботи по вибору та проектуванню
вітроенергетичного обладнання та об'єктів вітроенерегетики.
13. Питомий енергетичний потенціал вітрової енергії в Україні
Середньорічна
швидкість вітру,
Vср, м/с
< 4,25

4,5

5,0

5,5

Висота,
м
15
30
60
100
15
30
60
100
15
30
60
100
15
30
60
100

Природний
Технічно-досяжний
потенціал вітру,
потенціал вітру,
2
кВт год/м рік
кВт год/м2 рік
1120
200
1510
280
2030
375
2530
460
2010
390
2710
520
3640
700
4540
850
2810
520
3790
690
5100
860
6350
975
3200
620
4320
830
5810
1020
7230
1150

Потенціал сонячної енергії в Україні
В результаті обробки статистичних метеорологічних даних по
надходженню сонячної радіації визначено питомі енергетичні показники з
надходження сонячної енергії та розподіл енергетичного потенціалу сонячного
випромінювання для кожної з областей України.
Середньорічна кількість сумарної сонячної радіації, що поступає на 1 м2
поверхні, на території України знаходиться в межах: від 1070 кВт год/кв.м в
північній частині України до 1400 кВт год/м2 і вище в АР Крим.
Потенціал сонячної енергії в Україні є достатньо високим для широкого
впровадження як теплоенергетичного, так і фотоенергетичного обладнання
практично в усіх областях. Термін ефективної експлуатації гелІоенергетичного
обладнання в південних областях України – 7 місяців (з квітня по жовтень), в
північних областях 5 місяців (з травня по вересень). Фотоенергетичне
обладнання може достатньо ефективно експлуатуватися на протязі всього року.
В
кліматометеорологічних
умовах
України
для
сонячного
теплопостачання ефективним є застосування плоских сонячних колекторів, які
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використовують як пряму, так і розсіяну сонячну радіацію. Концентруючі
сонячні колектори можуть бути достатньо ефективними тільки в південних
регіонах України.
Достатньо високий рівень готового до серійного виробництва та широкий
діапазон можливого застосування в Україні обладнання сонячної теплової
енергетики показує, що для масштабного впровадження і отримання значної
економії паливно-енергетичих ресурсів необхідно лише підвищення
зацікавленості виробників до випуску великих партій такого обладнання.
Перетворення сонячної енергії в електричну енергію в умовах України
слід орієнтувати в першу чергу на використання фотоелектричних пристроїв.
Наявність значних запасів сировини, промислової та науково-технічної бази
для виготовлення фотоелектричних пристроїв може забезпечити сповна не
тільки потреби вітчизняного споживача, але й представляти для експортних
поставок більше двох третин виробленої продукції.
Приведені енергетичні показники з надходження сонячної радіації є
базовими при впровадженні сонячного енергетичного обладнання і
рекомендуються до використання в першу чергу проектувальниками об'єктів
сонячної енергетики для вибору типу обладнання (сонячні теплові,
фотоелектричні установки) та для встановлення їх оптимальної потужності і
терміну ефективної експлуатації обладнання в конкретній місцевості.
14. Сумарний річний потенціал сонячної енергії
на території України
ОБЛАСТІ
1. Вінницька
2. Волинська
3. Дніпропетровська
4. Донецька
5. Житомирська
6. Закарпатська
7. Запорізька
8. Івано-Франківська
9. Київська
10. Кіровоградська
11. Луганська
12. Львівська
13. Миколаївська
14. Одеська
15. Полтавська
16. Рівненська
17. Сумська
18. Тернопільська
19. Харківська
20. Херсонська

Потенціал сонячної енергії МВт год/рік
Технічний потенціал
Дорцільно-економічний
Загальний
потенціал ( 109)
( 107)
потенціал ( 105)
30,8
14,8
2,3
21,8
10,5
1,6
37,6
18
2,8
33
15,8
2,5
32,3
15,5
2,4
15,5
7,5
1,2
34,8
16,7
2,6
16,4
7,9
1,2
31,5
15,5
2,4
28,8
13,8
2,2
34
16,3
2,5
25,4
12,2
1,9
32,5
15,6
2,4
45,4
21,8
3,4
31,9
15,3
2,4
21,8
10,5
1,6
26
12,5
2,0
16,3
7,8
1,2
35,4
17
2,7
38,4
18,4
2,9
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21. Хмельницька
22. Черкаська
23. Чернівецька
24. Чернігівська
25. АР Крим
Всього

24,3
24,2
9,6
34,2
36,5
718,4

11,6
11,6
4,6
16,4
17,5
345,1

1,8
1,8
0,7
2,6
2,7
53,8

Енергетичний потенціал малих рік України
Україна має потужні ресурси гідроенергії малих рік –загальний
гідроенергетичний потенціал малих рік України становить біля 12,5 млрд.
кВт⋅год., що складає біля 28% загального гідро потенціал у всіх рік України.
Створено базу даних по розподілу енергетичного потенціалу малих рік по
областях України. Коливання осереднених даних по загальному потенціалу в
Україні досить незначні, тоді як дані по технічному та доцільно-економічному
потенціалу малих рік потребують уточнення – в звичайних ситуаціях не менше
одного разу в 5 років, а в виняткових випадках – щорічно.
Головною перевагою малої гідроенергетики є дешевизна електроенергії,
генерованої на гідроелектростанціях; відсутність паливної складової в процесі
отримання електроенергії при впровадженні малих гідроелектростанцій дає
позитивний економічний та екологічний ефект.
Первинним джерелом енергії для малої гідроенергетики с гідропотенціал
малих річок; верхня межа потужності гідроенергетичного обладнання
становить 30 МВт. Згідно міжнародної класифікації за нормативом ООН, до
малих гідроелектростанцій (МГЕС) відносять гідроелектростанції потужністю
від 1 до 30 МВт, до мініГЕС – від 100 до 1000 кВт, до мікроГЕС -не більше 100
кВт.
При використанні гідропотенціалу малих річок України можна досягти
значної економії паливно-енергетичних ресурсів, причому розвиток малої
гідроенергетики сприятиме децентралізації загальної енергетичної системи,
чим зніме ряд проблем як в енергопостачанні віддалених і важкодоступних
районів сільської місцевості, так і в керуванні гігантськими енергетичними
системами; при цьому вирішуватиметься цілий комплекс проблем в
економічній, екологічній та соціальній сферах життєдіяльності та
господарювання в сільській місцевості, в тому числі і районних центрів.
Малі ГЕС, міні- та мікроГЕС можуть стати потужною основою
енергозабезпечення для всіх регіонів Західної України, а для деяких районів
Закарпатської та Чернівецької областей – джерелом повного самоенергозабезпечення.
Для вирішення проблем розвитку малої гідроенергетики Україна має
достатній науково-технічний потенціал і значний досвід в галузі проектування і
розробки
конструкцій
гідротурбінного
обладнання,
дослідження
гідроенергетичного потенціалу малих річок, вирішення водогосподарських та
екологічних проблем при будівництві гідроелектростанцій. Українські
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підприємства мають необхідний виробничий потенціал для створення
вітчизняного обладнання малих ГЕС.
15. Гідроенергетичний потенціал малих рік України
Області
1. Вінницька
2. Волинська
3. Дніпропетровська
4. Донецька
5. Житомирська
6. Закарпатська
7. Запорізька
8. Івано-Франківська
9. Київська
10. Кіровоградська
11. Луганська
12. Львівська
13. Миколаївська
14. Одеська
15. Полтавська
16. Рівненська
17. Сумська
18. Тернопільська
19. Харківська
20. Херсонська
21. Хмельницька
22. Черкаська
23. Чернівецька
24. Чернігівська
25. АР Крим
Всього

Потенціал малих рік, млн. кВт. год./рік
Загальний
Технічний
Дорцільно-економічний
потенціал
потенціал
потенціал

360
115
101
189
336
4532
51
399
200
170
436
1814
157
38
396
304
298
427
268
2
304
331
884
178
211

238
76
67
125
222
2991
33
263
132
112
288
1197
104
25
261
201
197
282
177
2
200
219
583
118
139

108
35
30
57
101
1357
15
120
60
51
131
544
47
11
119
91
89
128
80
1
91
99
265
54
63

12501

8252

3747

Енергетичний потенціал біомаси в Україні
Енергетична ефективність біоенергетики достатньо висока для того, щоб
виділити її в окремий напрям енергетичного господарства; в Україні існує
достатній енергетичний потенціал практично всіх видів біомаси і необхідна
науково-технічна та промислова база для розвитку даної галузі енергетики.
Показники енергетичного потенціалу біомаси відрізняються від
потенціалу інших відновлюваних джерел енергії тим, що, окрім
кліматометеорологічних умов, енергетичний потенціал біомаси в країні в
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значній мірі залежить від багатьох інших факторів, в першу чергу від рівня
господарської діяльності.
Енергетичний потенціал біомаси представлено такими її складовими енергетичним потенціалом тваринницької сільськогосподарської і рослинної
сіьськогосподарської біомаси та енергетичним потенціалом відходів лісу.
Приведені середньорічні показники енергетичного потенціалу основних
видів біомаси для енергетичних потреб можуть бути використані для
встановлення потенціалу при врахуванні відповідних коефіцієнтів по
збільшенню або зменшенню обсягів отриманої біомаси в розрахунковому році.
Тому дані про наявність кожного з видів біомаси для енергетичних потреб в
областях України потребують щорічного обліку, дані про розподіл її
енергетичного потенціалу відповідно потребують щорічного перерахунку.
Основними технологіями переробки біомаси, які можна рекомендувати
до широкого впровадження в даний час є: пряме спалювання, піроліз,
газифікація, анаеробна ферментація з утворенням бігазу, виробництво спиртів
та масел для одержання моторного палива.
При
обгрунтуванні
впровадження
біоенергетичних
технологій
забезпечення охорони оточуючого середовища знезараженням відходів біомаси
часто посідає перше місце; в процесі переробки тваринницьких відходів та
міських стічних вод, окрім знешкодження небезпечної мікрофлори, гельмінтів
та насіння бур'янів, які попадають в грунт, в поверхневі та підземні води,
усувається забруднення повітря в зонах їх накопичення.
Вирішення агротехнічних проблем є не менш важливим фактором на
користь біоенергетики; причому в даному випадку слід враховувати не тільки
підвищення врожайності за рахунок високоякісних добрив, але й зменшення на
полях шкідливої мікрофлори та небажаної рослинності.
Економічна ефективність біоенергетичного обладнання в більшості
випадків забезпечується правильним вибором технології переробки біомаси та
розташуванням обладнання в місцях постійного її накопичення; важливим є
також ефективне і, по можливості, комплексне використання всіх отриманих в
процесі переробки продуктів.
16. Сумарний річний потенціал тваринницької сільськогосподарської
біомаси в Україні
Області
1. Вінницька
2. Волинська
3. Дніпропетровська
4. Донецька
5. Житомирська
6. Закарпатська
7. Запорізька

Кількість гною,
млн. т/рік
17,9
11,0
20,8
15,3
15,1
4,7
15,4
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Вихід біогазу,
млн. м3/рік.
891
527
110
794
725
243
771

Заміщення орг.
палива, т у.п./рік
713
422
880
635
580
194
617

8. Івано-Франківська
9. Київська
10. Кіровоградська
11. Луганська
12. Львівська
13. Миколаївська
14. Одеська
15. Полтавська
16. Рівненська
17. Сумська
18. Тернопільська
19. Харківська
20. Херсонська
21. Хмельницька
22. Черкаська
23. Чернівецька
24. Чернігівська
25. АР Крим
Всього

7,3
16,8
11,8
11,4
13,5
10,5
14,1
17,5
10,4
13,0
11,6
18,1
12,7
16,5
13,6
6,1
17,7
12,3

358
864
589
557
665
518
733
868
498
640
561
906
627
790
682
304
856
639

287
692
471
454
532
414
587
694
398
512
449
725
501
632
545
243
685
511

335,1

16706

13373

17. Потенціал рослинної сільськогосподарської біомаси
в Україні
Області

1. Вінницька
2. Волинська
3. Дніпропетровська
4. Донецька
5. Житомирська
6. Закарпатська
7. Запорізька
8. Івано-Франківська
9. Київська
10. Кіровоградська
11. Луганська
12. Львівська
13. Миколаївська
14. Одеська
15. Полтавська
16. Рівненська
17. Сумська

Біомаса
зернобобових культур, тис. МВт
год/рік
2400
200
1040
360
470
70
660
150
1140
950
820
270
740
1160
1830
200
1120

Біомаса
соняшника,
тис. МВт
год/рік
1197
0
6232
5244
3
23
5720
0
88
4346
4320
0
3598
4484
2843
0
488
321

Рослинні відхо- Рослиння відходи
ди кукурудзи, овочів відкритого і
тис. МВт
закритого грунту,
год/рік
тис. МВт год/рік
2780
170
5940
3330
320
710
3180
360
1530
3580
2090
270
1470
3560
3660
310
1290

440
200
820
1060
300
210
580
190
910
310
570
310
490
850
500
230
330

18. Тернопільська
19. Харківська
20. Херсонська
21. Хмельницька
22. Черкаська
23. Чернівецька
24. Чернігівська
25. АР Крим
Всього

1110
1210
570
1480
1740
290
700
130
21110

0
4466
2260
6
1466
7
71
1102
47964

670
2990
2300
2490
3550
1490
950
960
49950

240
580
700
330
600
230
360
730
12070

18. Енергетичний потенціал відходів лісу в Україні∗
Області

Осереднений об’єм відходів для
використання у вигляді палива,
тис. м3/рік

Енергозбереження відходів
для використання у вигляді
палива, тис. т у.п./рік

1. Вінницька
2. Волинська
5. Житомирська
8. Івано-Франківська
9. Київська
12. Львівська
16. Рівненська
17. Сумська
18. Тернопільська
21. Хмельницька
22. Черкаська
23. Чернівецька
24. Чернігівська
Всього

36,4
7,4
65,7
12,5
69,4
47,3
111
30,5
22,9
28,5
24,8
20,8
48,2

7,1
15,2
12,9
2,4
13,6
9,3
21,8
6
4,5
5,6
4,9
2,1
9,5

585,4

114,9

Потенціал геотермальної енергії в Україні
Україна має значні ресурси геотермальної енергії, загальний потенціал
яких в програмі державної підтримки розвитку нетрадиційних та
відновлюваних джерел енергії та малої гідро- та теплоенергетики оцінюється
величиною 438⋅10 кВт⋅год на рік, що еквівалентно запасам палива в обсязі
50×106 т у.п.
Геотермальні ресурси України представляють собою перш за все
термальні води і тепло нагрітих сухих гірських порід. Крім цього, до
перспективних для використання в промислових масштабах можна віднести
ресурси нагрітих підземних вод, які виводяться з нафтою та газом діючими
свердловинами нафто-газових родовищ.
Досить перспективним напрямком енергозберігаючої технологічної
політики, що дозволяє забезпечити значну економію традиційного палива, с
∗
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використання геотермальної енергії для опалення, водопостачання і
кондиціювання повітря в житлових та громадських будинках і спорудах в
містах і сільській місцевості, а також технологічне використання глибинного
тепла Землі в різних галузях промисловості і сільського господарства.
Найбільш поширеним і придатним в даний час до технічного
використання джерелом геотермальної енергії в Україні є геотермальні води,
прогнозний енергетичний потенціал яких представлено в атласі.
Подальша стратегія розвитку геотермальної енергетики в Україні полягає
в першочерговому розвитку найбільш підготовлених до практичної реалізації
технологій геотермального теплопостачання населених пунктів і сільськогосподарських об єктІв та в частковому переорієнтуванню науково-технічної бази
існуючих геологорозвідувальних та нафтодобувних організацій, завантаження
яких знижено внаслідок виснаження в Україні запасів нафти та газу. Одним із
перспективних напрямів розвитку геотермальної енергетики є створення
комбінованих енерготехнологічних вузлів для отримання електроенергії,
теплоти та цінних компонентів, що містяться в геотермальних теплоносіях.
З точки зору екології негативний вплив на оточуюче середовище при
експлуатації геотермальних родовищ значно менший, ніж при застосуванні
традиційних енергосистем. Новітні технології дозволяють звести негативний
вплив, що виникає при експлуатації геотермальних джерел енергії, до
мінімуму. Оцінки, зроблені рядом організацій, показали, що розвиток систем
геотермального теплопостачання дозволить не тільки економити органічне
паливо, але й спрощувати вирішення екологічних проблем для створення
сприятливих санітарних та житлових умов життя і праці населення.
19. Потенціал геотермальної енергії в Україні∗

∗

Області

Кількість теплоносія, що
видобувається при експлуатації
з підтримкою пластового
тиску, тис. м3/добу

Тепловий
потенціал
термальних вод,
МВт

Річна
економія,
тис. т у.п.

Закарпатська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Сумська
Харківська
Херсонська
Чернігівська
АР Крим
Всього

239,4
1620
1350
5,9
4,2
0,4
2430
37,2
21600

490
2820
2350
9,2
15,8
1,3
4230
58,3
37600

510
1900
1600
9,9
17
1,4
2900
62,7
25600

585,4

47574,6

32601
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Потенціал енергії надлишкового тиску доменного газу в Україні
Під терміном «потенціальна енергія надлишкового тиску доменного газу»
мається на увазі можливість виробництва механічної або електричної енергії
при розширенні доменного газу.
Одним із засобів інтенсифікації та підвищення ефективності доменного
процесу є підвищення тиску колошникових (доменних) газів. В сучасних
доменних печах тиск колошникових газів складає 0,35 - 0,5 МПа. Випуск газів з
печі здійснюють через дросельну установку, після якої тиск доменного газу
зменшується до 0,012 МПа. Потенціальна енергія надлишкового тиску
доменного газу може використовуватись в утилізаційних безкомпресорних
турбінах для виробництва електричної енергії.
Доменний газ розглядається як суміш ідеальних газів: СН4 – 3% об., СО –
27 % об., Н2 – 5 % об., N2 – 55 % об., СО2 – 12,5 % об., О2 – 0,2 % об.
Ресурси потенціальної енергії надлишкового тиску доменного газу,
визначені на основі статистичних даних про виробництво та споживання
доменного газу в 1999 році, приймаються в якості прогнозу на найближчі роки.
В Україні в 1999 році при виробництві 23 млн. т чавуну утворилося 37,56
млрд. м3 доменного газу. Загальні ресурси енергії надлишкового тиску
доменного газу еквівалентні 1536,6 тис. МВт год.
Газове господарство металургійних заводів України являє собою складну
інженерну систему, що сформувалася протягом багатьох десятиліть. Внесення
докорінних змін в схему газового господарства заводів з метою встановлення
утилізаційних безкомпресорних турбін у багатьох випадках може
супроводжуватись невиправдано великими капітальними вкладеннями та
організаційними ускладненнями. На найближчу перспективу економічно
доцільною може бути утилізація надлишкового тиску лише тієї частини
доменного газу, що споживається енергетичними установками.
Для гарантування стабільної та надійної роботи дросельної установки
доменної печі пропускну спроможність утилізаційної безкомпресорної
турбогенераторної установки приймають до 70-80% від номінальної витрати
доменного газу. Технічно доступні ресурси потенціальної енергії надлишкового
тиску доменного газу визначають, враховуючи, що коефіцієнт корисної дії
утилізаційних безкомпресорних турбін становить близько 75 %.
Розвиток даного напряму нетрадиційної енергетики дозволить
підприємствам не тільки економити органічне паливо, але й спрощувати
вирішення екологічних проблем для створення сприятливих санітарних та
житлових умов життя і праці населення.
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20. Енергетичний потенціал ресурсів потенціальної енергії
надлишкового тиску доменного газу в областях∗ України
Області

Дніпропетровська
Донецька
Запорізька
Луганська
Всього

Потенціал надлишкового тиску доменого газу,
тис МВт год/рік
Загальний
Технічний
Доцільно-економічний
потенціал
потенціал
потенціал
533,4
309,1
103,7
707,7
395,3
105,4
145,3
81,2
25,3
130,3
72,8
7,3
1536,6
858,4
241,7

Потенціал енергії надлишкового тиску природного газу в Україні
Під терміном «потенціальна енергія надлишкового тиску природного
газу» мається на увазі можливість виробництва механічної або електричної
енергії при розширенні природного газу.
Транспортування природного газу здійснюється при тиску, що перевищує
необхідний при використанні споживачами. Для узгодження умов експлуатації
газотранспортної мережі та споживачів встановлюються дроселюючі пристрої,
при цьому потенціальна енергія надлишкового тиску природного газу
втрачається. Магістральними газопроводами природний газ транспортується
при номінальному тиску 5,5 або 7,5 МПа. З магістральних газопроводів і
газопровідних відводів газ тиском 1,5 - 6,5 МПа підводиться до промислових
об'єктів та населених пунктів і редукується на газорозподільчих станціях до
тиску 0,4; 0,6; 1,2 МПа. В подальшому на газоредукуючих пунктах підприємств
та населених пунктів здійснюється зниження тиску до 0,3 - 0,6 МПа для потреб
великих промислових споживачів і до 5 кПа для потреб побутових споживачів.
За допомогою детандерних установок можна здійснити зменшення тиску
та утилізувати потенціальну енергію надлишкового тиску природного газу для
виробництва електричної енергії.
В господарському комплексі України у 1999 році спожито 71,5 млрд. нм3
природного газу. За розрахунками теоретичні ресурси потенціальної енергії, що
втрачається при дроселюванні природного газу, становлять біля 5021 тис.
МВт⋅год щорічно.
Технічно доступні ресурси потенціальної енергії еквівалентні річному
виробництву електроенергії 2335 тис. МВт⋅год.
Проте, у зв'язку зі значною сезонною та добовою нерівномірністю
споживання природного газу, відсутністю в ряді випадків необхідних
електричних мереж, економічно доцільні обсяги виробництва електроенергії за
рахунок надлишкового тиску природного газу значно обмежуються. Найбільш
сприятливі умови для встановлення турбодетандерних установок можуть бути

∗
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на газорозподільчих станціях та газорегулюючих пунктах, що обслуговують
енергетичні підприємства та власні потреби газотранспортної мережі.
Ресурси потенціальної енергії надлишкового тиску природного газу,
визначені на основі статистичних даних про споживання природного газу в
1999 році, приймаються в якості прогнозу на найближчі роки.
21. Енергетичний потенціал ресурсів потенціальної енергії надлишкового
тиску природного газу в області України
Області
1. Вінницька
2. Волинська
3. Дніпропетровська
4. Донецька
5. Житомирська
6. Закарпатська
7. Запорізька
8. Івано-Франківська
9. Київська
10. Кіровоградська
11. Луганська
12. Львівська
13. Миколаївська
14. Одеська
15. Полтавська
16. Рівненська
17. Сумська
18. Тернопільська
19. Харківська
20. Херсонська
21. Хмельницька
22. Черкаська
23. Чернівецька
24. Чернігівська
25. АР Крим
Всього

Потенціал надлишкового тиску природного газу,
тис МВт год/рік
Загальний
Технічний
Доцільно-економічний
потенціал
потенціал
потенціал

156
45
680
788
61
65
270
204
477
38
369
273
92
187
193
81
118
60
361
42
87
165
31
79
99

73
21
316
366
28
30
126
95
222
18
172
127
43
87
90
38
55
28
168
20
40
77
14
37
46

39
9,3
146
135
15
5,5
80
54
162
7,3
61
32
23
28
39
12
31
11
106
8,5
13
29
5,1
16
29

5021

2337

1096,7

Енергетичний потенціал шахтного метану в Україні
За деякими оцінками ресурси метану в вугільних пластах в перерахунку
на умовне паливо займають третє місце серед запасів горючих копалин на
планеті після вугілля та природного газу. Однак при цьому необхідно
враховувати, що до останнього часу шахтний метан розглядався не в якості
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палива, а тільки як небажаний супутник процесу вуглевидобутку; з огляду на це
обсяги виділення метану оцінювались лише для усунення негативних наслідків
виділення метану в шахтах. Тому в оцінках ресурсів шахтного метану часто
існують значні розбіжності.
Одним з найбільш перспективних регіонів України для розвитку даної
галузі нетрадиційної енергетики є Донбас; метаморфізм вугілля басейну
Донбасу супроводжусться утворенням великої кількості метану. Метан в
басейні знаходиться в вугільних пластах, вміщуючих породах і в підземних
водах. Українськими спеціалістами на основі аналізу інформації по всій
вугільній галузі України за період 1998-1999р.р. визначено найбільш
перспективні об'єкти для промислової розробки ресурсів шахтного метану в
Україні – це 29 шахт Донецького басейну. Основними методами утилізації
шахтного метану в якості палива є використання його як палива в парових
котлах, газотурбінних установках, як моторного палива в двигунах
внутрішнього згорання, а також переробка на газових заводах.
Найбільш простим і легкоздійсненним, хоча не самим економічно
ефективним, способом утилізації шахтного метану є спалювання його замість
вугілля з метою забезпечення промислових і побутових потреб шахт та для
виробництва електроенергії на місцевих ТЕЦ.
Типова котельня шахти спалює в зимовий час 60-70 т/добу вугілля, в
літній час – 30-40 т/добу. Застосування вугілля в котельних, крім необхідності
спалювання гостродефіцитного твердого палива, потребує важкої праці по
видаленню золи та шлаку. На шахтах, що добувають високоякісне коксівне
вугілля, опалення проводиться привозним енергетичним вугіллям, що значно
збільшує загальні витрати через його транспортування. При переводі шахтних
котельних на опалення шахтним метаном повністю виключається або різко
скорочується споживання вугілля, за рахунок чого відповідно знижується
кількість викидів в атмосферу шкідливих газів (СО2, SО2, Н2S, вуглеводи) і
припиняється викид в атмосферу незгорілого вугільного пилу та золи; крім
того, скорочується чисельність обслуговуючого персоналу котельні.
Питанням розробки шахтного метану в Україні в останній час (19981999р.р.) приділялась велика увага, в цей період прийнято ряд законів і нормативних актів, які можуть сприяти реалізації метанових енергетичних проектів.
22. Енергетичний потенціал шахтного метану
для промислового освоєння в областях∗ України
Області
Донецька
Луганська
Всього

∗

Енергетичний потенціал шахтного метану
Загальний потенціал,
Річний потенціал,
тис. МВт год
МВт год/рік
502500
8690
141580
1165
644080
9855

Дани області де є енергетичний потенціал шахтного метану
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ОбсягизаміщенняПЕР
тиступрік
1069
143
1212

Енергетичний потенціал торфу в Україні
Торф – це своєрідне, відносно молоде геологічне утворення, що
відноситься до горючих корисних копалин і створюється в результаті
природного відмирання та неповного розпаду болотної рослинності в умовах
надлишкової вологості і недостатньому доступі повітря.
Торфові родовища зустрічаються майже по всій території України, за
виключенням приморських і південних- областей (Кримська, Луганська,
Одеська, Чернівецька). Найбільш поширені торфові родовища в наступних
областях: Рівненській, Волинській, Чернігівській, Житомирській, Київській,
Львівській. Заторфованість Рівненської і Волинської областей досягає 6,5%,
тоді як в Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Полтавській,
Сумській та Харківській вона не перевищує 1,9% усієї території. Ще рідше
зустрічаються
родовища
торфу
в
Миколаївській,
Запорізькій,
Дніпропетровській, Закарпатській, Івано-Франківській областях, де ступінь
заторфованості не перевищує 0,1%.
Нерівомірність територіального розподілу торфових ресурсів в Україні
обумовлена неоднорідністю кліматичних, геологічних та інших факторів, що
визначають процеси торфоутворення і торфонагромадження.
За основу геолого-економічної оцінки ресурсів торфу в Україні
покладений Державний облік запасів торфу, геологічна вивченість родовищ
торфу і потреба в торфі народного господарства.
За даними Держкомгеології на території України виявлено і розвідано
3118 торфових родовищ з геологічними запасами біля 2,2 млрд. т. Загальна
площа родовищ становить біля 3 млн.га, в промислових межах – біля 600 тис.га,
балансові запаси торфу становлять біля 735 млн. т. Запаси торфу на відведених
під промислову розробку родовищах становлять 22,6 млн. т., а підготовлені
промислові потужності по його видобуванню – 2100 тис. т (по виробництву
торфобрикетів – 700 тис. т).
Ресурси торфу – це значний енергетичний та агрохімічний потенціал
нашої країни; торф на даний час успішно використовується як комунальнопобутове місцеве паливо і є джерелом сировини для інших галузей народного
господарства. Комплексне використання торфу, тобто використання торфу
одного родовища одночасно для потреб сільського господарства та
промисловості, обумовлюється наявністю великої різноманітності його видів
навіть в межах одного родовища.
Загальний енергетичний потенціал промислових запасів торфу в Україні,
що являє собою енергетичний потенціал всіх його геологічних запасів, в
перерахунку на умовне паливо становить 836,5 млн. т у.п.; доцільноекономічний потенціал або енергетичний потенціал балансових родовищ – біля
362 млн. т у.п.
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23. Енергетичний потенціал торфу в областях України
Області
1. Вінницька
2. Волинська
3. Дніпропетровська
4. Донецька
5. Житомирська
6. Закарпатська
7. Запорізька
8. Івано-Франківська
9. Київська
10. Кіровоградська
11. Луганська
12. Львівська
13. Миколаївська
14. Одеська
15. Полтавська
16. Рівненська
17. Сумська
18. Тернопільська
19. Харківська
20. Херсонська
21. Хмельницька
22. Черкаська
23. Чернівецька
24. Чернігівська
25. АР Крим
Всього

Загальний енергетичний
потенціал торфу, млн.
МВт год
136,4
1378,1
0,25
2,4
290,5
0,2
1,08
45,2
716,5
8,7
0,24
690,6
1,26
364,3
1176,2
331,0
384,3
15,7
11,3
236,6
191,6
818,5
6801,0

Доцільно-економічний
потенціал, млн. МВт год
34,6
761,8
159,2
17,19
146,5
244,1
143
575,3
575,3
114,8
7,96
99,04
79,7
356
2941

Енергетичний потенціал теплової енергії стічних вод в Україні
Основними джерелами низько потенціальної скидної теплоти
техногенного походження с вентиляційні викиди та охолоджуюча вода
технологічного та енергетичного обладнання підприємств, промислові та
комунально-побутові стоки. Досвід провідних країн свідчить, що найбільш
ефективним є використання теплової енергії стічних вод за допомогою
теплових насосів. В Україні каналізаційні системи централізованого відведення
комунально-побутових стоків функціонують в 427 містах, 515 селищах
міського типу, 856 селах. Питомий обсяг комунально-побутових стоків
становить 0,15-0,4 куб. м на одного жителя за добу. Цей показник значною
мірою залежить від доступності води та соціально-економічних умов в окремих
регіонах.
В Україні загальний річний об'єм комунально-побутових стоків становить
близько 3740 млн. м3 . Температура стоків становить 12 - 20 °С залежно від
сезону.
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Потужні теплонасосні станції теплопостачання можуть розміщатися біля
відвідних каналів очищених комунально-побутових вод. Можливим є
створення окремих теплонасосних установок для утилізації теплоти умовно
чистих стоків басейнів, спортивних комплексів, пральних комбінатів та інших
об'єктів побутового і промислового призначення.
Для розрахунку ресурсів низькопотенціальної теплової енергії стічних
вод прийнято, що температура стоків в літній період становить 20 °С, а в
зимовий період 12 °С. В ідеальному випадку в тепловому насосі стічні води
можна охолодити до 0 °С, але в реальних умовах досягається охолодження до
0,5 °С.
Теоретичні ресурси низькопотенціальної теплової енергії стічних вод
розраховуються, виходячи з загального обсягу каналі заційних стоків
відповідної області. Технічно доступні ресурси розраховуються, виходячи з
загального обсягу очищених каналізаційних стоків лише від міських поселень.
Економічно-доцільні обсяги використання низькопотенціальної теплової
енергії стічних вод розраховуються, виходячи з половини обсягу очищених
стоків від міських поселень відповідної області (враховуються обмеження,
пов'язані з нерівномірністю надходження стоків).
Завдяки роботі теплонасосних станцій можна зменшити споживання
високоякісного палива в комунальних системах теплопостачання міст; при
використанні теплових насосів з приводом від двигунів внутрішнього згоряння,
паро- або газотурбінних установок значно збільшуються можливі обсяги виробництва товарної теплової енергії, а ефективність тепло насосних станцій
зростає майже у два рази.
24. Енергетичний потенціал низькопотенціальної теплової енергії стічних
вод в областіх України
Області

1. Вінницька
2. Волинська
3. Дніпропетровська
4. Донецька
5. Житомирська
6. Закарпатська
7. Запорізька
8. Івано-Франківська
9. Київська
10. Кіровоградська
11. Луганська
12. Львівська

Потенціал низькопотенціальної теплової енергії
стічних вод, тис. МВт год/рік
Загальний
Технічний
Доцільно-економічний
потенціал
потенціал
потенціал
1170
636
239
761
383
144
9398
4825
1809
8550
4089
1533
1155
499
187
903
378
142
3091
1535
576
1869
912
342
9608
5086
1907
836
451
169
2971
1329
498
4979
2616
981
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13. Миколаївська
14. Одеська
15. Полтавська
16. Рівненська
17. Сумська
18. Тернопільська
19. Харківська
20. Херсонська
21. Хмельницька
22. Черкаська
23. Чернівецька
24. Чернігівська
25. АР Крим
Всього

1232
3879
1683
1701
1024
744
5273
870
1135
2229
487
924
3312

653
1735
853
523
456
376
2825
448
542
774
264
478
1273

245
651
320
196
171
141
1059
168
203
290
99
179
477

69781

33939

12726

Енергетичний потенціал теплоти грунту та ґрунтових вод в Україні
Температура грунту та гірських порід біля поверхні Землі визначається
балансом теплової енергії, що надходить від Сонця та тепловим
випромінюванням земної поверхні. Теплова енергія, що надійшла від Сонця,
акумулюється в шарі грунту осадових та гірських порід на глибинах до
ізотермічної поверхні. Шар грунту між глибиною промерзання та ізотермічною
поверхнею може розглядатися як природний сезонний акумулятор теплової
енергії, причому енергія, відведена в зимовий період буде відновлюватись в
теплий період року; це стосується і ґрунтових вод, що насичують вищевказаний
шар грунту та осадових порід.
Теплова енергія грунту та ґрунтових вод може використовуватися для
обігріву та вентилювання приміщень. Відбір теплової енергії від грунту може
здійснюватися за допомогою фунтових теплообмінників різних типів.
Температура теплоносія в ґрунтовому теплообміннику становить від мінус 5-7
до плюс 10-12°С і є придатною для виробництва теплоносія з температурою 4070°С за допомогою теплових насосів. Досвід провідних країн свідчить, що
енергію грунту найчастіше використовують в теплонасосних установках
потужністю до 70-100 кВт, які обслуговують окремі невеликі будинки,
головним чином садибні житлові будинки. В умовах України це можуть бути
садибні будинки міст та сіл.
В Україні експлуатується 9,3 млн. садибних будинків з загальною
площею 515,8 млн. м2. Для їх теплопостачання можна влаштовувати грунтові
теплообмінники з теоретичним запасом теплової енергії 525855 тис. МВт.год.
на рік. Це і є теоретичні ресурси теплової енергії грунту та ґрунтових вод, що
значно перевищують потреби енергії для опалення садибних житлових
будинків.
В 1999 році населенню України було продано котельно-пічного палива в
обсязі, еквівалентному 26872 тис. т у. п., у вигляді природного газу, коксу,
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вугілля, торфу, вугільних та торф'яних брикетів, рідкого пічного палива, дров.
Із зазначеної кількості палива близько 24185 тис. т у. п. спожито для опалення
та гарячого водопостачання, при цьому було вироблено теплової енергії в
обсязі до 157528 тис. МВт.год. Для виробництва такої кількості теплової енергії
необхідно було б використати 112520 тис. МВт.год. низькопотенціальної
теплової енергії, що приймається за оцінку технічно доступного обсягу
використання теплової енергії грунту та ґрунтових вод для теплопостачання
садибних будинків.
Оцінки ресурсів низькопотенціальної теплової енергії грунту та
ґрунтових вод, визначені на основі статистичних даних про житловий фонд та
споживання котельно-пічного палива, можуть прийматися в якості прогнозу на
найближчі роки.
25. Енергетичний потенціал низькопотенціальної теплоти
грунту та грунтових вод в областях України
Області

1. Вінницька
2. Волинська
3. Дніпропетровська
4. Донецька
5. Житомирська
6. Закарпатська
7. Запорізька
8. Івано-Франківська
9. Київська
10. Кіровоградська
11. Луганська
12. Львівська
13. Миколаївська
14. Одеська
15. Полтавська
16. Рівненська
17. Сумська
18. Тернопільська
19. Харківська
20. Херсонська
21. Хмельницька
22. Черкаська
23. Чернівецька

Потенціал низькопотенціальної теплоти грунту та
грунтових вод, тис. МВт год/рік
Загальний
Технічний
Доцільно-економічний
потенціал
потенціал
потенціал
4731
3379
513
3321
2372
290
15438
11027
424
15422
11015
2656
3374
2410
428
5093
3638
79
3833
2738
355
5532
3951
51
12966
9262
192
3720
2657
833
10571
7551
1958
11941
8529
203
3441
2458
117
4015
2868
195
9163
6545
162
3106
2219
225
4492
3208
239
3819
2728
194
12125
8661
153
2597
1855
172
4438
3170
171
4286
3061
476
2149
1535
123
332

Області

24. Чернігівська
25. АР Крим
Всього

Потенціал низькопотенціальної теплоти грунту та
грунтових вод, тис. МВт год/рік
Загальний
Технічний
Доцільно-економічний
потенціал
потенціал
потенціал
3930
2807
149
4027
2877
206
157530

112521

♦♦♦♦♦
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3.7. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ
Проблема охорони навколишнього середовища складається передусім тому,
що технологічні процеси виробництв всіх галузей народного господарства
нерозривно зв'язані з споживанням природних ресурсів і різноманітними
викидами внавколишне середовище. Сучасний етап взаємодії господарської
діяльності з довкіллям характеризується величезними масштабами змін
природнього стану ланшафтів, атмосфери і поверхні океану, зростанням
енергетичної озброєності, виробництвом всебільшого числа нових речовин і
викидами їх в навколишне середовище, звеличенням кількості твердих рідких і
газоподібних викидів та іншими факторами. Сукупність всіх впливів на
навколишне середовище веде до формування нової екологічної ситуації, що
потребує активних дій по запобіганню можливих негативних змін.
Взагальному плані ця проблема завжди приваблювала увагу прогресивних
вчених і суспільних діячів. Насправді наукове спрямування вона отримала з
перших кроків розвитку радянської науки в працях академіка В. І.
Вернадського.Розвиваючи вчення про біосферу, В. І. Вернадський ввів поняття
матеріально – енергетичної структури навколишнього середовища, показав
закономірність і неминучість розширення кордонів впливу людини на
навколишне середовище, що веде в кінцевому результаті до перетворення
биосфери в сферу гармонії високорозвинутого людського суспільстваз
навколишнім середовищем – сферу розуму – ноосферу. Це вчення є
теоретичною основою проблеми охорони навколишнього довкілля.
Практична реалізація конкретних заходів по охороні довкілля визначається
інженерно – технічними рішеннями, які приймаються на основі використання
здобутків науки, можливостей технології і всебічного техніко – економічного
аналізу.
Пошук раціональних варіантів вирішення повинен відбуватися на всіх
стадіях інженерно технічної діяльності (при виробленні наукових
рекомендацій, проектуванні, виготовленні чи експлуатації технічних засобів).
Масштаби природоохоронних заходів невпинно розширюються. В різних
галузях господарської діяльності є приклади ефективного вирішення завданнь
зниження рівня негативного впливу окремих виробництв на навколишне
середовище.
Все більш визначено ставиться проблема єдиного (надгалузевого або
міжгалузевого) підходу до рішення задач охорони навколишнього середовища,
тому що тільки такий підхід дозволить відкрити загальні закономірності
взаємодії людини з навколишнім середовищем і практично реалізувати
міроприємства по зниженню рівня негативного впливу на навколишне
середовище, а тобто, на екосистеми.
При такому підході всі елементи навколишнього середовища потрібно
роздивлятися з точки зору їх ресурсних можливостей, так як, з одного боку,
ресурси
підтримують
різноманітність
навколишнього
середовища,
забезпечують динамічну рівновагу екосистем, а з другого – навколишне
середовище є джерелом твердих, рідких і газоподібних ресурсів для всіх видів
334

господарської діяльності і в той же час служить для зтікання в нього всіх видів
викидів. Окрім того, дуже важливо відкрити закономірності елементарних
процесів взаємодії виробництв з навколишнім середовищем і виявити з них
найбільш характерні. При цьому, якщо процеси взаємодії з довкіллям окремих
виробництв можливо роздивлятися ізольовано, без зв'язку з другими
процесами, то при аналізові тих самих процесів з точки зору змін в
навколишньому середовищі необхідно ураховувати всю їх сукупність і складні
взаємодії між собою.
Опираючись на вчення В. І. Вернадського про закономірності взаємодії
господарської діяльності людського суспільства, яка перетворюється на
“могутню геологічну силу”, з матеріально – енергетичною структурою
навколишнього середовища, необхідно надалі систематизувати і уточнювати
основні питання енергоспоживання і енергозбереження, як головних
екологічних факторів і індикаторів сталого розвитку
При оцінюванні енергоємності ВВП ураховується енергія, яка міститься у
всіх видах ресурсів, що використовуються в промисловій діяльності людини.
Для переважної більшості галузей господарської діяльності масштаби
виробництва знаходяться в прямому зв'язку з рівнем споживання природних
ресурсів. Тому до характерних показників масштабів виробництва відносяться:
сумарне світове споживання ресурсів, регіональне споживання, а також
співвідношення між виробництвом і споживанням.
На протязі декількох десятилітть в світі і в більшості країн спостерігається
кількісне зростання майже всіх цих показників, незважаючи на те що масштаби
виробництва і темпи зростання окремих галузей господарської діяльності в
різних країнах суттєво розізняються.
При постійному зростанні виробництва всіх видів продукції в останні роки
має місце значно вищий стійкий приріст виробництва в промисловості.
Відповідно динамічно зростає добування природних ресурсів, що забезпечують
розвиток цих галузей господарства. Наприклад за період з 1950 по 1975 рік
добування нафти у світі збільшився більше чим в 5 разів, калійних солей – в 5,5
разів, фосфатів – в 6 разів.
Розвиток науки і техніки, на основі якого стало можливим таке розширення
масштабів виробництва у всіх галузях господарської діяльності, зумовлює ще
більш динамічне їх розширення.
Найбільш характерним прикладом взаємодії з навколишнім середовищем є
споживання людиною первинних видів паливних ресурсів: твердих, рідких і
газоподібних вуглеводнів.
З метою єдиного підходу до проблеми в першу чергу необхідно знати
загальні характеристики взаємодій.
В процесі виробництва більшості видів товарної продукції споживаються
ресурси навколишнього середовища і виникають проміжні і побічні продукти,
які являють собою сукупність (множину) матеріальних і енергетичних впливів
на навколишнє середовище.
Кількісні оцінки взаємодії чинників технічного процесу з навколишнім
середовищем можна виконати на основі аналізу матеріального і енергетичного
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балансів шляхом зведення вироблення продукції до середніх питомих
показників або на основі експериментальних чи статистичних даних стосовно
до розглянуваних умов.
Характерним для багатьох виробництв є процес спалювання органічного
палива, як основа забезпечення всього виробництва тепловою і електричною
енергією.
Властивості палива значною мірою визначаються його хімічним складом
(табл. 26, 27), масою і баластом.
26. Характеристика твердого та рідкого палива
Паливо

Г

С
Деревина
Торф
Буре вугілля
Сланці
Мазут

51
58
64-77
60-75
86-88

Склад горючої маси, %
ОГ
НГ
NГ
6
6
4-7
7-9
10-10

42,6
33
15-25
10-17
0,5-0,8

S

Г

–
0,5
0,5
2,5
0,5-7,5
1
5-15
1
0,5-0,8 0,5-3

Вища теплота
згоряння
МДжкг
18,9-20,1
21,4-24,7
26,4-30,2
29,3-37,7
44 - 46

27. Характеристика складу газоподібного палива
Речовина і її склад, %

Густина
3
газу, кг/м

Водень до 0,001
Оксид вуглецю до 0,001
Двооксид вуглецю 0,1-0,7
Сірчистий газ *
Сірководень *
Метан 78 – 97
Етан 0,2 – 6,0
Пропан 0,1 – 4,0
Бутан 0,1 – 2,0
Пентан до 0,5
Етилен *
Пропілен *
Бутилен *
Бензол *
* Міститься в окремих родовищах

0,090
1,250
1,964
2,858
1,520
0,716
1,342
1,967
2,593
3,218
1,251
1,877
2,503
3,485

Теплота
згоряння,
3
МДж/м
10,8
12,65
23,4
35,85
63,8
91,3
118,7
146,2
59,1
86,1
113,6
141,5

Основними пальними складовими (пальною масою) є вуглець (питома
теплота згоряння 34,4 МДж/кг), водень (питома теплота згоряння 10,8 МДж/кг)
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і сірка (питома теплота згоряння 9,3 МДж/кг). Сірка міститься в пальному в
трьох видах: органічна (в складі складних сполук), колчеданна (в сполуках із
залізом та іншими металами) і сульфатна.
Мінеральні домішки, які характеризують попільність, присутні в пальному
у вигляді силікатів (кремнезем Si О 2 , глинозем Al 2 O 3 , глина), сульфідів

CaCO3 , MgCO 3 , FeCO 3 ) cульфатів ( CaSO4 , MgSO 4 ),
( Fe 2 S ), карбонатів (
оксидів та діоксидів металів, фосфатів, хлоридів і солей лужних металів у
різних сполуках для різних родовищ. Негорючі матеріали разом з вологою
утворюють баласт палива.
Найважливішою характеристикою пального є теплота згоряння. Вищою
С

теплотою згоряння палива QВ називають кількість теплоти, яка виділяється при
повному згорянні будь-якого палива, коли вся волога переходить у продукти
реакції горіння. При згорянні палива відбувається ряд складних фізикохімічних процесів, основним з яких є інтесивна реакція окислення.
В реальних реакціях горіння вихідні речовини проходять проміжні стадії, в
результаті чого створюються активні продукти – атоми або вільні радикали. В
процесі горіння ці продукти відтворюються, забезпечуючи його подальше
протікання. Закономірності цих процесів були виявлені і пояснені Н. Н.
Семеновим і одержали назву ланцюгових реакцій горіння.
При спалюванні органічного палива розрізняють чотири типи горіння:
нейтральне (стехіометричне, або повне згоряння палива без надлишку повітря,
коефіцієнт надлишку повітря α =1,0); окислювальне (повне згоряння при
невеликому надлишку повітря, α >1,0); відновне (неповне згоряння при нестачі
кисню, α <1,0) і змішане (окислювально-відновне, характерне для горіння
твердого палива при нерівномірній взаємодії поверхні його часток з повітрям).
В табл 28 наведено типові реакції горіння основних компонентів
органічного палива і теплові ефекти цих реакцій. Очевидно, що присутність в
паливі сірки й азоту неминуче веде в процесі горіння до утворення сполук цих
речовин.
28. Типові реакції горіння основних компонентів
органічного палива при нормальних умовах і їх тепловий ефект
Речовина

Формула реакції

Тепловий ефект з урахуванням
випаровування води, кДж/кг

Вуглець
Сірка

C + O2 + 4 N 2 → CO 2 + 4 N 2

Водень
Оксид
вуглецю
Метан

H 2 + 1/ 2O2 + 2N2 → H 2O + 2N2
CO + 1 / 2O2 + 2 N 2 → CO2 + N 2

S 2 + 2 O 2 + 8 N 2 → 2 SO 2 + 8 N 2

CH4 + 2O2 + 8N2 → CO2 + 2H2O + 8N2
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392
578
242
283
803

Аналіз умов утворення оксидів азоту (NOх) при різних режимах горіння
газу, показав, що більша частина NOх утворюється за зоною активного горіння.
Експериментальні дані про утворення NOх як у зоні горіння, так і за її межами
в ході реакції з участю радікалів підтверджуються теоретично.
Точний розрахунок утворення NOх в загальному вигляді для будь-яких
топкових пристроїв неможливий, оскільки для цього необхідно розв’язати
систему рівнянь, що описують умови перебігу
хімічних реакцій.
Експериментальні дослідження показали, що в процесі горіння NOх
утворюється в результаті окислення азоту, що міститься в паливі («паливна»
складова), й окислення азоту повітря («повітряна», або «термічна» складова).
При спалюванні газу NOх утворюється переважно першим шляхом, а при
спалюванні твердого палива – термічним. Крім того, утворення оксидів азоту в
конкретних умовах істотно залежить від коефіцієнта надлишку повітря та
інших факторів.
Мінеральні домішки при високих температурах взаємодіють з іншими
речовинами, сприяючи утворенню попілу – твердих часток різних розмірів, які
випадають у камері згоряння або виносяться з продуктами згоряння у
навколишнє середовище. Летючий попіл різних видів палива містить велику
кількість різних речовин і сполук.
Важливе значення для дослідження впливів продуктів згоряння органічного
палива на навколишнє середовище має виявлення закономірностей утворення
канцерогенних речовин. Наявність цих речовин визначається індикацією
бенз(о)пирену (Б(о)П) та інших канцерогенних речовин.
Б(о)П утворюється при піролітичних реакціях у діапазоні температур 700800 C . Молекулярна маса C 20 H 12 дорівнює 252, температура плавлення 179 C ,
o
кипіння 480-500 C . Б(о)П присутній у продуктах згоряння в різних агрегатних
станах і може випадати у вигляді крапель рідини або жовтих голкоподібних
кристалів.
При горінні можливі два варіанти механізму утворення канцерогенних
речовин: за рахунок синтезу з ланок СН2, які при високих температурах
перетворюються, і за рахунок деструкції високомолекулярних сполук.
Особливістю спалювання рідкого палива (сира нафта, мазути і т. ін.) у
топках котлоагрегатів є наявність факела горіння парів рідини. Висока
температура факела сприяє інтенсифікації випаровування з поверхні рідини.
Характеристики горіння різних видів рідкого палива істотно відрізняються.
Для інтенсифікації горіння необхідне високодисперсійне розпилювання рідкого
палива для збільшення поверхні пароутворення.
Мінімальне утворення шкідливих компонентів у продуктах згоряння
рідкого палива забезпечується при попередньому окислюванні вуглеводнів до
формальдегідів за реакціями:
CH 3 OH + O 2 → HCOH + H 2 O
CH 3 CHO + O 2 → HCHO + CO + H 2 O .
Утворений формальдегід у залежності від кількості кисню вступає в одну з
наступних реакцій:
o

o
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HCHO → CO + H 2 ;
HCHO + 1 2 O 2 → H 2 O + CO ;
HCHO + O 2 → CO 2 + H 2 O ,

тобто процес горіння може завершатися без утворення важких вуглеводів (сажі
та інших твердих часток).
Вміст твердих речовин у продуктах згоряння мазуту в залежності від його
складу і організації процесу спалювання може складати 0,17 – 7,0 г/кг.
Найважливішими факторами утворення твердих часток є напруга топкового
об’єму, температура підігрівання мазуту і повітря, умови розпилювання і
потужність пальників. Мінімальне утворення твердих часток досягається при
0
0
підігрівання мазуту до 360 − 420 C , повітря – до 400 C при застосуванні
форсунок з газифікацією мазуту у вигляді емульсії з водою при інтенсивному
завихрюванні струменів.
При спалюванні газів можливі три типи горіння, що відрізняються за
характером подавання повітря: горіння однорідної горючої суміші, дифузійне
горіння при роздільному подаванні газу і повітря і горіння при нестачі повітря
для повного згоряння. У першому випадку газ попередньо перемішується з
повітрям, і інтенсивність горіння визначається тільки кінетикою власне реакції
горіння. Таке горіння називають кінетичним. Можливість впливу на
організацію топкового процесу і інтенсифікацію процесів масо- і теплообміну
при спалюванні газів зумовлює мінімальне, порівняно з рідким або твердим
паливом, утворення небажаних викидів у навколишнє середовище. В той же час
як в існуючих, так і в перспективних установках, які використовують
газоподібне паливо, існують можливості підвищеня повноти згоряння і
зменшення викидів азоту та продуктів неповного згоряння в навколишнє
середовище
Для визначення кількісних показників виникнення і споживання всіх
речовин, що беруть участь у процесі горіння, як з палива так і з
навколишнього середовища використовуються рівняння матеріальних балансів.
Теоретично небхідна витрата кисню повітря в процесі горіння визначається із
стереохімічних рівнянь горіння, що відносяться до 1 кг палива. Показником
витрати повітря є коефіцієнт надлишку повітря α – відношення фактичної
витрати до теоретично необхідної для повного згоряння палива.
Певну роль у матеріальному балансі процесу згоряння твердого і рідкого
палива відіграють тверді продукти згоряння – попіл і шлак. Попільністю палива
називають баласт на суху масу палива. Попільність залежить від природи
палива і якості його обробки перед спаленням. Розрізняють первинний попіл –
залишки мінеральних домішок, що входили в склад палива при його утворенні,
вторинний попіл – сторонні мінеральні речовини, рівномірно розподілені в
горючій масі палива, і породу – мінеральні речовини, що потрапили до палива
при його добуванні. Вміст первинного попелу в сухій масі самого палива
звичайно не перевищує 1,0–1,5%. Сумарна попільність деяких марок вугілля
може досягати 40% і більше. Вміст різних речовин в паливі неоднаковий, тому
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точний розрахунок виходу продуктів згоряння робиться для конкретних умов з
урахуванням фізико–хімічних, конструктивних та інших факторів. Наближені
оцінки викидів в атмосферу (з димовими газами) продуктів згоряння
органічного палива можуть бути одержані з емпіричних рівнянь.
Для викидів окисів сірки (т/ч) (без обліку систем сіркоочищення газів)

Z SO2 = 2OBS P
,
P
де B – витрата палива, т/ч; S – сірчистість палива, %.
Для викидів окисів азоту (т/ч)

Z NO 2 = 26 B ′A K

де B ′ – витрата умовного палива, т/ч;

,

Концентрація окисидів вуглецю в продуктах згоряння палива також
залежить від організації процесу (типу пристроїв, в яких він здійснюється) і
коефіцієнта надлишку повітря. Кількість теплоти, що надходить у навколишне
середовище з продуктами згоряння, визначається їх температурою і може
змінюватися в дуже широких межах (від 8 до 60% теплоти згоряння палива).
З використанням наведених даних можливо для будь-якої галузі
виробництва, що використовує паливо, з достатнім ступенем точності
визначити всі основні параметри, необхідні для урахування їх впливу на
навколишнє середовище.
При цьому в кожному окремому випадку потрібно враховувати особливості
палива, що споживається, конструкції пристроїв для його використання і
особливості експлуатації. Наприклад, склад трьох основних видів рідкого
палива помітно розрізняється за допустимим вмістом сірки (в мазуті її
міститься 0,5–3,5%, в бензині – 0,05–0,10%, в дизельному паливі – 0,2–1,0%);
відповідно будуть настільки ж значно відрізнятися і викиди сполук сірки (при
відсутності спеціальних пристроїв для очищення продуктів згоряння від сірки).
Таким чином при спаленні органічного палива, необхідно керувати
впливом на навколишнє середовище.
Звідси випливає висновок про те, що керувати енергоспоживанням можна
шляхом нормування витрат палива на одиницю кінцевої або проміжної
продукції. В цьому випадку критерієм антропогенного впливу на навколишнє
середовище можуть бути питомі обсяги енергоспоживання, котрі входять в
число індикаторів сталого розвитку і являють собою найважливішу ланку в
методології аналізу взамодії господарської діяльності і навколишнього
середовища.
♦♦♦♦♦
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3.8. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

З НОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПАЛИВА І ЕНЕРГІЇ

БАЛАНС ЕНЕРГЕТИЧНИЙ – 1) повна кількісна відповідність (рівність)
між сумарною підведеною енергією і сумарною корисною енергією та її
втратами, 2) система показників, що відбиває повну кількісну відповідність
(рівність) між приходом і витратами енергетичних ресурсів, їх розподіл між
окремими споживачами, групами споживачів і районами споживання. Б. е.
господарського (народне господарство, галузь, міністерство, район) або
технологічного (установка, агрегат, обладнання) об'єкту виступає в якості
засобу планування виробництва і споживання палива і енергії, а також в якості
засобу аналізу ефективності використання енергоресурсів.
Б. е. складається по окремих видах енергоресурсів (баланс палива, баланс
електричної енергії, баланс теплової енергії) і включає прибуткову і видаткову
частини. В прибутковій частині відбиваються структура видобутку і
виробництва різноманітних видів енергоресурсів, надходження їх з боку і
залишки ,що переходять на початок року; у видатковій частині – структура і
напрямок використання енергоресурсів (включаючи втрати), відпуск їх на
сторону і залишки, що переходять на кінець року.
Б. е. обладнання, що застосовується для формування норм видатку і аналізу
втрат енергії, може бути представлений формулою:

Qе.б = Qкор + ∑ Qе

,
– енергія підведена (енергоносіїв); Qе – сумарні

де Qкор – енергія корисна; Qе.б
втрати енергії.
ВТРАТИ ЕНЕРГІЇ – різниця між підведеною і корисною енергією на
кожній стадії енергетичного потоку (добування, зберігання, транспортування,
переробка, перетворення енергоресурсу) або в энерговикористальному
обладнанні (див. обладнання енерговикористальне). Поділяються на три умовні
групи: 1) по можливості і доцільності усунення – на повні втрати, неусувні
втрати (їх усунення технічно неможливе), усувні втрати (їх усунення технічно
можливе і економічно доцільне); 2) за фізичними ознаками і характером – в
паливовикористальному обладнанні (втрати тепла з газами, що відходять, від
неповноти опалювання тощо); в тепловикористальному обладнанні (втрати з
витіканням через нещільність, втрати в навколишнє середовише і поверхні
обладнання, втрати під час теплопередачі та ін.); в електровикористальному
обладнанні
(втрати
в
трансформаторах,
лініях
електропередач,
струмоприймачах тощо); 3) з причини виникнення – через конструкторські
(проектні) недоліки, неправильні режими експлуатації, незадовільний
технічний стан обладнання.
ВТОРИННІ ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ – енергетичний
потенціал
продукції, відходів, побічних і проміжних продуктів, який утворюється в
технологічних агрегатах (установках, процесах) і не використовується в
самому агрегаті, але може бути частково або повністю використаний для
енергопостачання інших агрегатів (процесів).
341

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ – діяльність (організаційна,
наукова,
практична, інформаційна), спрямована на
раціональне використання та
економне витрачання первинної та перетвореної енергії і природних
енергетичних ресурсів
в
галузях економіки і яка реалізується з
використанням технічних, економічних та правових методів.
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА ПОЛІТИКА – адміністративно-правове
і
фінансово-економічне регулювання процесів видобування,
переробки,
транспортування, зберігання, виробництва, розподілу та використання
паливно-енергетичних ресурсів з метою їх раціонального використання та
економного витрачання.
ЕКОНОМІЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ –
відносне
скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів, що виявляється у зниженні
їх питомих витрат на виробництво продукції, виконання робіт і надання
послуг встановленої якості.
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ – метод виробництва продукції з
раціональним використанням енергії, який дає змогу одночасно зменшити
енергетичне навантаження
на
навколишнє
природне середовище і
кількість
енергетичних
відходів,
одержуваних
при виробництві та
експлуатації виготовленого продукту.
НЕТРАДИЦІЙНІ ТА ПОНОВЛЕНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ – джерела,
що постійно існують або періодично з'являються в
навколишньому
природному середовищі у вигляді потоків енергії Сонця, вітру, тепла Землі,
енергії морів, океанів, річок, біомаси.
НОРМАТИВ ВИТРАТ ПАЛИВА ТА ЕНЕРГІЇ
– регламентована
величина витрат палива та енергії для даного виробництва, процесу,
продукції, роботи, послуг.
НОРМА ВИТРАТ ЛІНІЙНА – норма витрат автомобільного бензину або
дизельного палива автомобілем даної марки або моделі в літрах на 100 км
пробігу або здійснення одного транспортного процесу.
Н. в. л. призначені для оперативного врахування витрат автомобільного
бензину і дизельного палива і поточних розрахунків з водіями на
автотранспортних підприємствах, а також для розрахунку групових норм
витрат палива на роботу автомобільного транспорту по господарських об'єктах
усіх рівнів планування. Ці норми встановлюються єдиними для всіх
підприємств і організацій і є індивідуальними галузевими нормами. Н. в. л. на
автомобільному транспорті встановлюються двох видів:
NЛ’ – без урахування витрат палива на виконання транспортної роботи.
Вони використовуються для нормування витрат автомобільного бензину і
дизельного палива на автотранспортних підприємствах при розрахунках з
водіями, працюючими на вантажних бортових автомобілях, автомобілях
підвищеної прохідності, спеціалізованих, спеціальних, сідельних тягачах з
напівпричепами і автопоїздах. При оперативному нормуванні до витрат
палива, розрахованого по цій нормі, додається витрати палива на перевезення
корисного вантажу;
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NЛ’’ – з урахуванням транспортної роботи для всіх інших (окрім
перерахованих) автотранспортних засобів. Для вантажних автомобілів вони
встановлюються при коефіцієнті корисної роботи, щодо 0,5. Використовуються
для планових розрахунків і визначення групових норм витрат цих видів
моторного палива по підприємствах і організаціях на різноманітних рівнях
планування.
Н. в. л. розробляються розрахунково-аналітичним, дослідним або звітностатистичним методами (див. метод нормування розрахунково-аналітичний,
засіб нормування дослідний, метод нормування звітно-статистичний.
Теоретичною основою розрахунково-аналітичного методу визначення Н. в.
л. для автотранспортних засобів є спрощені аналітичні залежності, що
встановлюються в результаті спільного розв’язування рівнянь руху автомобіля і
паливної характеристики двигуна за формулою:

N пв
M a + 0,5 g a
uо ⋅ υ 2
N =
⋅(
⋅ K до +
η
270
3500
''
л

) ⋅ 100

ρ ,

де Nпв – норматив питомих витрат моторного палива, г/(к.с.⋅год); η – КПД
трансмісії; Ма – маса спорядженого автомобіля, кг; ga –вантажопідйомність
(пасажиро-місткість) автомобіля, кг; Кдо – коефіцієнт дорожнього опору; uо –
питомий повітряний опір, кг⋅с2/м2; υ – швидкість руху, км/год; ρ – густина або
питома маса моторного палива.
Дослідний метод визначення Н. в. л. передбачає розробку базисних витрат
моторного палива при режимах руху автотранспортних засобів, близьких до
експлуатаційних. Зазначені витрати розраховуються за паливними
характеристиками, одержуваними за результатами випробування автомобілів і
автопоїздів, проведеними за спеціальною методикою в однозначно певних
дорожньо-експлуатаційних, кліматичних і навантажувальних умовах роботи
автотранспорту. Базисні витрати визначається як середньозважена величина
видатку в заїздах по магістральному і міському їздових циклах, які імітують
реальні експлуатаційні режими руху.
Звітно-статистичний метод розрахунку Н. в. л. дає змогу враховувати дані
про фактично досягнуті питомі витрати моторного палива. Він передбачає
використання економіко-статистичних моделей, за якими можна отримати
значення питомих витрат палива, що приймаються в якості верхньої межі
лінійних норм. При визначенні Н. в. л. на автотранспортні засоби цим методом
доцільно використати двофакторну кореляційну модель такого вигляду:

Bп = N ′л ⋅ lп ⋅ N пв ⋅ Vт. р

,
де Bп – витрата моторного палива за кореляційним рівнянням, л; N’л – лінійна
норма витрати моторного палива на пробіг транспортного засобу без вантажу,
л/100 км; lп – загальний пробіг, км; Nпв – норматив питомих витрат.
Приймається для всіх автотранспортних засобів однаковим у розмірі: для
автомобілів з бензиновими двигунами – 2 л/100 ткм, з дизельними двигунами –
1,3 л/100 ткм; VТ.Р – обсяг умовно виконаної транспортної роботи, що дорівнює
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сумі робіт, виконаних тягачем V’ і на причепах V», ткм. Н. в. л. затверджуються
Мінтрансами.
НОРМА ВИТРАТИ ПАЛИВА І ЕНЕРГІЇ ГРУПОВА – планована
кількість паливно-енергетичних ресурсів на виробництво одиниці обсягу
одноіменної продукції (робіт) за рівнями планування: народне господарство,
міністерство (відомство), союзна республіка, об'єднання, підприємство. Групові
норми витрат розраховуються на основі індивідуальних або групових норм
витрат нижчого рівня планування. Найважливіші групові норми
норма
витрати умовного палива на електроенергію, що відпускається з шин теплових
електростанцій, норма витрати сухого скіпового коксу на 1 т переробного
чавуну, норма витрати умовного палива на виробництво 1 т клінкера. На основі
групових норм витрат і обсягів виробництва (робіт) визначається потреба в
паливно-енергетичних ресурсах.
НОРМА ВИТРАТ ПАЛИВА І ЕНЕРГІЇ ІНДИВІДУАЛЬНА – плановий
показник витрат палива і енергії на виробництво одиниці продукції (робіт), що
встановлюється для типів або окремих паливо- і енергоспоживчих агрегатів,
установок, машин (парових і водогрійних котлів, печей, автомобілів, літаків та
ін.) і технологічних схем стосовно до певних умов виробництва продукції
(робіт). Ці норми є технологічними і слугують для розрахунку групових норм
витрат палива і енергії, а також для оцінки ефективності використання енергії
на підприємствах (в об'єднаннях). Індивідуальні норми складаються з корисних
витрат (корисної енергії) і втрат енергії. Величина корисних витрат
визначається на основі нормативної енергетичної характеристики або
розрахунку нормалізованого енергетичного балансу (див. характеристика
енергетична нормативна, баланс енергетичний). Обсяги втрат (пускових, від
неповного згоряння, з конденсатом, з пролітним паром, в навколишнє
середовище тощо) розраховуються окремо відповідно до встановлених
графіком роботи агрегату в календарному часі і відносяться до обсягу випуску
продукції. За об'єкт нормування приймається, як правило, продукція в
натуральних одиницях виміру, що має найбільш тісний зв'язок з енергоємністю
даного виду продукції і найменшою мірою які реагують на неенергетичні і
нетехнологічні чинники. Індивідуальні норми витрат затверджуються
підприємствами (об'єднаннями). Нижче наведені деякі приклади розрахунку
індивідуальних норм витрат палива і енергії в деяких енергоємних
виробництвах:
а) на сушку деревини – на основі розробки енергетичного (теплового)
балансу сушильної установки, яка має в даному випадку такий формалізований
вигляд:
Qф = Qп + ΔQк + ΔQп.п + ΔQнc

,
де QФ – фактичні витрати пари в сушильній установці; QП – корисні витрати
пари, одержуванні від складання витрат на нагрівання матеріалу і на
випаровування вологи; ΔQК – втрати теплової енергії з конденсатом; ΔQП.П –
втрати теплової енергії з пролітною парою; ΔQНС – втрати теплової енергії в
навколишнє середовище.
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Індивідуальна норма витрат
розраховується за формулою:

Nі =

теплової

енергії

на

1

м3

деревини

′ + Qп.в
Qф − ΔQпп
Vд

,

’

де ΔQ пп – наднормативні втрати теплової енергії з пролітною парою; ΔQпв –
пускові витрати теплової енергії; VД – обсяг корисного завантаження камери
щільною деревиною;
б) на плавку металу (на нагрівання і розплавлення металевої шихти) – на
основі розробки енергетичного (теплового) балансу плавильного агрегату,
формула якого має вигляд

BП Q = QКТ + ΔQОГ + ΔQНЗХ + ΔQНЗМ + ΔQНС

,
де ВП – загальна кількість палива, яке випалюється у плавильної печі, кг; Q –
нижча теплотворна спроможність натурального палива, ккал/кг; QКТ – корисні
витрати тепла на проведення плавки, що визначається як множина ММ ×NПВ , де
ММ – маса металозавалки, NПВ – норматив питомих витрат на 1 т металозавалки;
∆QВГ , ΔQНЗХ , ΔQНЗМ , ΔQНС – відповідно втрати тепла з газами, що
відходять в навколишнє середовище внаслідок неповноти хімічного і
механічного згоряння палива, що визначаються розрахунково аналогічно до
визначення корисних витрат.
Індивідуальна норма витрати палива на 1 т металозавалки визначається за
формулою:

Bп
Nі =
Mм

,
де ВП – визначається з формули енергетичного балансу;
в) на виробництво алюмінію індивідуальна норма витрати електроенергії
визначається за формулою:

U CP ⋅ 103
N=
0,336 ⋅ ηT

,
де Nі – індивідуальна норма видатку, кВт⋅год/т; 0,336 – електричний еквівалент
алюмінію, г/А⋅ч; Ucp – середня напруга. Визначається за такою формулою:

U ср = U а + U ел + U едс + U к + U еф + U ош

,
де Uа – спад напруги на аноді; Uел – спад напруги електроліту; Uедс – зворотна
ЕДС; Uедс – спад напруги на катоді; Uк – спад напруги на катоді; Uеф – спад
напруги за рахунок анодних ефектів; Uош – спад напруги в ошиновці.
Значення цих параметрів розраховуються за формулами:
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U а = k1 ⋅ δ а +
U ел =

k2 ⋅ I
+ kз
f нг ⋅ nнг
;

ρ ел ⋅ l мр ⋅ I
f а + pа (l мр + k 4 ) + 2,2 pбл (nа − 1)

U к = (1 +
U еф =

;

300 I
) ⋅ + 10 −3
bш lа
;

τ (uеф − U р )

1440

⋅ tа

,
ніпельного
де δа – анодна щільність струму; І – сила струму; fнг – площа
гнізда; nнг – кількість ніпельних гнізд; k1, k2, k3, k4 – коефіцієнти; ρел – питомий
опір електроліту; fа – площа анода; ра – периметр анода (анодного масиву); lмп –
міжполюсна відстань; рбл – периметр окремого анодного блоку; nа – кількість
анодів; bш – ширина шахти катоду електролізера; lа – довжина анода (анодного
масиву); τ – тривалість анодних ефектів; Uр – робоча напруга на електролізері;
ta – частота анодних ефектів; uеф – напруга на електролізері в момент анодного
ефекту.
Величини UЕДС і UОШ визначаються дослідним шляхом, а після кожної зміни
конструкції ошиновки і контактної системи вимагається їх уточнення;
г) на виробництво електричної і теплової енергії тепловими
електростанціями. Є технологічними нормами витрат умовного палива для
певного типу обладнання на кінцеві види продукції – відпуск електричної і
теплової енергії. Індивідуальні норми витрат розраховуються за формулами,
загальний вигляд яких можна представити таким чином:
На відпуск електричної енергії (г/кВт⋅год)

N і = N пв ⋅ α ⋅ k0 ⋅ k1 ⋅ k 2 ⋅ k3

,

На відпуск теплової енергії (кг/Гкал)

′ ⋅ β ⋅ k0
N і = N пв
,
де Nпв – норматив питомої витрати умовного палива на відпущену кіловатгодину електроенергії, що визначається за характеристикою енергетичної
нормативної; N’пв – норматив питомих витрат умовного палива по
котлоагрегату (нетто) на 1 Гкал; α, β – показники, які враховують вплив
комбінованого виробництва електроенергії і тепла на питомі витрати палива з
відпуску електричної і теплової енергії відповідно; k0, k1, k2, k3 – коефіцієнти,
які враховують відповідно до зміни паливного режиму, відхилення параметрів
від нормативної енергетичної характеристики, допуск на нерозрахункові
впливи, витрати енергії на пуски, зупинки.
НОРМА ВИТРАТ ПАЛИВА І ЕНЕРГІЇ ЗАГАЛЬНО-ВИРОБНИЧА –
планова кількість енергії на основні і допоміжні технологічні процеси,
допоміжні потреби виробництва (загальновиробниче цехове і заводське
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споживання на опалення, вентиляцію, освітлення тощо). В цих нормах
враховуються технічно неминучі втрати енергії в перетворювачах, теплових і
електричних мережах підприємства (цехи), віднесені до виробництва даної
продукції (роботи). Слугують для планування потреби цих ресурсів і оцінки
ефективності їх використання на відповідному рівні управління. Основними
вихідними даними для визначення загальновиробничих норм витрат теплової і
електричної енергії є індивідуальні норми витрат, показники витрат на
допоміжні потреби виробництва, розміри втрат, обсяги і асортиментна
структура виробництва, дані про норми витрат і фактичні питомі витрати
енергії за кілька пройдених років, плани організаційно-технічних заходів з
економії матеріальних ресурсів. Загальновиробничі норми за своїм змістом і
методом розрахунку є груповими нормами витрати теплової і електричної
енергії (див. норма витрати палива і енергії групова). Для їх визначення
використовуються розрахунково-аналітичний і звітно-статистичний методи
(див. метод нормування звітно-статистичний, метод нормування розрахунковоаналітичний). Розрахунково-аналітичний метод передбачає визначення даних
норм за статтями витрат на основі прогресивних показників використання
енергії у виробництві. Загальновиробничі групові норми витрат
розраховуються як середньозважені величини з урахуванням витрат енергії на
допоміжні потреби виробництва і втрат енергії. В окремих випадках
загальновиробничі групові норми на рік, який планується, можуть визначатися
на основі відповідних норм базисного року з урахуванням досягнутих
прогресивних показників питомих витрат і заходів організаційно-технічних, що
плануються з економії енергії. У тих випадках, коли не представляється
можливим використати розрахунково-аналітичний меод, загальновиробничі
норми визначаються звітно-статистичним методом на основі аналізу
статистичних даних про фактичні питомі витрати енергії за кілька років і з
урахуванням чинників, що впливають на їх зміну в періоді, який планується.
НОРМА ВИТРАТ ПАЛИВА І ЕНЕРГІЇ ТЕХНОЛОГІЧНА – планова
кількість палива, теплової і електричної енергії на основні і допоміжні
технологічні процеси виробництва даного виду продукції (роботи), на
підтримання технологічних агрегатів в гарячому резерві, їх розігрівання і пуск
після поточних ремонтів і холодних простоїв. У цих нормах враховуються
також технічно неминучі втрати енергії під час роботи обладнання.
Технологічні норми витрат можуть бути індивідуальними і груповими.
Індивідуальні технологічні норми витрат палива, теплової і електричної енергії
слугують для оцінки ефективності їх використання по відповідних
технологічних об'єктах, а індивідуальні технологічні норми витрат палива – і
для визначення групових норм його витрат. Групові технологічні норми витрат
використовуються для планування споживання і оцінки ефективності
використання паливно-енергетичних ресурсів на відповідному рівні управління.
При нормуванні витрат теплової і електричної енергії у складі групової норми
можуть виділятися як самостійний нормативний показник витрат теплової і
електричної енергії на технологічні потреби виробництва одиниці продукції
(роботи). Для визначення всіх індивідуальних технологічних норм витрат
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використовуються розрахунково-аналітичний, дослідний і звітно-статистичний
методи, для розрахунку технологічних групових норм палива – розрахунковоаналітичний або звітно-статистичний. Індивідуальні технологічні норми
визначаються на базі теоретичних розрахунків, експериментально встановлених
нормативних характеристик енергоспоживаючих агрегатів і устаткувань з
урахуванням досягнутих прогресивних показників витрат палива, теплової і
електричної енергії і заходів, що впроваджуються, щодо їх економії. При
визначенні індивідуальних технологічних норм дослідним методом обладнання
має бути в технічно справному стані і відлагоджене, а технологічний процес
повинен здійснюватися в режимах, передбачених технологічними регламентами або інструкціями. Групові технологічні норми палива визначаються, як
правило, розрахунково-аналітичним методом на основі індивідуальних норм і
відповідних обсягів виробництва як середньоарифметичні зважені величини.
Основними прибутковими даними при розробці індивідуальних технологічних
норм є технічна і технологічна документація, нормативні характеристики
обладнання, інформація про передовий досвід вітчизняних і зарубіжних
підприємств, які випускають аналогічну продукцію, з використання і
досягнутих питомих витрат палива і енергії.
ОБЛАДНАННЯ ЕНЕРГОВИКОРИСТАЛЬНЕ (ЭНЕРГОСПОЖИВЧЕ)
– технічний виріб (прилад, апарат, агрегат, машина, установка), що діє
самостійно або спільно з іншими елементами технологічної схеми для
перетворення, передачі і корисного застосування енергії у виробництві
продукції, робіт або послуг. В нормуванні розрізняють паливо-, тепло- і
електровикористальне обладнання. До паливовикористального обладнання
відносять енергетичні і промислові котлоагрегати, теплові двигуни, промислові
печі – термічні, нагрівальні, обпалювальні, доменні, вагранки, мартенівські та
ін. До тепловикористального обладнання відносяться теплообмінні
устаткування систем вентиляції, опалення, кондиціювання повітря тощо,
сушильні апарати, автоклави, варильне обладнання, випарна і ректифікаційна
апаратура та інше обладнання для процесів тепло- і масообміну. До
електровикористального обладнання відносяться електропривод машин і
механізмів, електричні печі і апарати, електрозварювальне обладнання,
електролізні ванни, електроосвітлювальні прилади та інша апаратура з
перетворення і застосування електроенергії.
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ – сукупність усіх природних і
перетворених видів палива та енергії, які використовуються в народному
господарстві.
РАЦІОНАЛЬНЕ
ВИКОРИСТАННЯ
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ
РЕСУРСІВ – досягнення максимальної ефективності використання паливноенергетичних ресурсів при існуючому рівні розвитку техніки й технології і
одночасному зниженні техногенного впливу на навколишнє природне
середовище.
СКЛАД НОРМИ ВИТРАТ ПАЛИВА І ЕНЕРГІЇ – перелік статей витрат
палива, теплової і електричної енергії, що враховуються в нормах на
виробництво продукції (роботи). Конкретний С. н. в. палива і енергії
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встановлюється відповідними галузевими методиками й інструкціями, що
розробляються з урахуванням особливостей даного виробництва. Довільна
зміна складу норм не допускається. В загальному випадку С. н. в. палива і
енергії складається з корисної енергії (корисних витрат) і втрат.
На підприємствах, що випускають різнорідну або однорідну продукцію, але
за різноманітними технологічними схемами і на різному устаткуванні, при
розрахунку норм розподіл загальновиробничих цехових і заводських корисних
витрат теплової і електричної енергії на виробництво продукції слід виробляти
пропорційно споживанню енергії на технологічні процеси виробництва або
залежно від розміру послуг від допоміжних і підсобних цехів. Втрати енергії в
теплових і електричних мережах і перетворювачах підприємства
розподіляються на основі дослідних замірів або пропорційно споживанню
енергії при виробництві відповідних видів продукції (робіт). У норми витрат
палива, теплової і електричної енергії на виробництво продукції (роботи) не
включаються витрати на будівництво і капітальний ремонт будинків і споруд,
монтаж, пуск і наладку нового технологічного обладнання, науково-дослідні і
експериментальні роботи, відпуск на сторону (для селищ, столових, клубів,
дитячих садів і ясел та ін.), втрати палива під час зберігання і транспортування.
Витрати палива, теплової і електричної енергії на ці потреби мають
нормуватися окремо. Якщо підприємство, крім основної продукції, випускає
напівфабрикати для постачання іншим підприємствам (литво, кувальні
поковки, штамповки, клінкер тощо) і товари народного споживання, то витрати
палива, теплової і електричної енергії на їх виробництво нормується окремо і
не включається в норми витрат цих ресурсів на виробництво основної продукції
(роботи). У норми витрат палива і енергії також неповинні включатися витрати,
викликані відступом від прийнятої технології, режимів роботи, рецептур,
недодержанням вимог до якості сировини і матеріалів та інші нераціональні
витрати. Зразковий склад означених норм витрат для промислового
підприємства наведений в додатку до «Основних положень з нормування
витрат палива, теплової і електричної енергії в народному господарстві» (М.:
Атомиздат, 1980).
ХАРАКТЕРИСТИКА ПИТОМА ОПАЛЮВАЛЬНА – годинні втрати
теплоенергії 1 м3 опалюваного будинку конкретного технологічного
призначення при різниці внутрішньої і зовнішньої температур в 1 0С
визначається за формулою:
Qоп =

Qтп
Vзб ⋅ (Tп − Tз ) ,

де Qтп – проектні витрати теплової енергії на опалення ккал/год;
Vзб –
3
зовнішній будівельний об’єм будинку, м ; Тп – розрахункова температура
повітря всередині приміщення; Тз – розрахункова температура зовнішнього
повітря для систем опалення; Qоп – питома опалювальна характеристика,
Ккал/(м3⋅ год⋅С).
Величини Qтп і Vзб встановлюються проектнокош-торисною документацією
або паспортом будинку. Розрахункова температура повітря всередині
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приміщення Тп регламентується залежно від призначення приміщення і
визначається державними стандартами, Тз залежно від місцезнаходження
підприємства регламентується відповід-ними будівельними нормами і
правилами. Ці характеристики використовуються для розробки індивідуальних
галузевих норм витрат теплової енергії на обігрів будинків.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЕНЕРГЕТИЧНА НОРМАТИВНА – залежність
питомої витрат енергоресурсу, що споживається, від потужності
(продуктивності) енерговикористального обладнання при розрахункових
параметрах його роботи, встановлюваних у процесі експлуатації при
нормалізованих умовах. Нормалізовані умови включають: нормальну
комплектацію обладнання відповідно до проектної документації; стан
обладнання відповідно до правил технічної експлуатації; стандартні параметри
енергоресурсів, що споживаються, сировини, створюваної продукції,
зовнішнього середовища; розрахункові параметри відповідно до технологічних
режимних карт, теоретичні допущення, спрощення і інші особливі умови
роботи обладнання, що фіксуються. X. е. н. обладнання призначені для аналізу
енергоекономічності його роботи шляхом порівняння питомих витрат при
фактичних, планових і нормалізованих умовах, для розрахунку індивідуальних
норм витрат і планування організаційно-технічних заходів, направлених на
досягнення нормалізованих умов роботи, а також для організації оптимальної
експлуатації обладнання на мінімум втрат енергоресурсу при дотриманні
заданих кількісних і якісних показників продукції (роботи), X. е. н.
розробляються дослідним, розрахунково-аналітичним і звітно-статистичним
методами (див. метод нормування дослідний, метод нормування звітностатистичний, метод нормування розрахунково-аналітичний).
ЕКВІВАЛЕНТ КАЛОРІЙНИЙ – відношення нижчої теплотворної
спроможності палива даного виду до теплотворної спроможності 1 кг умовного
палива. Визначається за формулою:
eK =

Q
7000 ,

де Q – нижча теплотворна спроможність натурального палива, ккал/кг; 7000 –
теплотворна спроможність умовного палива, ккал/кг.
Е. к. призначений для перелічування обсягів різноманітних видів
натурального палива в умовне, що здійснюється за формулою:
BУ = BH ⋅ eK ,

де BУ і ВН – відповідно витрати умовного і натурального палива.
Наприклад, якщо на підприємстві випалюють кам'яне вугілля марки «Д» з
нижчою теплотворною спроможністю робочого палива 5400 ккал/кг, то Е. к.
цього палива складе
5400
eK =
= 0,77
7000
,
тобто. 1 т вугілля марки «Д» еквівалентна 0, 77 т умовного палива.
Е. к. на підприємствах розраховується за даними періодичного визначення
Q в лабораторіях, обладнаних відповідними приладами, і при обов'язковому
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виконанні вимог державних стандартів з відбору і аналізу проб. Допускається
визначення Q розрахунковим шляхом за даними лабораторного аналізу
елементарного складу палива (зольність – Φ, вологість – Ψ) з застосуванням
таблиць теплотворної спроможності пальної маси Q1 за такою формулою:
100 ⋅ Φ ⋅ Ψ
Q = Q1 ⋅
− 6⋅Ψ
100
,
За відсутності можливості визначення теплотворної спроможності палива
вказаними методами користуються даними сертифікатів постачальників. В
окремих випадках (при незначному споживанні палива) як виняток
дозволяється користуватися середніми Е. к., прийнятими міністерством
(відомством) при визначенні планової потреби в паливі.
ЕНЕРГІЯ КОРИСНА – теоретично необхідна енергія для здійснення
технологічних процесів у виробництві продукції, роботи і послуг. Показник
витрат Е. к. застосовується для визначення коефіцієнта корисної дії
енергоспоживчого обладнання або коефіцієнта корисного використання
певного енергоресурсу. Витрати Е. к. при узагальненні його можуть
характеризувати обсяги створюваних продуктів в енергетичному вимірі.
Кількість Е. к. визначається прямим або побічним способом. При прямому
способі розраховується, наприклад, світловий потік ламп для процесів
освітлення; робота на валу двигуна для механічних процесів; кількість тепла на
сушку, плавку, нагрівання та інші термічні процеси. При побічному визначенні
кількості Е. к. для розрахунку застосовуються величини витрат підведеної
(спожитої) енергії і значення коефіцієнтів корисної дії енергоспоживчого
обладнання.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦
3.9. МЕТОДОЛОГІЯ НОРМУВАННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ
1. Види енергетичних норм і методи нормування. Темпи і рівень
розширення масштабів виробництва у всіх галузях знаходяться в прямій
залежності від енергоозброєння галузі та її енергоспоживання. При цьому
енергоспоживання W в загальгому вигляді складається з електро – ( E ), тепло –
( Q ) і паливоспоживання ( B ): W = E + Q + B .
Усі складові W приводяться до одиниць умовного палива (1 кг у.п. = 8,16
кВт год).
Норма витрат паливно-енергетичних ресурсів – плановий показник, який
виявляє кількість палива, електричної та теплової енергії, необхідне і достатнє,
технічно і економічно обгрунтоване для виробництва з матеріалу певної якості
одиниці продукції (роботи) встановленої якості з урахуванням планових
прогресивних організаційно-технічних умов виробництва.
Як і кожний масовий показник, що широко застосовується у практичній та
дослідницькій діяльності, норми витрат енергоресурсів мають різноманітні
виявлення, форми, різновиди і часто у своїх конкретних значеннях відбивають
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настільки різні сторони виробничо-господарської діяльності підприємства, що,
по суті, не можуть бути співставлені, а отже, і проаналізовані.
Науково обгрунтовані і прогресивні норми витрат енергоресурсів
базуються на:
• технологічних та енергетичних дослідженнях процесів, що відбуваються
у технологічних апаратах, технологічних та енергетичних лініях передачі, у
енергетичних перетворювачах і генераторах;
• розробці енергетичних балансів окремих технологічних і енергетичних
агрегатів; комплексів таких агрегатів, що працюють разом і представляють
закінчений виробничий процес або самостійну ділянку виробничого процесу;
допоміжних процесів та ділянок, включаючи санітарно-технічні системи; цехів
основного і допоміжного виробництв та загальнозаводських служб; звідного
енергобалансу по підприємству;
• критичному аналізі даних енергетичного обліку і звітності по
енергокористуючим агрегатам, ділянкам, цехам і підприємству, а також по
енергогенеруючим пристроям;
• показниках і характеристиках технічної документації, включаючи
технологічні
регламенти,
паспорти
обладнання,
режимні
карти
енергокористуючих агрегатів та енергетичних пристроїв тощо.
Науково обгрунтовані і прогресивні норми витрат енергоресурсів
відображають:
♦ найновіші технічні та технологічні досягнення у даному виробництві, які
можуть бути впроваджені на кожному підприємстві у поточному або
перспективному періоді;
♦ нові енергетичні та енерготехнологічні рішення, що застосовуються у
даному виробництві;
♦ організаційно-технічні та економічні заходи (поточні та перспективні),
розроблені на даному підприємстві з урахуванням передового досвіду і
енергоекономічного аналізу виробництва;
♦ завдання з економії енергетичних ресурсів.
Науково обгрунтовані та прогресивні норми витрат енергоресурсів
сприяють:
• виконанню більш високих планових завдань з виробництва продукції і
досягнення високих економічних показників виробництва, зниженню
собівартості продукції;
• впровадженню нової техніки, освоєнню нових технологічних і
енерготехнологічних процесів, нових режимів роботи технологічного
обладнання;
• поліпшенню організації виробництва, режимів та експлуатації
обладнання в енергогосподарстві підприємства.
Норми витрат енергоресурсів періодично передивляються при
реконструкції виробництва, зміні структури виробництва і технології,
асортименту або якості продукції, регламентів виробництва, параметрів
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використовуваної енергії або виду енергоносія, внутрішньозаводських
госпрозрахункових відносин та інших економічних показників виробництва.
Для підвищення ефективності застосування цього важливого показника
треба у кожному конкретному випадку уявляти, яким видом норми витрат
енергоресурсів слід користуватися. Норми можуть поділятися за ступенем
агрегації на індивідуальні та групові, за складом витрат – на технологічні та
загальновиробничі, за періодом дії – на річні та квартальні (іноді місячні). Крім
цього, норми поділяють за об`єктами нормування: пристроями, ділянками,
процесами, операціями, напівпродуктами, проміжними продуктами.
Технологічна норма
витрат паливноенергоресурсів визначає витрати
енергії на здійснення основних технологічних процесів виробництва даного
виду продукції. Вона включає також витрати енергії на підтримання
технологічного агрегату у гарячому резерві, на розігрівання і пуск після
поточних ремонтів і холодних простоїв, а також технічно неминучівтрати
енергії при роботі обладнання.
Загальновиробнича норма може бути кількох видів: загальновиробнича-І,
або загальноцехова, якщо крім витрат енергоресурсів на технологічні цілі в
норму включають їх витрати у цехах на допоміжні процеси, санітарно-технічні
потреби, освітлення, регламентовані втрати енергії в цеху; загальновиробничаІІ, якщо крім витрат енергоресурсів у цехах, що входять до складу даного
виробництва як адміністративно-господарську одиницю (що характерно для
хімічної промисловості), в нормі враховують витрати у загальновиробничих
допоміжних цехах і ділянках, втрати у сітках та системах; загальновиробничаІІІ, або загальнозаводська, якщо підприємство складається з кількох
виробництв (що також характерно для хімічної промисловості) і в норму
включають витрати енергоресурсів відповідних виробництв, а також
загальнозаводських служб, втрати у заводських системах енергопостачання;
загальновиробнича-IV, якщо виробниче об`єднання складається з кількох
підприємств і в норму включають також загальні витрати енергоресурсів у
допоміжних службах об`єднання і втрати, пов`язані з функціонуванням
виробничого
об`єднання
як
єдиного
господарського
організму.
Загальновиробничі норми, агреговані для різних засобів виробництва, по різних
підприємствах, об`єднаннях і навіть галузях, застосовують більш високих
рівнях управління – у промислових об`єднаннях (підгалузях), у міністерстві
(галузі), промисловості в цілому.
Норма витрат енергоресурсів, як правило, є питомою величиною, тобто
відноситься до одиниці вироблюваної продукції (роботи), а також до одиниці
оброблюваного матеріалу (сировини). Однак нормою (нормативною
величиною) можуть бути і абсолютні витрати енергоресурсів на апарат, агрегат,
процес тощо. При нормуванні витрати енергоресурсів виражають у таких
одиницях: паливо – у кг або т у.п., теплова енергія та холод – у Гдж, електрична
енергія – у кВт.год, стиснені гази – у нм3, вода – у м3.
Часто визначають також сумарні витрати енергоресурсів на одиницю
продукції. У практичній діяльності на підприємствах, у об`єднаннях, підгалузях
і галузях промисловості такий показник не застосовують, хоча у багатьох
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випадках обчислення його доцільно. Це зумовлено тим, що норми витрат
різних видів енергоресурсів на випуск одної продукції, на той самий
напівпродукт, процес або агрегат мають кореспондуватися між собою, оскільки
їх величини залежать одна від іншої. Так, при зміні способу отримання аміаку
різко скорочуються витрати електроенергії і збільшуються витрати природного
газу. У цьому та аналогічних випадках підвищення норми витрат одного
видуенергоресурсів слід обгрунтувати скороченням норми витрат іншого виду
енергоресурсів.
Урахування взаємозв`язку витрат різних видів енергоресурсів у
виробничих процесах особливо важливий при заміні одного енергоносія на
інший, а також при аналізі енергокористування. У цьому випадку при
вираховуванні сумарних енерговитрат для переводу різних енергетичних
одиниць в умовне паливо користуються теоретичними еквівалентами: 1 кВт.год
= 0,123 кг у.п.; 1 Гдж = 34,2 кг у.п.; 1 т у.п. = 8130 кВт.год = 29,3 Гдж.
На практиці застосовують технічні еквіваленти, що виражають кількість
необхідного палива ( у перерахунку на умовне) для виробництва і передачі до
місця споживання одиниці енергоресурсів відповідного виду, тобто суспільно
необхідні витрати первинного енергоресурсу. Для переводу в умовне паливо
використовують такі технічні еквіваленти: 1 кВт.год =0,35.10-3 т у.п.; 1 Гдж =
0,041 т у.п. Крім умовного палива у світовій практиці застосовують як
узагальнену одиницю енергоспоживання тонну нафтового еквіваленту (т н.е.).
Це умовне паливо має, на відміну від прийнятого у колишньому СРСР, теплоту
згоряння не 29,3.10-3 Гдж/кг, а 38,0 .10-3гдж/кг, відповідно 1 т н.е. = 1,3 т у.п.
На практиці часто важко виявити одиницю продукції, на яку слід відносити
витрати енергоресурсів. Найкраще використовувати натуральні одиниці
виробництва – тонни, кубічні метри, декалітри, квадратні метри тощо. Однак ці
одиниці можуть відноситися до продуктів або матеріалів (сировини) різної
якості і тоді доцільно застосовувати умовні одиниці, якщо такі
використовуються у виробничо-господарській діяльності (плануванні
виробництва, звітності) – тонно-метри, тонно-номери, тонни у перерахунку на
100%-ний вміст основного продукта (речовини0 та інші умовні одиниці.
Недоцільно нормувати витратиенергоресурсів на продукцію у вартісному
вираженні, оскільки при коливанні цін на сировину або готову продукцію зміна
питомих витрат і відповідно норм не відбиває дійсних змін енергомісткості
виробництва. У тих випадках, коли неможливо вибрати єдиний вимірювач
натуральної або умовної одиниці продукції, норми витрат встановлюють на
продукцію у вартісному вираженні, лднак це потребує всебічного
обгрунтування.
Норми витрат енергоресурсів розрізняють також за методом нормування.
На практиці застосовують чотири методи нормування, що відрізняються
способом виявлення енерговитрат на нормовану одиницю продукції (роботи),
тобто способом розробки норми:
• дослідний (або експериментальний);
• розрахунковий (або розрахунково-аналітичний);
• дослідно-розрахунковий (або комбінований);
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• статистичний (або звітно-статистичний, розрахунково-статистичний).
Дослідний метод нормування пов`язаний з проведенням великої кількості
випробувань енергоспоживчого та енергетичного устаткування, складанням за
даними випробувань енергетичних балансів технологічних пристроїв і
процесів, ділянок, цехів та підприємства в цілому, визначення таким чином
норм витрат енергоресурсів на всі операції, агрегати, процеси, напівпродукти,
напівфабрикати і на готову продукцію.
Такі випробування проводять, як правило, спеціалізовані організації. Через
велику трудомісткість цей метод застосовують лише для встановлення
часткових норм на окремі пристрої і процеси, операції і деякі, найбільш
енергомісткі, напівпродукти, оскільки це зручно зробити під час випробувань
пристроїв. При таких випробуваннях можна виявити не тільки величину
енерговитрат на нормований об`єкт, але й залежність витрат енергоресурсів від
продуктивності обладнання, режимів його роботи та інших факторів, що
суттєво впливають на енергоспоживання, наприклад, від якості оброблюваного
матеріалу, параметрів процесу тощо, тобто скласти достатньо повну
енергетичну характеристику випробуваних пристроїв і процесів.
Випробування, як правило, ведуть на відремонтованому, відлагодженому
обладнанні, у розрахункових режимах (причому не завжди враховують
додаткові витрати енергоресурсів у період пуску. виходу на режим і зупинки
обладнання), при використанні кондиційної сировини і матеріалів, суворому
дотриманні технологічних регламентів виробництва. Отримані при цьому
результати
суттєво
відрізняються
від
середньорічних
показників
функціонування таких самих пристроїв і процесів у реальних виробничих
умовах. Наприклад, середньорічний ККД котельних пристроїв, як правило, на
3--5% нижче за максимальний, визначений за даними випробувань. Тому
отримані при дослідному методі енергетичного нормування дані треба
коригувати перед їх застосуванням у практичній діяльності. Інакше на
підприємствах встановлюються невиправдано занижені норми, яких важко
досягти.
Інший недолік дослідного метода в тому, що випробуване обладнання
часто треба ізолювати від загального технологічного циклу виробництва, а це
пов`язано з певними труднощами. За умов безперервного виробництва іноді
випробування проводять у період планових простоїв обладнання, але при
неперервних технологічних процесах, характерних для хімічних виробництв,
вивести обладнання з роботи дуже складно.
Розрахунковий
метод
нормування
полягає
у
вираховуванні
нормоутворюючих статей енергетичних витрат і потім норми витрат
енергоресурсів на продукт (напівпродукт, напівфвбрикат тощо) за даними
виробничих регламентів, режимних карт, паспортів обладнання та іншої
технічної документації. У ході цих розрахунків є можливість врахувати реальні
умови виробництва, здійснити коригування з урахуванням фактичного стану
обладнання і режиму його роботи, якості сировини і оброблюваних матеріалів,
дійсних параметрів виробничих процесів (якщо відхилення знаходяться у
регламентованих межах). Такі розрахунки на виробництвах можна проводити
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при розробці аналітичного енергобаланса і таким чином сумістити нормування
і аналіз енергокористування, тим більш, що багато показників тут спільні.
Розрахунковий метод дозволяє також визначити норматив витрат
енергоресурсів на процес (операцію, установку, продукт), який є мінімально
необхідним для здійснення фізико-хімічних перетворень при обробці матеріалу
з урахуванням неминучих втрат і супутніх витрат, що забезпечують проведення
даного процесу на даному обладнанні. Норматив є базою для розрахунків
енергетичної норми, в якій мають бути враховані також реальні експлуатаційні
та режимні відхилення від розрахункових енерговитрат у регламентованих
межах. У той самий час він встановлює межу зниження енергетичних норм при
даному інженерному оформленні процесу і за даних умов виробництва, тому
що включає мінімально необхідні енерговитрати.
Застосування розрахункового методу нормування не пов`язано
безпосередньо з випробуваннями енергетичного та
енергоспоживчого
обладнання. Однак при його використанні необхідні дуже чіткі інструкції та
методики, з точною прив`язкою до технології виробництва та врахуванням
специфіки устаткування, технологічної схеми і виробничого циклу на даному
підприємстві, а також нормативних енергетичних характеристик всього (або
хоча б основного, що визначає розміри енергоспоживання) обладнання. Отже,
цей метод передбачає наявність добре організованої системи енергетичної
документації на підприємстві.
В цьому випадку можливе повне ув`язування системи нормування з
автоматизованим енергетичним обліком, контролем і регулюванням
енергоспоживання та іншими функціями і комплексами задач, що сприяють
раціональному використаннюта економії енергоресурсів. При подальшому
розвитку автоматизованого енергетичного нормування можливе виконання
оптимізованих розрахунків норм витрат енергоресурсів, тобто кількісна оцінка
нормоутворюючих факторів з визначенням шляхів мінімізації найважливіших з
них і отриманням додаткового ефекту від застосування даного методу.
Отже, розрахунковий метод енергетичного нормування дозволяє повністю
врахувати нормоутворюючі фактори енерговитрат і реальні умови виробництва,
визначити норматив енергоспоживання як мінімальної величини енерговитрат.
впорядкувати планування зниження енергетичних норм, зокрема встановити
межу зниження, включити нормативні розрахунки до автоматичних систем
управління енергетикою.
Все це створює науково обгрунтовані передумови для підвищення рівня
раціонального використання та економії енергоресурсів на підприємстві.
Труднощі, пов`язані із застосуванням цього методу, можуть бути успішно
подолані при автоматизації розрахунків. Тому розрахунковий метод
енергетичного нормування можна рекомендувати як основний при розробці
норм витрат палива, теплової та електричної енергії.
Дослідно-розрахунковий метод – це комбінайія дослідного та
розрахункового методов; він пов`язаний з випробуванням обладнання,
проведенням замірів, а також з використанням даних оперативного обліку, в
основному з метою отримати вихідні дані для розрахунку нормоутворюючих
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факторів. Цей метод багато в чому позбавлений недоліків дослідного методу,
має всі вигоди розрахункового та, окрім того, забезпечує взаємоперевірку
результатів випробувань і розрахунків.
Треба відмітити, що фактично реально застосовуваним є саме досліднорозрахунковий метод нормування, оскільки на підприємстві не завжди є
необхідні та достатні вихідні дані для проведення розрахунків і їх треба
доповнювати оперативними замірами, випробуваннями, даними оперативного і
статистичного обліку.
Статистичний метод нормування найпростіший і найпоширеніший у
практиці енергослужб промислових підприємств. Однак у нього є серйозні
недоліки, через що його застосування неодноразово піддавалося критиці.
Поширення статистичного методу викликано не тільки його простотою, але
й відсутністю необхідної технічної та інформаційної бази для застосування
дослідного, розрахункового та дослідно-розрахункового методів. Більше того,
при нормуванні енерговитрат на продукцію у вартісному вираженні, що, як
відмічалося, характерно для багатономенклатурних виробництв хімічної
промисловості (побутової хімії, хімічних реактивів, лаків і фарб, переробки
пластмас тощо), використання інших методів досить утруднено і практично
неможливо. Мабуть, за таких умов треба не просто відмовлятися від
статистичного методу, а всіляко сприяти компенсації його недоліків шляхом
його удосконалення на базі досягнень науки.
Слід розрізняти звітно-статистичний та розрахунково-статистичний методи
енергетичного нормування.
З в і т н о - с т а т и с т и ч н и й м е т о д полягає у встановленні
енергетичних норм на плановий (поточний) період за рівнем звітних питомих
витрат енергоресурсів за минулий період. При цьому врахавуються зміни у
технології і виконання завдань з економії енергоресурсів, планова величина
встановлюється дещо нижче порівняно із звітною за рахунок організаційнотехнічних заходів.
Основний недолік цього методу в том, що всі нераціональні енерговитрати,
наднормативні втрати та інші недоліки у використанні енергії, що є на кожному
підприємстві і сумарно входять у звітні питомі витрати, включаються у
плановану норму і тим самим узаконюються.
Саме це викликає справедливу критику і вимагає вживання заходів з
перегляду звітних показників, їх аналізу, який можливий і необхідний хоча б у
формі співставлення фактичних витрат з аналогічними показниками інших
підприємств, середньогалузевими або вивчення динаміки по роках, внаслідок
чого можна виявити причини підвищених витрат енергії та намітити шляхи їх
усунення (співставлюваний аналіз). Саме на такому підході до нормування
заснований р о з р а х у н к о в о - с т а т и с т и ч н и й м е т о д , особливо із
застосуванням методів математичної статистики.
Розробка норм цими методами можлива за даними енергетичного обліку і
звітності як для підприємства в цілому, так і для окремих виробництв, цехів,
ділянок, груп обладнання і пристроїв. При цьому чим менше об`єкт
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енергетичного нормування, ти більше точність при встановленні норм. Суть
таких розрахунків зводиться до слідуючого:
• визначаються (можна методом експертних оцінок) найбільш суттєві
фактори, від яких залежать питомі витрати енергоресурсів, наприклад,
продуктивність, завантаження обладнання, режим його роботи, якість вихідних
матеріалів, параметри процесу тощо;
• формується інформаційна база за даними статистичної звітності та
оперативного обліку про витрати енергії і величини досліджуваних факторів
(чим більше кількість вихідних даних, тим достовірніше результати
статистичного аналізу);
• проводиться регресійний аналіз, встановлюються емпіричні залежності
витрат енергії (абсолютних або питомих) від досліджуваних факторів на основі
парної або множинної кореляції;
• встановлюються пріоритет виявлених залежностей і найбільш значимі
фактори, відбираються апроксимовані вираження (формули), перевіряється
енергетична та економічна логіка цих залежностей;
• з`ясовуються або відбираються значення факторів продуктивності,
завантаження тощо, очікувані у плановому періоді;
• визначаються за встановленими емпіричними залежностями і величинами
факторів очікувані витрати енергії і розраховується енергетична норма на
плановий період (якщо дослідження велося по окремих виробництвах, цехах,
ділянках або пристроях, то розраховані для них норми агрегуються у сумарні
технологічні і загальновиробничі норми витрат енергоресурсів.
Проведений статистичний аналіз із застосуванням методів математичної
статистики створює базу для енергетичного нормування на ряд років до
суттєвих змін у технології виробництва, коли ці розрахунки мають бути
повторені (як і при визначенні нормативів розрахунково-аналітичним методом).
Крім цього, регресійний аналіз дозволяє встановити фактори (показники), від
яких найбільш суттєво залежать витрати енергоресурсів і таким чином
визначити напрямки раціоналізації енергоспоживання.
Отже, статистичний метод нормування може бути значно вдосконалений за
допомогою застосування методів математичної статистики (розрахунковостатистичний метод) і з достатньою правомірністю використовуватися на
промислових підприємствах, коли інші методи нормування застосувати
неможна.
З розглянутих методів енергетичного нормування слід віддати перевагу
розрахунково-аналітичному (або дослідно-розрахунковому), однак за
конкретних умов управління енергетикою підприємства виправдано
застосування всіх методів, а їх раціональне поєднання дозволяє знизити
загальну трудомісткість і підвищити достовірність енергетичного нормування.
2. Структура енергетичних витрат. Загальновиробничі витрати
енергетичних ресурсів на підприємстві включають їх витрати:
• в основних технологічних процесах;
• у допоміжних (цехових і заводських) виробничих процесах;
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• у санітарно-технічних системах, включаючи опалення, кондиціонування
повітря, санітарно-гігієнічне гаряче водопостачання, освітлення основних та
допоміжних виробничих приміщень;
• для компенсації енергетичних втрат у цехових і заводських комунікаціях,
розподільних пристроях і перетворювачах енергії.
Комунально-побутове та інше невиробниче споживання енергоресурсів має
розглядатися і нормуватися окремо.
Оскільки основними видами енергетичних норм є технологічні та
загальновиробничі, структура нормативних витрат розглядається стосовно цих
норм.
Технологічна норма витрат енергоресурсів складається з теоретичних та
супутніх витрат, втрат передачі та трансформації енергії. Ці складові
виявляються при розробці паливно-енергетичного балансу агрегату, цеху або
підприємства.
Т е о р е т и ч н і в и т р а т и енергоресурсів є основною частиною
технологічної норми. Це необхідна кількість енергоресурсів, яку треба
витратити для енергетичної дії на оброблюваний матеріал, що визначається
закономірностями перебігу фізико-хімічних
та механічних процесів і
здійснення основної мети даного технологічного процесу (нагрівання,
плавлення,
випаровування,
охолодження,
конденсація,
затвердіння,
переміщення, деформація матеріалу тощо).
Теоретичні витрати енергії розраховують за регламентами виробництва. він
є сталою величиною для даного способу виробництва продукції і його
технічного оформлення. Саме теоретичні витрати при принципово різних
способах виробництва одного і того самого продукта визначають рівень
енерговитрат і ефективність використання енергії.
Теоретичні витрати є корисною частиною сумарних енерговитрат у
електрохімічних, електрофізичних та термічних процесах.У інших процесах –
силових, санітарно-технічних, освітлення, зв`язку та управління – у корисні
витрати включають також інші витрати у технологічних апаратах, які можна
розглядати як супутні витрати енергоресурсів.
С у п у т н і в и т р а т и енергоресурсів спрямовані на створення
необхіднихумов для досягнення головної мети технологічного процесу. Ці
витрати також розраховують за регламентами виробництва, при цьому
визначають і окремі його складові.
Прикладом супутніх витрат може служити нагрівання самого апарату
(машини), компенсація теплообміну з навколишнім середовищем, нагрівання
супутнього матеріалу, компенсація втрат у технологічному апараті тощо. Різне
значення окремих складових супутніх витрат енергії при виробництві одного і
того самого продукту (роботи) свідчить про досконалість технологічного
апарату і ефективне використання енергоресурсів. Так, застосування різних
матеріалів для ізоляції трубопроводів впливає на теплообмін, а отже, і на
технологічну норму витрат енергії.
У м о в н о - к о р и с н і в и т р а т и енергоресурсів дорівнюють сумі
теоретичних та супутніх витрат, тобто кількості енергоресурсів, що передані у
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технологічний апарат для здійсненя даного процесу (роботи). Саме ця величина
визначена як корисні витрати у силових (потужність на валу двигуна) та деяких
інших виробничих процесах. Отже, умовно-корисні витрати можна визначити
як розрахункову величину енергетичних витрат у технологічних апаратах, яка
залежить від фізико-хімічних перетворень, що там відбуваються (теоретичні,
безумовно корисні витрати), та втрат у апаратах, компенсація яких створює
умови для перебігу основного процесу (супутні витрати).
В т р а т и п е р е д а в а н н я т а т р а н с ф о р м а ц і ї енергії
відбуваються у енергоприймальниках технологічних пристроїв (при згорянні
палива, теплопередачі у теплообмінниках, електромеханічні втрати у двигунах)
і
їх
слід
кваліфікувати
як
енерговитрати
на
функціонування
енергоприймальника. Сюди ж відносяться втрати у внутрішньоагрегатному
пристрої передачі енергії з енергоприймальника у технологічний апарат: у
газоходах печей, трубопроводах, що з’єднують реактор з виносним
теплообмінником, муфтах і редукторах, які зв`язують двигун з обладнанням,
що приводиться. Всі ці втрати розраховують за нормативними
характеристиками відповідних енергоприймальників, передавальних пристроїв
і регламентами виробництва.
Норматив витрат енергії дорівнює умовно-корисним витратам
енергоресурсів і нормативним втратам передачі і трансформації енергії. Нижче
цього нормативу енерговитрати на даний технологічний процес (продукт) при
даному інженерному оформленні бути не можуть. Цей норматив для різних
технологічних процесів розраховують за складовими його величинами
теоретичних, супутніх витрат і втрат у енергоприймальнику технологічного
пристрою.
Е к с п л у а т а ц і й н і т а р е ж и м н і в т р а т и виникають внаслідок
відхилень технологічного процесу від розрахункових умов: зношення
обладнання, коливань у режимах робіт, зміни рецептур, недотримання вимог до
якості сировини і матеріалів тощо. Розрахунковий норматив енерговитрат
нижче фактичних питомих витрат на величину цих втрат.
Розмір експлуатаційних і режимних втрат свідчить про стан експлуатації
обладнання. Враховуючи реальні виробничі умови, розрахункова технологічна
норма має включати частину цих неминучих втрат. Задача енергетиків та
технологів підприємства знижувати експлуатаційні та режимні втрати і тим
самим наблизити технологічну норму до нормативу витрат енергії. За даними
досліджень, що проводилися об`єднанням “Союзхимпромэнерго” на ряді
підприємств хімічної промисловості, величина цих втрат для різних процесів
коливається в межах 10--15% і складає в середньому 20%. З них приблизно
третина є неминучими (пов`язаними із зношенням обладнання) у технологічну
норму.
Загальновиробнича (цехова) норма витрат енергоресурсів складається з
технологічної норми, загальноцехових витрат енергії і нормативних втрат
енергії у цехових мережах і перетворювальних пристроях.
З а г а л ь н о ц е х о в і в и т р а т и включають витрати енергії на
опалення, вентиляцію і освітлення цеху, роботу внутрішньоцехового
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транспорту і цехових ремонтних майстерень, господарсько-побутових і
санітарно-гігієнічних потреб цеху.
Загальновиробнича (заводська) норма витрат енергоресурсів складається із
загальноцехової норми, загальнозаводських витрат енергії і нормативних втрат
енергії у заводських мережах і перетворювальних пристроях.
З а г а л ь н о з а в о д с ь к і в и т р а т и включають витрати енергії на
вироблення стисненого повітря, кисню, холоду та інших видів енергії, подачу
та обробку річкової та питної води, виробничі та санітарно-гігієнічні потреби
допоміжних та обслуговуючих цехів і служб підприємства (ремонтномеханічний цех, центральна заводська лабораторія. склад тощо), роботу внутрішньозаводського транспорту, зовнішнє освітлення, інші зігальнозаводські
потреби.
У комплексних виробництвах для обчислення технологічнох норми
витрати енергоресурсів, що відносяться на кожний продукт, що отримується,
визначають пропорційно енергомісткості цих продуктів, що встановлюється
шляхом аналізу енергетичних витрат на їх виробництво.
Слід мати на увазі, що метод пропорційного віднесення енергетичних
витрат на сумісно вироблені продукти внаслідок різних фізичних властивостей
перероблюваних матеріалів невірний.
Аналогічна ситуація виникає у випадку обчислення загальновиробничої
норми при віднесенні на різні продукти витрат енергоресурсів у санітарнотехнічних системах та у допоміжних службах і виробництвах. Крім названих
можна рекомендувати такі способи віднесення енерговитрат:
• на опалення, вентиляцію і кондиціювання повітря – пропорційно об`єму
приміщень;
• на освітлення – пропорційно виробничій площі;
• на санітарнр-гігієнічне водопостачання – пропорційно чисельності
персоналу;
• допоміжних виробництв – пропорційно частці послуг, що надають
допоміжні виробництва або служба при одержанні того чи іншого виду
продукції.
Вибір способу розподілу цехових і заводських енерговитрат на всю
номенклатуру продукції, що випускається, залежить від конкретних умов
підгалузі та підприємства.
Для науково обгрунтованого енергетичного нормування першорядне
значення мають виявлення і правильне визначення нормоутворюючих статей
енергетичних витрат. Ці статті групують за видами енерговитрат таким чином:
• основні витрати – теоретичний (безумовно-корисні витрати у
технологічному апараті, норматив витрат енергії, технологічна норма;
• витрати на допоміжні процеси у цеху і у загальнозаводських допоміжних
виробництвах, включаючи санітарно-технічні енерговитрати і освітлення;
• втрати енергії у енергоприймальниках технологічних пристроїв (їх
нормована величина включена у технологічну норму), у цехових енергетичних
мережах і перетворювачах (включена у загальновиробничу або загальноцехову
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норму) у заводських енергетичних комунікаціях і перетворювачах (включена у
загальновиробничу або загальнозаводську норму).
3. Удосконалення енергоспоживання та енергозберігання. Проведення
енергозберігаючої політики на підприємствах, вирішення завдань раціонального використання та економії енергоресурсів передбачають комплексне
удосконалення всіх основних функцій керування енергогосподарством галузі:
• енергетичного обліку і звітності;
• енергетичного нормування і планування; контролю і регу- лювання
енергоспоживання;
• аналізу енергокористування;
• організації системи управління, шоспрозрахунку енергослужб,
енергетичної документації морального і матеріального стимулювання економії
енергетичних ресурсів.
Вирішальна роль у раціональному користуванні та економії енергоресурсів
належить обгрунтованому нормуванню. Багато методичних і організаційних
питань нормування не можуть бути вирішені ізольовано в рамках однієї галузі.
До нормування енергоресурсів має бути вироблений єдиний державний
підхід, причому не тільки на рівні загальних положень, але й на рівні
нормування статей енерговитрат розрахунковим (дослідно-розрахунковим)
методом з вказівкою на необхідність включенні певних статей витрат і
виключення витрат нетипових. Вочевидь, перелік витрат має бути єдиним для
всіх виробництв, а витрати енергії на виробництво допоміжних продуктів,
попри те, що аони вживаються на місці, мають нормуватися окремо. Також
окремо доцільно нормувати енерговитрати на санітарно-технічні потреби,
водопостачання і каналізацію, охорону навколишнього середовища тощо.
В той самий час при єдиниму методичному підході і порядку нормування
необхідно враховувати особливості кожного підприємства:
• використання різних видів енергоресурсів та енергоносіїв на технологічні
цілі, коли практично всі процеси і апарати є споживачами енергії, що визначає
значимість енергії на одному рівні із значимістю сировини і основних
матеріалів;
• неперервність більшості технологічних процесів, що, з одного боку,
зумовлюєпідвищені вимоги до якості енергоресурсів і безперебійності
енергопостачання, а з другого – робить більш стійким режим енергоспоживання і більш сталими питомі витрати енергоресурсів;
• велика різноманітність видів і параметрів використовуваних
енергоресурсів та енергоносіїв, що потребує прирозробці загальнозаводських
норм витрат основних видів енергоресурсів встановлювати також норми на
процес, агрегат по всіх видах застосовуваних енергоресурсів;
• більша кількість і різноманітність енергетичного обладнання, що
ускладнює завдання нормування енергоресурсів на неоднотипні процеси і
апарати, однак при кваліфікованому обслуговуванні обладнання створює
передумови для оптимального ведення технологічного процесу із суворим
дотриманням встановлених норм витрат енергоресурсів.
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У формуванні енергетичної норми визначений і намічений зв`язок
практично з усіма функціями і найбільш важливими завданнями керування
енергетикою промислового підприємства.
До завданнь енергетичного нормування входить розробка двох видів
показників: кількісних, тобто нормативних енерговитрат по конкретному
об`єкту енергоспоживання (пристрою, процесу, ділянці, виробництву,
підприємству), і параметричних, що характерризують та регламентують якість
застосовуваних енергоносіїв, і оброблюваних технологічних матеріалів.
Облік витрачання енергії на підприємстві має бути диферентційований,
щоб мати можливість, з одного боку, отримувати інформацію для розробки
норм витрат енергоресурсів на операції, процеси, по ділянках, цехах тощо
залежно від диференціації системи енергетичного нормування, а з другого –
враховувати і контролювати виконання норм за вказаними рівнями
енергоспоживання. Отже, побудова такої системи енергетичного обліку цілком
залежить від прийнятої диференціації енергетичних норм. Крім цього, при
розробці нором розрахунково-аналітичним методом і для можливості контролю
за факторами, що впливають на питомі витрати енергоресурсів, система
нормування, як вказувалося, повинна визначати також склад параметрів
енергоресурсів та енергоносіїв, що враховуються. Одночасно мають бути
визначені і стадії технологічного процесу, де ці параметри повинні
враховуватися і контролюватися (пункти обліку).
Слід розрізняти два види енергетичного обліку: оперативний, що ведеться
безперервно, і статистичний, що накопичує дані оперативного обліку за певний
проміжок часу (тиждень, місяць, квартал, рік), які відбиваються у формах
внутрішньозаводської і зовнішньої, в тому числі державної, звітності.
Нормування тісно пов`язано з обома видами обліку, хоч для розробки
енергетичних норм частіше використовуються дані статистичного обліку,
особливо при статистичному методі нормування.
Отже, система енергетичного нормування зумовлює багато показників
системи енергетичного обліку:
• склад враховуваних кількісних і параметричних показників;
• ступінь диференціації обліку кількісних показників за рівнем
енергоспоживання;
• пункти енергетичного обліку.
Існування системи нормування дозволить суттєво поліпшити і стан
енергетичного обліку, покликаного забезпечити необхідною інформацією всю
систему керування енергетикою підприємства. З метою упорядкування
енергетичного обліку розроблено “Основні положення
з організації
енергетичного обліку на підприємствах хімічної промисловості, де відбитий
взаємозв`язок обліку і нормування, сформульовано основні вимоги до
оптимальної організації виконання цієї базової функції керування шляхом
раціонального
поєднання
приладного,
приладо-розрахункового
і
розрахункового методів обліку, а також рекомендовано максимально можливе
використання приладів технологічного і параметричного обліку.
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Другою базовою функцією, яка забезпечує оптимальне керування
енергетикою на підприємстві, є створення системи енергетичної документації,
яка повинна включати технічні відомості (паспорти, характеристики
обладнання тощо), технико-економічні матеріали (методики і інструкції з
економічних питань) та організаційні документи (положення про підрозділи,
посадові інструкції тощо). енерговитрати за нормоутворюючими статтями
витрат, як правило, розраховують за показниками технічної характеристики
обладнання, даним технологічних регламентів з урахуванням стану обладнання,
його завантаження, режимів роботи тощо, тобто на основі технічної
енергетичної документації. При цьому обов`язково треба використовувати
інструкції з нормування: галузеві, підгалузеві – на продукти даного
підприємства; місцеві – розроблені енергослужбою підприємства на основі
підгалузевих для продуктів номенклатури міністерства, а також для продуктів
номенклатури підприємств.
У положеннях про підрозділи енергогосподарства мають бути відображені
питання нормування – хто розробляє, контролює, готує до затвердження, звітує
за виконання енергетичних норм. У посадових інструкціях, в тому числі й
технічному персоналу, треба вказувати нормативні величини енерговитрат, які
необхідно контролювати в ході виробничого процесу.
Отже, взаємозв`язок нормування з системою енергетичної документації на
підприємстві складається таких пунктів:
• використання регламентних показників для розрахунків енергетичних
норм;
• включення інструктивних матеріалів з нормування у складі енергетичної
документації;
• визначення порядку нормування у положеннях та інструкціях
енергогосподарства;
• включення нормативних показників енерговитрат у посадові інструкції
енергетичному, технологічному та іншому виробничому персоналу.
Системи енергетичного нормування, обліку і документації є базовими для
виконання інших функцій і завдань керування енергетикою підприємства. Вони
створюють необхідну інформаційну базу для планування, аналізу контролю і
регулювання, госпрозрахунку і стимулювання економії енергоресурсів.
Роль нормування у плануванні енергоспоживання треба оцінювати з точки
зору розрахунку норм не тільки на поточний період, а й на перспективу.
Поточне планування тісно пов`язано також з розробкою, плануванням і
здійсненням організаційно-технічних заходів з економії енергії, оскільки
планові завдання із зниження питомого енергоспоживання (норм) мають
виконуватися за рахунок запровадження таких заходів. В свою чергу ці заходи
треба враховувати при розробці поточних і перспективних енергетичних норм.
Для здійснення контролю і регулювання виробничого енергоспоживання та
енергокористування у системі енергетичного нормування, треба розробляти
такі показники:
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• нормовані витрати (абсолютні або питомі) енергоресурсів по
контрольованих об`єктах., бажано з указанням залежності цих витрат від
продуктивності об`єктів;
• регламентовані (нормальні) параметри енергоресурсів та енергоносіїв, що
споживаються, які впливають на економічність роботи обладнання і ведення
контрольованого процесу;
• регламентовані характеристики оброблюваного матеріалу, які впливають
на енерговикористання у контрольованому і регламен- тованому процесі;
• показники стану енергетичного або енергоспоживаючого обладнання, на
якому здійснюється контрольований процес.
Контроль і регулювання енергоспоживання і енергокористування,
виконувані в порядку внутрішньозаводського енергонагляду, мають здійснюватися суиісно з внутрішньозаводським господарським розрахунком за спожиту
енергію та інші послуги енергослужб та з системою стимулювання економії
енергетичних ресурсів.
Госпрозрахунок енергослужб і стимулювання, як і енергонагляд, повинні
діяти безперервно, хоча результати та підсумки по цих завданнях підводяться з
певною періодичністю. Вочевидь також, що багато показників при виконанні
ціх завдань аналогічні або ідентичні. Як правило, тут необхідно порівняння
фактичних (звітних) і планових показників (норм), причому останні
розробляються у системі енергетичного нормування.
У системі господарського розрахунку енергослужби з іншими підрозділами
підприємства за спожиту енергію необхідне встановлення абсолютних і
питомих витрат енергії по об`єктах, що споживають енергію. І хоча абсолюті
кількісні показники ніяк не можуть бути плановими і госпрозрахунковими
показниками (інакше економія енергії спричинює невиконання плану), їх
величини є допоміжними критеріями для визначення результатів
господарювання (економії або перевитрат) і відповідно для винагороди
(заохочення, стимулювання) економного енергокористування.
Найбільшу роль у цьому мають виконувати питомі планові показники
енерговитрат
(енергетичні
норми,
диференційовані
по
об`єктах
госпрозрахунку), а також деяуі відносні показники – коефіцієнти корисної дії,
корисного та ефективного використання енергії, економія або перевитрати
енергоресурсів у процентах тощо, нормативні значення яких також повинні
визначатися у системі енергетичного нормування.
Отже, для правильного ведення систем внутрішньозаводського
госпрозрахунку за спожиту енергію і стимулювання економії енергоресурсів у
системі енергетичного нормування повинні встановлюватися такі планові
показники:
• питомі витрати енергоресурсів (норми) по об`єктах господарського
розрахунку (ділянкам, цехам, виробництвам) на вироблення продукції
(напівпродуктів) або виробництво робіт;
• відносні показники, які характеризують рівень корисного використання
енергії або виконання планових завдань;
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• абсолютні витрати енергоресурсів, як допоміжні показники, що
дозволяють оцінити результати господарської діяльності і визначити дольову
частку підрозділів, служб і окремих робітників у економії енергоресурсів.
З усього викладеного видно надзвичайно важливу роль нормування у
вирішенні завдань раціонального використання і економії енергоресурсів.
Взаємозв`язок енергетичного нормування з іншими функціями та комплексами
завдань керування енергетикою підприємства визначає перелік показників, для
яких необхідно встановлення планової міри (норми).
Найважливішими з цих показників є питомі енерговитрати, тобто планові
питомі витрати (норми) палива, електричної, теплової енергії та інших видів
енергоресурсів та енергоносіїв на виробництво одиниці продукції
(напівпродукта) або работи. Бажано, щоб ці норми були диференційовані по
окремих об`єктах – енергоспоживаючих пристроях, ділянках. цехах,
виробництвах. Від доцільного ступеня такої діференціації залежать ступінь і
конкретність дії енергетичної норми на показники раціоналоного використання
і на реалізацію можливостей економії енергетичних ресурсів.
Доцільно розробити прграму для поточного планування норм витрат
енергоресурсів по підприємствах, сворити програму для розрахунку таких норм
на перспективу. Всі інструкції повинні розроблятися з урахуванням обчислення
на ЕОМ, для чого треба встановити єдину структуру норм для галузей,
передбачити використання типового обладнання.
Розробити єдину методику визначення витрат на допоміжні потреби
(опалення, вентиляцію, освітлення, водопостачання тощо), а також спеціальний
довідник, в якому має бути класифікація і характеристики основного і
допоміжного технологічного обладнання, кліматичні характеристики району,
необхідні для розрахунків теплофізичні та хімічні властивості матеріалів тощо.
Мають бути створені методичні матеріали для визначення науково
обгрунтованих норм витрат енергоресурсів, що включають такі основні
розділи:
• загальні вказівки з нормування енергоресурсів у галузі;
• інструкції з нормування витрат енергоресурсів на основні технологічні
виробнрцтва галузей з розрахунком базових норм для цих виробництв;
• інструкції з визначення питомих енерговитрат (розходних коефіцієнтів)
на типові допоміжні потреби;
• довідковий та інформаційний матеріали.
Удосконалення всієї системи енергетичного нормування буде обов`язково
сприяти раціональним, економним витратам енергоресурсів.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦
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3.10. ПОРЯДОК НОРМУВАННЯ ПИТОМИХ ВИТРАТ
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ У СУСПІЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
(Затверджено постановою Кабінету Міністрів України
від 15 липня 1997 р. № 786. Із змінами)
1. Нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у
суспільному виробництві України здійснюється з метою раціонального
використання та економії паливно-енергетичних ресурсів і є основою для
застосування економічних санкцій за їх нераціональне використання та
запровадження економічних механізмів стимулювання енергозбереження.
Нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів не передбачає
втручання держави у господарську діяльність підприємств, пов’язану з
обмеженням обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів або обсягів
виробленої продукції. Воно є інструментом усунення нераціонального
використання паливно-енергетичних ресурсів, викликаного безгосподарністю
та застосуванням застарілих технологій. Основними важелями цього механізму
є матеріальне заохочення економії паливно-енергетичних ресурсів та фінансова
відповідальність за їх нераціональне використання.
Нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів використовується також для прогнозування обсягів споживання паливно-енергетичних
ресурсів у регіонах, галузях та у цілому в державі.
Основою для запровадження економічних механізмів стимулювання
енергозбереження є прогресивні показники норм питомих витрат паливноенергетичних ресурсів, а для застосування економічних санкцій та
адміністративних штрафів – міжгалузеві, галузеві та регіональні норми
питомих витрат.
2. Норми витрат паливно-енергетичних ресурсів – це затверджений
уповноваженим на те Кабінетом Міністрів України органом виконавчої влади
показник їх використання на одиницю виробленої продукції, виконаних робіт
або наданих послуг встановленої якості (далі – одиниця продукції), орієнтований на прогресивне виробництво.
3. Норми витрат паливно-енергетичних ресурсів повинні встановлюватися
з урахуванням особливостей конкретного виробництва, як правило, на рівні
підприємства, установи, організації (далі – підприємство). Диференціація норм
за конкретними технологіями чи видами споживання здійснюється
підприємством самостійно на основі міжгалузевих та галузевих методик. Ці
норми не повинні перевищувати встановлених показників міжгалузевих та
галузевих типових норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів для
певних видів споживання.
4. Відповідальність за розроблення і додержання норм витрат паливноенергетичних ресурсів на рівні підприємства несе керівник підприємства.
Нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на
підприємствах забезпечується енергетичними, технологічними або іншими
службами залежно від специфіки виробництва. Працівники цих служб
підлягають першочерговому матеріальному заохоченню за ефективне
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використання та економію паливно-енергетичних ресурсів у рамках
економічного механізму енергозбереження.
5. На рівні конкретного виробництва, як правило, встановлюються норми
витрат паливно-енергетичних ресурсів окремо щодо продукції кожного виду, на
рівні підприємств у цілому визначаються додатково укрупнені норми на
одиницю зведеної продукції, а на рівні галузей та структур державного
управління використовуються також узагальнені показники питомих витрат
паливно-енергетичних ресурсів.
6. Норми витрат на підприємствах встановлюються на всі види паливноенергетичних ресурсів незалежно від джерел їх постачання та характеру
споживання. Вони визначаються, як правило, на натуральну одиницю кожного
з видів товарної продукції (послуг) підприємства. До товарної продукції
належать також похідні енергоносії, самостійно вироблені підприємством і
відпущені стороннім споживачам (теплова енергія, кисень, стиснене повітря,
вода тощо), а також напівфабрикати, товари народного споживання та всі інші
види робіт і послуг для сторонніх споживачів. Витрати паливно-енергетичних
ресурсів на надання комунально-побутових послуг, здійснення будівництва та
капітального ремонту споруд, пуско-налагоджувальних та дослідних робіт
тощо, якщо вони мають допоміжний характер стосовно виробництва основної
продукції, враховуються окремо.
7. Норми витрат паливно-енергетичних ресурсів на одиницю товарної
продукції визначаються як наскрізні показники. До них включаються всі
витрати паливно-енергетичних ресурсів, віднесені на цей вид товарної
продукції протягом повного технологічного циклу виробництва основними, а
також і допоміжними цехами та службами підприємства. На кожній із стадій
проміжної переробки продукції сумарна величина питомих витрат паливноенергетичних ресурсів включає в себе власне витрати на переробку та витрати
попередніх стадій переробки і загальнозаводські витрати.
Для розроблення норм і нормативів та аналізу енергоспоживання
використовуються енергобаланси – система взаємопов’язаних показників, які
відображають кількісну відповідність між надходженням та використанням усіх
видів паливно-енергетичних ресурсів певним об’єктом (виробничою
дільницею, цехом, підприємством, галуззю, регіоном тощо).
8. Витрати всіх видів паливно-енергетичних ресурсів, отримуваних
підприємством від сторонніх постачальників, на кожній окремій стадії
технологічної переробки повинні нормуватися одночасно для всіх видів
паливно-енергетичних ресурсів. Абсолютна величина наскрізних витрат
паливно-енергетичних ресурсів на всі види продукції підприємства повинна
дорівнювати сумі використаних у виробництві паливно-енергетичних ресурсів
за даними паливно-енергетичного балансу підприємства.
9. Норми витрат паливно-енергетичних ресурсів поділяються за ступенем
агрегації на індивідуальні та групові, за складом витрат – на технологічні та
загальновиробничі, за періодом дії – на річні та квартальні (місячні) згідно з
діючою нормативною базою.
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10. Норми витрат паливно-енергетичних ресурсів підлягають систематичному перегляду з урахуванням змін у технології виробництва. Якщо обсяги
виробництва товарної продукції продовжують змінюватися, перегляду підлягає
також організація виробництва з метою зменшення умовно-постійної складової
питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів.
11. Для однорідних виробництв можуть розроблятися регіональні, галузеві
і міжгалузеві норми та нормативи.
12. Одиниці виміру норм витрат паливно-енергетичних ресурсів встановлюються відповідними методиками нормування; статистична звітність
здійснюється згідно з установленими одиницями цих норм.
13. Експертиза встановлених норм та нормативів витрат паливноенергетичних ресурсів, контроль за їх наявністю та виконанням здійснюється
Державною інспекцією з енергозбереження під час проведення контролю за
станом обліку і використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах.
14. Висновки Державної інспекції з енергозбереження про фактичний стан
обліку і неефективного використання паливно-енергетичних ресурсів є однією з
підстав для перегляду норм та нормативів їх питомих витрат.
До неефективних (марнотратних) відносяться витрати паливноенергетичних ресурсів, зумовлені недотриманням вимог державних стандартів,
режимних та технологічних карт, затвердженої проектної документації на
енерго- та теплопостачання, а також на споруди в частині погіршення їх
теплоізолюючих властивостей в опалюваний сезон, паспортів на діюче
обладнання, в тому числі систематичне, без виробничої потреби, використання
палива, недовантаження або використання на холостому ходу силових
трансформаторів, електродвигунів, електропечей та іншого паливо- та
енерговикористовуючого обладнання і машин, не обумовлене вимогами
надійності або безпеки.
15. Об’єктивність нормування та контроль питомих витрат паливноенергетичних ресурсів забезпечується системами обліку витрат і виробництва
паливно-енергетичних ресурсів, здійснення якого є обов’язковим для всіх
споживачів, єдиною методичною основою визначення норм, урахуванням
конкретних умов енергоспоживання та систематичним переглядом норм у
зв’язку із зміною цих умов.
16. Розроблення науково обгрунтованих норм витрат паливноенергетичних ресурсів здійснюється на основі міжгалузевих, галузевих та
регіональних методик нормування, у яких враховуються основні особливості
технологічних процесів конкретного виробництва.
На основі апробованих зазначених методик розробляється програмне
забезпечення, необхідне для нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів
з використанням обчислювальної техніки, та створюється інформаційнометодична база для забезпечення оптимального нормування питомих витрат та
аналізу використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах, у
регіонах, галузях та у цілому в державі.
17. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації визначають
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організації, які забезпечують методичне керівництво нормуванням у галузях
(регіонах) та здійснюють погодження методик нормування, а в окремих
випадках — норм витрат паливно-енергетичних ресурсів, розроблених для
потреб підприємства, галузі, регіону іншими виконавцями.
Норми питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів для підприємств з
річним енергоспоживанням понад 10 000 тонн умовного палива та для казенних
підприємств підлягають погодженню з НАЕР.
18. Загальний порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних
ресурсів, визначений з урахуванням особливостей функціонування системи
нормування на рівні державного управління, розробляється НАЕР та
доводиться до міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
19. До розроблення і введення в дію науково обгрунтованих галузевих
методик нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів міністерства та
інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації забезпечують розроблення і затвердження за
погодженням з Держкоменергозбереження тимчасових норм витрат паливноенергетичних ресурсів для основних енергоємних виробництв. Їх розроблення
здійснюється з використанням статистичної звітності протягом 1990-1996
років, паливно-енергетичних балансів підприємств, проектної документації, а
також режимних та технологічних карт з урахуванням вимог цього Положення.
♦♦♦♦♦
3.11. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ З НОРМУВАННЯ ПИТОМИХ ВИТРАТ
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ У СУСПІЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
(Затверджено наказом Держкоменергозбереження
від 22.10.2002 № 112)
1. Загальні положення
1.1. Нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів (далі –
ПЕР) у суспільному виробництві України здійснюється відповідно до Закону
України «Про енергозбереження» та постанови Кабінету Міністрів України від
15 липня 1997 р. № 786 «Про порядок нормування питомих витрат паливноенергетичних ресурсів у суспільному виробництві» і проводиться на всіх рівнях
управління суспільним виробництвом відповідно до Основних положень з
нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному
виробництві (далі – Положення).
1.2. Нормування питомих витрат ПЕР у суспільному виробництві
здійснюється з метою раціонального використання та економії паливноенергетичних ресурсів і є основою для запровадження економічних механізмів
стимулювання енергозбереження та застосування економічних санкцій за їх
нераціональне використання.
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1.3. Нормування питомих витрат ПЕР не передбачає втручання держави у
господарську діяльність підприємств, пов'язану з обмеженням обсягів
споживання ПЕР або обсягів виробленої продукції. Воно є інструментом
усунення нераціонального використання ПЕР, викликаного безгосподарністю
та застосуванням застарілих технологій. Основними важелями застосування
цього механізму є матеріальне заохочення економії ПЕР та фінансова
відповідальність за їх нераціональне використання.
1.4. Основою для запровадження економічних механізмів стимулювання
енергозбереження є прогресивні показники норм питомих витрат ПЕР. Воно
здійснюється відповідно до Положення про матеріальне стимулювання
колективів і окремих працівників підприємств, організацій та установ за
економію паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві,
затвердженого спільним наказом Держкоменергозбереження та Мінекономіки
від 21.06.2000 № 47.
Підставою для застосування економічних санкцій та адміністративних
штрафів є недотримання вимог щодо встановлення норм питомих витрат ПЕР
або перевищення показників міжгалузевих та регіональних норм питомих
витрат, погоджених та затверджених відповідно до пунктів 7.2 та 7.7
Положення.
1.5. Нормування витрат ПЕР – це встановлення планової об'єктивно
необхідної величини їх споживання на одиницю виробленої продукції,
виконаних робіт або наданих послуг встановленої якості (далі – продукція).
1.6. Основним завданням нормування є встановлення об'єктивних
планових показників енергоємності продукції, посилення збалансованості та
достовірності прогнозів, а також виявлення резервів та стимулювання
ефективного використання енергоресурсів у суспільному виробництві.
1.7. Неекономне споживання – це перевитрати ПЕР понад встановленої
норми їх питомих витрат.
1.8. До марнотратних (неефективних) відносяться витрати ПЕР, зумовлені
недотриманням вимог державних стандартів, режимних та технологічних карт,
затвердженої проектної документації на енергопостачання, а також на споруди
в частині погіршення їх теплоізолювальних властивостей в опалювальний
сезон, паспортів на діюче обладнання, в тому числі систематичне, без
виробничої потреби, використання палива, недовантаження або використання
на холостому ходу силових трансформаторів, електродвигунів, електропечей та
іншого паливного та енергетичного обладнання і машин, не обумовлене
вимогами надійності і технічної або екологічної безпеки.
1.9. Нормуванню підлягають всі витрати ПЕР на основні та допоміжні
виробничі процеси, включаючи неминучі втрати енергії, незалежно від обсягів
споживання цих ресурсів та джерел енергопостачання.
1.10. Норма питомої витрати ПЕР – це затверджений уповноваженим на те
Кабінетом Міністрів України органом виконавчої влади показник їх
використання на одиницю виробленої продукції, виконаних робіт або наданих
послуг встановленої якості, орієнтований на прогресивне виробництво.
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Норми визначаються, як правило, на натуральну одиницю кожного з видів
продукції підприємства або на окремі стадії її виробництва.
1.11. На рівні підприємств норми питомих витрат ПЕР повинні
встановлюватися як наскрізні показники з урахуванням особливостей
виробництва.
1.12. Наскрізна норма питомих витрат – це показник витрат даного виду
енергоресурсу на одиницю продукції протягом певного технологічного циклу
виробництва в основних і допоміжних службах підприємства.
1.13. До продукції, на яку визначаються норми питомих витрат,
відносяться:
• основна продукція підприємства, товари народного споживання;
• похідні енергоносії, самостійно вироблені підприємством і відпущені
стороннім споживачам (теплова енергія, кисень, стиснене повітря, вода, холод
тощо);
• напівфабрикати, роботи і послуги для сторонніх споживачів.
1.14. Нормування витрат ПЕР на комунально-побутові потреби,
будівництво та капітальний ремонт будівель та споруд, пусконалагоджувальні
та дослідні роботи тощо, якщо вони мають допоміжний характер стосовно
виробництва основної продукції, враховуються окремо.
1.15. Нормування витрат ПЕР здійснюється відповідно до Положення,
галузевих і регіональних методик нормування, інших нормативних документів
з нормування витрат ПЕР (методик, положень, інструкцій, рекомендацій тощо),
погоджених НАЕР.
1.16. Норми питомих витрат ПЕР повинні:
• розроблятися на єдиній методичній основі;
• враховувати конкретні умови, технологію та організацію виробництва,
досягнення науки і техніки та бути орієнтованими на прогресивні показники
енерговикористання;
• грунтуватись на планах організаційно-технічних заходів, направлених на
підвищення ефективності використання ПЕР;
• систематично переглядатися з урахуванням досягнутих показників
ефективності використання ПЕР та об'єктивних змін умов виробництва;
• враховувати результати енергетичних обстежень:
• сприяти мобілізації резервів економії ПЕР у суспільному виробництві;
• ураховувати нормативні енергетичні характеристики, які відображають
комплекс техніко-економічних показників роботи обладнання, визначених на
основі даних заводу-виробника або випробувань при оптимальних режимах
роботи з урахуванням ступенів його старіння, параметрів та зовнішніх
факторів.
1.17. Положення поширюється на всі підприємства та організації незалежно
від форми власності з сумарним річним споживанням понад 1000 тонн
умовного палива (т у. п.).
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2. Класифікація норм питомих витрат ПЕР
2.1. Норми питомих витрат ПЕР класифікуються за такими основними
ознаками:
2.1.1. За ступенем агрегації – на індивідуальні та групові.
2.1.1.1. Індивідуальною називається норма питомої витрати даного виду
ПЕР, яка визначається для окремих агрегатів, установок, машин, технологічних
процесів.
2.1.1.2. Груповою називається норма питомої витрати даного виду ПЕР, яка
визначається на групу агрегатів, установок, технологічних процесів, укрупнену
номенклатурну групу продукції для різних рівнів управління суспільним
виробництвом (дільниця, цех, виробництво, підприємство, об'єднання,
міністерство, регіон тощо).
2.1.2. За своїм складом норми питомих витрат ПЕР поділяються на
технологічні та загальновиробничі.
2.1.2.1. Технологічною називається норма питомої витрати ПЕР, яка
враховує їх виробниче споживання в основних та допоміжних виробничих
процесах та технічно неминучі втрати, пов'язані тільки зі здійсненням основних
та допоміжних технологічних процесів виробництва продукції даного виду.
2.1.2.2. Загальновиробничою називається норма питомої витрати теплової
та електричної енергії, яка враховує, крім їх виробничого споживання, технічно
неминучі втрати в основних та допоміжних технологічних процесах, а також
умовно постійну складову (допоміжні потреби), пов'язану з виробництвом
продукції (опалення, вентиляція, гаряче водозабезпечення, освітлення тощо).
Загальновиробничі норми за видами енергоресурсів є основою для
розрахунку енергоємності (паливоємності, електроємності, теплоємності)
продукції на підприємстві.
Умовно постійна складова (УПС) – витрати ПЕР даного виду, які не
залежать від кількості виробленої продукції, виконаних робіт та наданих послуг
і визначається тільки тривалістю роботи підприємства (цеху, дільниці).
2.1.2.2.1. У залежності від того, на яку продукцію встановлюються норми та
які витрати й технічно неминучі втрати ПЕР на допоміжні потреби виробництва
враховуються – (цеху, дільниці, служби чи підприємства в цілому),
загальновиробничі питомі норми поділяються на цехові та заводські.
2.1.3. За періодом дії – на річні та квартальні (місячні);
2.2. Залежно від рівня управління норми встановлюються як
диференційовані, так і укрупнені.
2.2.1. Диференційованою називається норма питомої витрати даного виду
ПЕР, яка визначається для окремого виду (сорту, типорозміру) виробленої
продукції.
2.2.2. Укрупненою називається норма питомої витрати даного виду ПЕР,
що встановлюється як середньозважена величина для груп виробленої
продукції одного виду, але різних сортів (типорозмірів) або для груп
виробленої продукції різного виду.
2.2.3. На державному, галузевому та регіональному рівні розробляються
відповідно міжгалузеві, галузеві та регіональні типові норми питомих витрат.
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2.3. Відповідно до специфіки галузевого та регіонального нормування може
встановлюватись також класифікація норм за додатковими ознаками: у
залежності від урахування витрат одного чи декількох видів ПЕР – на детальні
та зведені тощо.
3. Склад норм питомих витрат ПЕР
3.1. Склад норм питомих витрат ПЕР – це перелік статей їх витрат на
виробництво продукції.
3.2. Склад норм питомих витрат ПЕР визначається відповідними
галузевими та регіональними методиками, іншими нормативними документами
з нормування з урахуванням особливостей виробництва конкретних видів
продукції, і повинен відображати об'єктивні потреби виробництва в ПЕР.
Типовий склад норм витрат ПЕР для промислового підприємства наведений
у додатку 1.
3.3. На підприємствах, що випускають різнорідну продукцію, виконують
різнорідні роботи, надають різнорідні послуги (або однорідні, але за різними
технологічними схемами чи на різних установках), розподіл цехових та
заводських витрат ПЕР на допоміжні потреби виробництва для встановлення
загальновиробничих норм доцільно здійснювати пропорційно до розміру
послуг, що надають допоміжні цехи та служби основному виробництву, а саме:
• транспортних цехів – пропорційно до обсягу переміщених вантажів;
• інструментальних, ремонтних та інших допоміжних цехів – пропорційно
до обсягу наданих послуг;
• компресорних, насосних та інших енергетичних цехів та служб –
пропорційно до обсягів подання повітря, газу, кисню, води тощо;
• центральних заводських лабораторій – пропорційно до кількості аналізів
та обсягу дослідних робіт, проведених у зв'язку з випуском продукції даного
виду.
В умовах відсутності даних щодо обсягу послуг, які надають допоміжні
цехи та служби основному виробництву, розподіл цехових та заводських витрат
ПЕР на допоміжні потреби виробництва для встановлення загальновиробничих
норм може здійснюватися пропорційно до їх споживання на основні та
допоміжні технологічні процеси, тобто пропорційно до відповідних
технологічних норм, за умови, що реальний обсяг цих послуг не переважає над
споживанням технологічного характеру.
Конкретний порядок розподілу витрат ПЕР на допоміжні потреби
виробництва визначається галузевими та регіональними методиками та іншими
нормативними документами з нормування.
3.4. Утрати ПЕР у теплових, електричних мережах та перетворювачах
енергії для встановлення загальновиробничих норм розподіляються на основі
розрахунків або пропорційно витратам енергії на основні та допоміжні
технологічні процеси виробництва відповідної продукції.
Конкретний порядок розподілу втрат ПЕР визначається галузевими та
регіональними методиками та іншими нормативними документами з
нормування.
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3.5. До складу норм витрат ПЕР на одиницю виробленої продукції не
повинні включатися витрати та втрати ПЕР, викликані відступом від прийнятої
технології, режимів роботи устаткування, рецептур, невиконанням вимог щодо
якості сировини і матеріалів, та інші марнотратні витрати.
3.6. До складу норм витрат ПЕР на одиницю виробленої продукції не
включаються витрати за п. 1.14, а також відпускання ПЕР стороннім
споживачам (селищам, їдальням, клубам, дитячим закладам та ін.) та втрати
палива під час його зберігання та транспортування.
Витрати ПЕР на ці потреби повинні нормуватися окремо.
4. Одиниці вимірювання норм питомих витрат ПЕР
4.1. Одиниці вимірювання норм витрат ПЕР повинні відповідати одиницям,
прийнятим у плануванні та обліку витрат ПЕР та обсягів виробництва
продукції, та забезпечувати практичну можливість контролю за виконанням
норм.
4.2. Витрати ПЕР на одиницю виробленої продукції нормуються:
• котельно-пічного палива – у кілограмах або грамах (кг, г) умовного
палива;
• теплової енергії – у гігакалоріях або мегакалоріях (Гкал, Мкал);
• електричної енергії – у кіловат-годинах (кВт/г);
• моторного палива (автомобільного бензину, дизельного палива тощо) – у
кілограмах, грамах (кг, г) натурального або умовного палива.
4.3. Норми питомих витрат ПЕР можуть зводити до одиниці вимірювання
виробленої продукції або до одиниці вимірювання основної сировини
(матеріалу), що переробляється.
4.4. При встановленні диференційованих норм питомих витрат ПЕР обсяг
виробництва продукції повинен визначатись у натуральних одиницях.
4.5. При встановленні укрупнених норм питомих витрат ПЕР для груп
виробленої продукції одного виду, але різних сортів (типорозмірів) або для
груп виробленої продукції різного виду використовуються, як правило, умовні
(зведені) одиниці вимірювання обсягів продукції (наприклад, умовна банка
консервів, умовна пара взуття тощо).
4.6. Для енергоємних процесів виробництва (ливарне виробництво,
кування, термообробка, електрозварювання, виробництво стисненого повітря,
кисню, водопостачання, опалення, вентиляція тощо) норми питомих витрат
ПЕР встановлюються на одиницю виробництва продукції у натуральному
виразі.
4.7. На виробництвах, що випускають продукцію широкого та нестійкого
асортименту, у будівництві, ремонтних та експериментальних виробництвах, а
також на рівні об'єднань, міністерств, регіонів та держави в цілому, коли
практично неможливо вибрати єдиний показник обсягу виробництва продукції
у натуральних чи умовних одиницях, норми витрат ПЕР можуть
встановлюватись на одиницю чистої продукції (для будівництва – на одиницю
будівельно-монтажних робіт, які виконуються власними силами), що
виражається у вартісних показниках, зведених до незмінних цін.
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4.8. У цілому при визначенні одиниць вимірювання питомих норм витрат
ПЕР у першу чергу слід використовувати натуральні або умовні (зведені)
одиниці вимірювання обсягів виробництва продукції.
Використання вартісних одиниць вимірювання обсягів виробництва
продукції, виконання робіт або надання послуг для нормування витрат ПЕР
допускається як виняток.
5. Методи розробки норм питомих витрат ПЕР
5.1. Норми витрат ПЕР можуть бути визначені за допомогою таких методів:
• розрахунково-аналітичного;
• експериментального (дослідного);
• розрахунково-статистичного;
• комбінованого.
5.2. Основними вихідними даними для визначення норм питомих витрат
ПЕР є:
• первинна технологічна документація (технологічні регламенти та
інструкції);
• параметри сировини (матеріалів);
• паспортні дані технологічного та енергетичного обладнання;
• стандарти з енергозбереження;
• енергобаланси та енергетичні характеристики технологічного й
енергетичного обладнання;
• нормативні показники, що характеризують найбільш раціональні та
енергоефективні умови виробництва (коефіцієнт використання за потужністю,
показники витрат енергоносіїв та втрат енергії під час передання та
перетворення, санітарні норми, теплові і вентиляційні характеристики
приміщень тощо);
• дані про асортимент та обсяги виробництва продукції;
• дані про планові та фактичні питомі витрати ПЕР за минулі періоди, а
також акти перевірок використання палива та енергії у виробництві;
• дані енергетичних обстежень;
• дані про досвід з економії та раціонального використання ПЕР на
вітчизняних та зарубіжних об'єктах, що випускають аналогічну продукцію;
• план організаційно-технічних заходів з економії ПЕР.
5.2.1. Розрахунково-аналітичний метод передбачає визначення норм
питомих витрат ПЕР шляхом розрахунку їх за статтями витрат на основі
побудови та аналізу енергетичних балансів окремих агрегатів, установок,
систем та в цілому підприємства, а також запланованих заходів з економії ПЕР.
5.2.2. Розрахунково-статистичний метод полягає у визначенні питомих
норм з урахуванням статистичних даних про фактичні витрати ПЕР, чинників,
що впливають на їх величину, прогресивних показників ефективності
використання ПЕР, досягнутих на подібних виробництвах, а також
запланованих заходів з економії ПЕР.
5.2.3. Експериментальний (дослідний) метод полягає у визначенні окремих
складових норм на підставі даних, одержаних у результаті випробувань
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технологічного та енергетичного обладнання (експериментальних вимірювань)
з урахуванням запланованих заходів з економії ПЕР.
Випробування повинні бути повними, тобто одночасно охоплювати як
основне обладнання, так і допоміжні механізми, режими роботи яких повинні
відповідати оптимальним, а параметри підведеної енергії – нормативним
даним. При цьому технологічний процес повинен проводитись згідно з
відповідними технологічними інструкціями (регламентами) та режимними
картами.
5.2.4. Комбінований метод поєднує у собі експериментальний (дослідний)
та розрахунково-аналітичний методи визначення норм питомих витрат ПЕР.
5.3. Технічно обгрунтовані індивідуальні норми витрат ПЕР
встановлюються розрахунково-аналітичним або комбінованим методами.
5.4. Групові норми питомих витрат ПЕР визначаються, як правило,
розрахунково-аналітичним та розрахунково-статистичним методами як
середньозважені показники на базі індивідуальних норм і відповідних обсягів
виробництва однойменної продукції.
В окремих випадках групові норми витрат ПЕР можуть встановлюватись на
плановий період (рік, квартал та ін.), виходячи з відповідних фактичних витрат
базисного періоду з урахуванням досягнутих прогресивних показників питомих
витрат ПЕР, а також запланованих заходів з їх економії.
6. Основні принципи встановлення наскрізних норм питомих витрат
ПЕР
6.1. За складністю розрахунку наскрізних норм витрат підприємства можна
розділити на дві підгрупи:
• підприємство з простим технологічним циклом має одну-дві технологічні
стадії переробки продукції і віднесення затрат палива за видами та
електроенергії на готову продукцію здійснюється за калькуляційними
витратами;
•
підприємство
із
складною
технологією
характеризується
багатостадійністю процесу і великою кількістю допоміжних виробництв, які
поставляють до основних виробництв власну продукцію у вигляді
напівфабрикатів і послуг, а також похідні енергоносії (гаряча вода і пара, дуття,
стиснене повітря, кисень, вода, азот, аргон тощо). Це особливо характерно для
підприємств металургії, хімії, окремих підгалузей машинобудівної
промисловості та деяких інших.
У цьому розділі даються основні принципи наскрізного нормування
питомих витрат ПЕР для підприємств з багатостадійними технологічними
процесами.
6.2. Для розрахунку наскрізних норм питомих витрат ПЕР необхідні:
• нормативна база індивідуальних норм витрат даного виду ПЕР (як
куплених, так і власного виробництва) за переліком продукції;
• планові обсяги виробництва як продукції підприємства, так і продукції
допоміжних цехів.
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На основі нормативної бази й обсягів виробництва продукції складаються
планові баланси споживання енергоресурсів і похідних енергоносіїв на
плановий період, які відображають кількісну величину використовуваних ПЕР
з розподілом їх за структурними підрозділами (цехами, дільницями, службами)
підприємства.
6.3. Визначення витрат на виробництво напівфабрикатів та технологічної
товарної продукції починається з розрахунку питомих наскрізних витрат усіх
видів енергоресурсів на початковий технологічний напівфабрикат і, далі, на всі
наступні, включаючи товарну технологічну продукцію. Ці розрахунки
включають три складові:
• розрахунки з переробки;
• розрахунки попередніх стадій переробок;
• загальнозаводські витрати.
6.3.1. До витрат з переробки відносяться витрати електроенергії, котельнопічного палива і усіх видів похідних енергоносіїв на кожний вид продукції
переробки згідно з плановими нормами їх витрат. Їх складові відносяться до
технологічних витрат.
6.3.2. Витрати попередніх стадій переробок включають повні заводські
витрати електроенергії і котельно-пічного палива на виробництво
напівфабрикатів, які використовуються на цій стадії переробки згідно з
запланованими нормами. Вони включають як технологічні, так і
загальновиробничі витрати.
6.3.3. Загальнозаводські витрати – це витрати енергоресурсів, які не можуть
бути прямо віднесені до конкретного виду продукції.
Це, як правило, енерговитрати на ремонтно-будівельні роботи загального
призначення, витрати цехів та служб контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики та інші. Їх складові відносяться до загальновиробничих витрат.
Критерії віднесення вказаних енерговитрат на основні технологічні стадії у
зв'язку з системою обліку та розподілу, що склалася на підприємстві,
визначаються галузевими та регіональними методиками. Можливий варіант
полягає у розподілі їх за основними стадіями пропорційно вартості послуг цих
цехів в собівартості продукції основних цехів.
6.3.4. Енерговитрати на утримання загальнозаводських адміністративних та
службових будівель, охорону, освітлення загальнозаводської території повинні
бути віднесені на профілюючу продукцію підприємства.
6.4. За одержаними наскрізними нормами витрат енергоресурсів і
плановими обсягами продукції складається плановий баланс споживання
електроенергії і котельно-пічного палива підприємства.
До одержаних норм енергоресурсів повинні бути додані енерговитрати на
комунально-побутове споживання та споживання палива на непаливні потреби.
Одержані значення норм витрат електроенергії і палива за видами повинні
відповідати балансу енергоресурсів підприємства, розрахованому згідно з
пунктом 6.2. Допускається розбіжність за видами енергоресурсів не більше як
0,10%.
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7. Організація нормування питомих витрат ПЕР та контролю за
виконанням встановлених норм
7.1. Загальний порядок нормування питомих витрат ПЕР розробляється
НАЕР та доводиться до міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, урядових органів державного управління, об'єднань (асоціацій,
корпорацій, консорціумів, концернів та ін.), Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій.
7.2. Розроблення науково обгрунтованих норм питомих витрат ПЕР
здійснюється на основі міжгалузевих, галузевих та регіональних методик та
інших нормативних документів з нормування, у яких враховуються основні
особливості технологічних процесів конкретного виробництва.
Відповідальними за розроблення та затвердження нормативних документів
з нормування та норм витрат ПЕР у суспільному виробництві, а також за
розробку і затвердження типових (міжгалузевих, галузевих, регіональних) норм
питомих витрат ПЕР є:
міжгалузевих (загальновирбничого характеру) – НАЕР;
на галузевому рівні – відповідні міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади;
на регіональному рівні (для підприємств усіх форм власності, що не
належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади ) – Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.
Галузеві та регіональні методики, інші нормативні документи з
нормування, типові норми витрат ПЕР підлягають погодженню з
Держкоменергозбереження.
7.3. На основі міжгалузевих, галузевих та регіональних методик, інших
нормативних документів з нормування для потреб галузей (підгалузей) та
регіонів розробляється програмне забезпечення, необхідне для нормування
витрат ПЕР, за допомогою обчислювальної техніки, а також єдина
інформаційно-методична база для нормування витрат та аналізу ефективності
використання ПЕР на об'єктах суспільного виробництва, у регіонах, галузях та
в цілому в державі.
7.4. Нормуванню підлягають усі види продукції і робіт, передбачені
номенклатурою за статистичною звітністю, форма № 11-МТП, затверджена
наказом Держкомстату України від 05.07.2006 №300, та інші види основної
продукції підприємства з розрахунку охоплення нормуванням не менше 95%
кожного з видів споживаних купованих ПЕР при віднесенні норм до
натуральних або умовних (зведених) одиниць вимірювання обсягів
виробництва продукції відповідно до вимог розділу 4.
7.5. Допускається відносити частину витрат ПЕР на виробництво
неосновної продукції підприємства на «інше виробниче споживання» за умови,
що воно не перевищує 5% споживання купованих ПЕР. При цьому
обов'язковим є нормування цієї частки споживання, яке, як виняток, може
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базуватись на фактичних питомих витратах ПЕР попереднього періоду і
відноситись до виробництва неосновної продукції у вартісному вимірі.
7.6. Нормування витрат ПЕР безпосередньо на рівні підприємств,
організацій, установ (далі – підприємств) забезпечується самим підприємством.
Відповідальність за розроблення і додержання норм витрат ПЕР на рівні
підприємства несе керівник підприємства.
7.7. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації узагальнюють загальновиробничі норми витрат ПЕР для
підприємств із загальним річним їх споживанням понад 10 000 т у. п. та
казенних підприємств і після узагальнення надають на погодження НАЕР за
відповідною формою до 1 березня року, наступного за звітним, після чого
норми підлягають затвердженню цими органами (додаток 2∗).
Норми витрат ПЕР для підприємств із загальним річним споживанням до
10 000 т у. п. погоджуються міністерством, іншим центральним органом
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями і
затверджуються керівником підприємства.
У разі невідповідності норм критерію прогресивності додатково надаються
розрахунки норм та пояснення до них.
7.8. Наявність затверджених у встановленому порядку нормативних
документів з нормування та норм витрат є підставою для розрахунку вартості
заощаджених енергоресурсів з метою матеріального стимулювання
підприємств, організацій та окремих працівників за ощадливість енергоресурсів
відповідно до п. 1.17.
7.9. Відповідальність за недотримання вимог щодо встановлення норм
питомих витрат ПЕР та перевищення встановлених норм здійснюється згідно з
чинним законодавством.
7.10. Норми витрат ПЕР на підприємствах розробляються щорічно. При
цьому встановлюються річні норми з розбивкою по кварталах, а при
необхідності, і по місяцях планового року.
Розробка норм повинна супроводжуватись планом організаційнотехнічних заходів з економії ПЕР.
7.11. Диференціація норм за конкретними технологічними процесами чи
напрямками споживання здійснюється підприємством самостійно на основі
галузевих та регіональних методик, інших нормативних документів з
нормування.
7.11.1. Галузевими та регіональними методиками можуть бути встановлені
додаткові умови та вимоги до нормування.
7.11.2. З метою комплексної оцінки ефективності використання ПЕР на
підприємствах можуть розроблятись зведені норми, що включають сумарні
витрати всіх видів ПЕР на одиницю продукції. При цьому зведені норми
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визначаються на підставі відповідних енергетичних еквівалентів та окремих
норм витрат палива та енергії на виробництво одиниці однойменної продукції.
7.11.3. При встановленні на підприємстві зведених норм витрат ПЕР
визначаться одночасно два показники: технологічна та загальновиробнича
заводська норми.
При нормуванні витрат котельно-пічного та моторного палива
встановлюються тільки технологічні норми його витрат на одиницю виробленої
продукції.
7.12. Якщо питомі витрати ПЕР на виробництво продукції суттєво
залежать від обсягів виробництва, погодних та інших зовнішніх факторів
об'єктивного характеру, то допускається коригування встановлених норм
питомих витрат з урахуванням результуючого впливу цих факторів на основі
міжгалузевих, галузевих та регіональних методик.
7.13. Якщо підприємство крім основної продукції виготовляє також інші
види продукції, то норми витрат ПЕР на їх виробництво повинні розроблятись
окремо і не включатися до складу норм витрат на виробництво основної
продукції.
При цьому норми витрат ПЕР на одиницю кожного з інших видів
продукції визначаються як наскрізні норми відповідно до п. 2.1.5.
7.14. Підприємства звітують про ефективність використання ПЕР в
терміни та порядку, передбачені чинними інструкціями зі статистичної
звітності (форма № 11-МТП затверджена наказом Держкомстату України від
30.08.2000 № 284, по лінії статистичних органів та паралельно перед
центральними та місцевими органи виконавчої влади відповідно до п. 7.2.
7.15. Частина витрат ПЕР на виробництво неосновної продукції може бути
віднесена на «інше виробниче споживання». При цьому обов'язковим є
нормування цієї частки споживання, яке, як виняток, може базуватись на
фактичних питомих витратах ПЕР попереднього періоду і відноситись до
виробництва неосновної продукції у вартісному вимірі.
7.16. Для забезпечення об'єктивності нормування витрат ПЕР та контролю
за виконанням встановлених норм обов'язковою є організація на підприємствах
обліку витрат ПЕР за допомогою відповідних приладів та систем.
7.17. Експертиза встановлених норм витрат ПЕР, контроль за їх наявністю
та виконанням здійснюються Державною інспекцією з енергозбереження під
час проведення контролю за станом обліку і використання ПЕР на
підприємствах.
7.18. Встановлені для підприємства норми питомих витрат ПЕР можуть
бути переглянутими на підставі:
• висновків Державної інспекції з енергозбереження про незадовільний
стан обліку та неефективне використання ПЕР на підприємстві;
• висновків спеціалізованих організацій, атестованих НАЕР на право
проведення енергетичних обстежень.
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Додаток 1
Типовий склад норм витрат ПЕР для промислового підприємства
Види норм та статтів и трат ПЕР
1

Види енергоресурсів
Паливо Теплова
Електроенергія
енергія
2
3
4

Технологічні норми
Витрати палива, теплової та електричної енергії на
+
технологічні процеси виробництва з урахуванням
витрат палива та енергії на підтримання технологічних агрегатів у гарячому резерві, на їх розігрів та
пуск після поточних ремонтів та холодних простоїв,
а також технічно неминучі втрати енергії у технологічних агрегатах
Загальновиробничі цехові норми
1. Витрати палива, теплової та електричної енергії,
–
що входять до складу технологічних норм
2. Витрати теплової та електричної енергії на
допоміжні потреби цеху (дільниці):
опалення;
–
вентиляцію;
–
освітлення;
–
роботу внутрішньоцехового (дільничого)
–
транспорту;
роботу цехових (дільничних) ремонтних
–
майстерень;
господарчо-побутові та санітарно-гігієнічні
–
потреби цеху або дільниці (душові, умивальники,
кабінети особистої гігієни та ін.)
3. Технічно неминучі втрати теплової та електричної
–
енергії у внутрішньоцехових (дільничних) мережах та
перетворювачах.
Загальновиробничі заводські норми
1. Витрати теплової та електричної енергії, що
–
входять до складу загальновиробничих цехових
дільничних норм
2. Витрати теплової та електричної енергії на
допоміжні потреби підприємства:
виробництво стисненого повітря;
–
виробництво холоду;
–
виробництво кисню, азоту;
–
виробництво генераторного газу;
–
водопостачання;
–
виробничі потреби допоміжних та
–
обслуговуючих цехів та служб (ремонтних,
інструментальних та інших цехів, заводських
лабораторій, складів адміністративних будівель та ін.),
включаючи витрати енергії на їх освітлення,
опалення та вентиляцію;
робота внутрішньозаводського транспорту
–
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+

+

+

+

+
+
–
–

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

–
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

+

(електрокарів, мотовозів, кранів, пневматичного,
залізничного транспорту та ін.;
зовнішнє освітлення території;
підігрів заводських трубопроводів
3. Технічно неминучі втрати теплової та електричної
енергії у заводських мережах та перетворювачах
до цехових (дільничних) пунктів обліку

–
–
–

–
+
+

+
–
+

♦♦♦♦♦
3.12. ЗЕЛЕНЕ СВІТЛО „ЗЕЛЕНІЙ” ЕНЕРГЕТИЦІ
Енергетична політика більшості країн світу традиційно акцентує увагу на
проблемах енергозбереження. Це пов'язано передовсім із загрозою вичерпання
невідновлювальних паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР), а також з наявністю
ризиків під час їх виробництва і транспортування. Дедалі помітнішим стає
техногенне навантаження підприємств традиційної енергетики на навколишнє
середовище. Останнім часом великого значення набувають заходи з
енергозбереження через загальну нестабільність у регіонах видобутку ПЕР,
напруження на паливно-ресурсних ринках та несприятливі прогнози щодо
подальшого зростання цін на енергоресурси.
Підрахунки не вселяють оптимізму
За оцінками Світової енергетичної ради, Північноамериканський континент
володіє ресурсами нафти, яких за нинішніх темпів споживання вистачить лише
на 21 рік, Азії — на 20 років, Європі — на 16. Стосовно природного газу, то
картина така: Північна Америка має його розвіданих запасів на 13 років, Азія
— на 43, Європа — на 21. З огляду на постійне збільшення споживання
економіками країн вуглеводнів, їхні світові запаси невпинно скорочуються.
Отже, світ (у тому числі Україна) змушений зробити вибір щодо розвитку
енергетичної політики у період до 2020—2030-х років. Тому нині ведуться
активні пошуки оптимальних варіантів розвитку енергетики. Провідні урядові й
громадські міжнародні організації, такі як Європейська економічна комісія
ООН, Міжнародне енергетичне агентство, Світова енергетична рада та інші
акцентують увагу на питаннях підвищення енергетичної ефективності
економіки, скорочення непродуктивних втрат палива й енергії, охорони
довкілля від забруднення в процесі використання та виробництва енергії.
Нині за даними дослідницького інституту Worldwatch, щонайменше 43
держави розробили і реалізують плани з переходу на використання
відновлювальних джерел енергії. Перейти на «чисту енергетику» мають намір
усі країни Європейського Союзу. Аналогічні програми існують у США і
Канаді, а також у Бразилії, Китаї, Домініканській Республіці, Єгипті, Індії,
Малі, Малайзії, ПАР і Таїланді. Країни, що хочуть позбутися нафтової, газової
й вугільної залежності, до 2010 року планують отримувати від 5 до 30 відсотків
електроенергії за рахунок використання енергії води, сонця, вітру, біомаси.
Найамбітніші плани в Австрії (до 2010 року має намір покривати 78 відсотків
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своїх потреб в електроенергії за рахунок відновлюваних джерел), Швеції — 60
відсотків та Латвії — 49,3 відсотка. Швеція, Австрія, Фінляндія практично
йдуть шляхом відмови від використання атомної енергетики, нафти і газу,
роблячи ставку на максимальний розвиток відновлювальних джерел енергії.
Майже півсотні країн використовують політику надання різних пільг у
виробництві «чистої» електроенергії. 19 держав заохочують використання
енергії Сонця для обігрівання будинків і виробництва гарячої води. Три країни
і, як мінімум, 20 штатів/провінцій заохочують використання біопалива (етанолу
і біодизельного палива, що використовуються як автомобільне пальне).
Першою країною, яка схвалила подібне законодавство, стала Бразилія.
Отже, країни світу, які досягли значних успіхів у вирішенні проблем
енергоефективності, продовжують пошук нових джерел енергозабезпечення,
розробляють заходи стосовно енергозбереження, що є позитивним прикладом
для інших.
Наїжджена колія в нікуди
В Україні енергозбереження офіційно визнано пріоритетним напрямом
вітчизняної енергетичної політики та одним із найважливіших чинників
економічного розвитку. Проте до успіхів європейських країн Україні, на жаль,
далеко: вітчизняною енергетичною стратегією до 2030 року передбачено
збільшення використання ПЕР у 1,52 раза порівняно з 2005 роком. Це при тому,
що в більшості європейських країн використання ПЕР узагалі практично не
передбачено!
Державною стратегією передбачається у 2030 році мати рівень
енергоємності нижчий, ніж у Польщі в 2006 році. Заплановане збільшення
використання відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) в обсягах 18,33 млн тонн
умовного палива (у. п.), що становить близько 6 відсотків загального обсягу
використання ПЕР. Для порівняння: в країнах ЄС до 2010 року середня
величина відновлювальних джерел енергії становитиме 12 відсотків (у Швеції
— 29,1, у Фінляндії — 23, в Австрії — 21,5, у Данії — 15,6 відсотка). Якщо
врахувати те, що Україна, навіть серед країн СНД, посідає перше місце за
кількістю енерговитрат на одиницю виробленого продукту, то стає зрозумілим,
що ефективність та перспективи нашої енергетичної політики вже сьогодні
викликають серйозне занепокоєння й потребують конкретних і негайних дій.
Старі, затратні технології заганяють нашу економіку в глухий кут.
Однак потенціал енергозбереження України (за різними оцінками) є
значним і сягає від 30 до 50 відсотків нинішнього енергоспоживання.
Звісно, для того щоб досягти таких показників, потрібно інвестувати значні
засоби найперше у металургійну сферу, оскільки саме вона споживає близько
половини отримуваного з Росії газу. В цьому разі хронічний дефіцит державних
коштів, як завжди, є суттєвою перепоною на шляху до енергоефективного
господарювання.
Газ із гички буряків — не фантастика
В Україні є серйозна альтернатива — біомаса та торф, що можуть
впродовж 8–12 років дати додатково 55–65 млн тонн умовного палива. Для
цього необхідно лише 18–25 млрд гривень, водночас як ціна запланованого
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енергетичною стратегією збільшення використання ПЕР до 64,78 млн тонн у. п.
за рахунок будівництва 12 нових блоків АЕС становить 229,9 млрд грн і
потребує не менш як 20–25 років.
У перспективі Україна має змогу виробляти не менш, ніж 40 мільярдів
кубів синтез-газу щороку, що є еквівалентом 25 мільярдам кубів природного. За
рахунок обладнання газорозподільних станцій установками з виробництва
синтез-газу можливе збільшення його постачання на чверть (суміш природного
та синтетичного) без зменшення калорійності газу.
Перспективним також є виробництво біопалива з відходів цукрових і
спиртових заводів. Загалом в Україні є розробки в цьому плані, існують також
цікаві вітчизняні технології виготовлення сумішевих бензинів у пропорції 60 на
40 (щоправда, поки що на рівні технічних умов). Промислове впровадження
цієї технології може дати 500 тисяч тонн відносно дешевого біопалива на рік,
що дасть змогу значно поліпшити стан забезпечення паливом сільського
господарства.
Україна може почати переходити від традиційного споживання імпортного
природного газу до альтернативних джерел. Уже діє дослідний завод із
газифікації біомаси під Києвом, який доведе ефективність переробки деревини,
торфу, бурого вугілля в синтетичний газ.
Не слід також ігнорувати такі напрями відновлювальної енергетики, як
вітроенергетика і використання сонячної енергії. В Міністерстві промислової
політики України стверджують, що вітровий енергетичний потенціал України
дозволяє забезпечити до 25 відсотків споживання електроенергії в країні за
рахунок вітру. На підставі прогнозу до 2020 року найперспективнішими
регіонами для будівництва вітроелектричних станцій (ВЕС) є Крим (де давно і
успішно працюють вітряки й сонячні батареї), а також Причорномор'я,
Приазов'я, Прикарпаття та інші регіони.
Проте, за твердженнями експертів, українські владні структури не
зацікавлені працювати у напрямі нетрадиційних і відновлювальних джерел
енергії (НВДЕ). Натомість утворились певні групи, що лобіюють вугільну,
атомну промисловість, оскільки ці напрями давно довели свою життєздатність.
У цьому вбачаються причини того, що наразі проекти з НВДЕ залишаються
поза бюджетним фінансуванням.
Натомість питання зниження енерговитрат українських підприємств і
використання НВДЕ в Україні давно зацікавили міжнародні та іноземні
структури, що мають відповідні напрацювання в цій сфері. Зокрема, Агентство
США з міжнародного розвитку (пропонує українським компаніям,
зацікавленим у скороченні споживання газу, взяти участь в програмі
«Ініціатива з енергоефективності в українській промисловості»). Голландська
компанія Marlex inter B.V. (займається втіленням проекту будівництва в
Закарпатті двох заводів із переробки відходів деревини (біомаси) в
електроенергію). За даними Національного агентства України з питань
забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, Євросоюз
також заінтересований в тому, щоб Україна активніше займалась
385

впровадженням нетрадиційних енергоджерел, і готовий до надання як
консультаційної (теоретичної), так і фінансової допомоги.
Повернімось лицем до «зеленої» енергії
Об'єктивні переваги активного використання НВДЕ для України очевидні.
Це й зниження обсягів необхідного імпорту енергоносіїв, додаткові можливості
оновлення основних фондів і впровадження нових технологій, зменшення
обсягів шкідливих викидів у навколишнє середовище, підвищення
конкурентоспроможності вітчизняних товарів за рахунок зменшення частки
енергії в собівартості тощо. Використання перелічених чинників сприятиме
піднесенню міжнародного іміджу країни. Це може надати додаткові можливості
для України щодо досягнення європейського рівня соціально-економічного
розвитку.
Щоб досягти успіху на новій ниві, треба розробити альтернативу схваленій
енергетичній стратегії України, яка б визначила за пріоритет розвиток
енергозберігаючих технологій та НВДЕ. А ще — розробити детальну програму
енергоефективності з обґрунтованими розрахунками щодо скорочення
енергоємності ВВП. Доцільним також є запровадження гнучкої системи
податкових пільг під час проведення заходів з енергозбереження та
виробництва «зеленої» енергії. Потребує вирішення й проблема проведення
енергоаудиту (наприклад, у Польщі енергоаудит коштує значно дешевше,
проводиться швидше та якісніше за рахунок спрощеної реєстраційної
процедури, заохочення конкуренції тощо). Законодавство у сфері
енергозбереження та і НВДЕ має бути гармонізовано із законодавством
розвинутих країн, що досягли значних успіхів у цих сферах.
Можна зробити висновок: усі чекають на допомогу уряду, сподіваються на
кредити й пільги для впровадження енергозберігаючих систем і НВДЕ. Якщо
держава зможе підтримати такі програми хоча б на законодавчому рівні, це
дасть змогу активніше залучати інвестиційні кошти до цієї сфери та
сформувати самодостатній ринок НВДЕ в Україні.
Потенціал альтернативних та місцевих видів палива в Україні
Проблемою світового масштабу на сьогодні є енергетична безпека. Україна
не є виключенням, адже залежність від поставок органічного палива тут
складає 60% (середньоєвропейський показник енергозалежності – 51%). При
загальному споживанні енергоносіїв значну частку в Україні мають нафта та
вугілля (разом майже 80%), в той же час світові показники – 77%. У світі
ведуться активні пошуки оптимальних варіантів розвитку атомної енергетики,
відновлювальних джерел енергії, більш ефективного використання
традиційних видів первинних енергоносіїв. Кожна країна обирає свій шлях, має
своє бачення. Наприклад, Франція, поряд з активним впровадженням «зеленої»
енергетики, продовжує розвиток атомної енергетики. Швеція, Австрія,
Фінляндія – навпаки, ці країни практично йдуть шляхом відмови від
використання атомної енергетики, нафти, газу і ставлять за мету максимальний
розвиток відновлювальних джерел енергії. За даними аналізу, зробленого ООН,
очікується, що у 2040-2050 роках виробництво енергії у світі на 50%
базуватиметься на альтернативних і поновлювальних джерелах.
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Україна тільки починає рухатись у бік так званої чистої «зеленої»
енергетики. За оцінкою фахівців Національного агентства з питань
забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, показник
використання альтернативних видів енергії в країні знаходиться на рівні 0,7%!
В Австрії, наприклад, даний показник – 22%, Швеції або Норвегії – 45-55%.
Тільки в Німеччині використовують 15 різновидів газів, там успішно працюють
коксовий, водяний, повітряний і т.д. В Угорщині та Польщі спеціально
вирощують китайську вербу для спалювання.
Частка використання альтернативних джерел в паливно-енергетичному
балансі України поки що незначна, якщо взяти до уваги факт споживання
країною в 2006 році 212-213 мільйонів тонн умовного палива. Тобто потенціал
використання альтернативних джерел може становити до 30-35 % (63-73
мільйони тонн умовного палива на рік) від загального споживання. В ідеалі це
практично відмова від поставок блакитного палива, але це лише теоретично».
Щодо практичного втілення, то Україна має дуже непросту проблему – це
рівень енергоємності ВВП, який у 2,6 рази перевищує середній показник
розвинутих країн. Хоча в цьому році завдяки цілеспрямованим зусиллям як
Уряду так і місцевих органів виконавчої влади, в тому числі і НАЕР, у
першому півріччі 2007 року рівень енергоємності ВВП в Україні знизився
порівняно з 2006 роком на 1,3% і складає 0,75 кг умовного палива на 1 гривню.
Для зниження енергоємності ВВП та підвищення рівня ефективності
використання енергоресурсів насамперед підприємствами базових галузей –
електроенергетики,
вугільної,
нафтогазової,
хімічної,
металургійної,
машинобудування,
житлово-комунального
господарства
Національним
агентством з питань забезпечення ефективного використання енергетичних
ресурсів було посилено контроль за дотриманням загальновиробничих норм
питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів підприємствами з річним
споживанням понад 10 тис. тон умовного палива. Втрати зменшилися у
середньому по країні на 10,7% порівняно з 2006 роком.
В Україні є серйозний потенціал альтернативних та місцевих видів палива.
Територія нашої держави – 601 тисяча квадратних кілометрів, за розрахунками
фахівців НАЕР 7% цієї території можуть практично на 100% забезпечити всю
країну енергією. Перш за все за рахунок використання біомаси та торфу, які
можуть протягом 8-12 років дати додатково 55-65 мільйонів тонн умовного
палива, а ціна їх використання буде становити близько 18-25 мільярдів
гривень.
Без відповідних змін у законодавстві, а також без створення системи
пільгового кредитування заходів з енергоефективності і енергозбереження
багатьом підприємствам не вдасться розплутати вузол проблем, пов'язаних із
зростанням цін на традиційні енергоносії та одночасно необхідністю
модернізації виробництва.
Саме тому Національне агентство взяло активну участь у розробленні
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»,
прийнятий Верховною Радою України за №760-V від 16 березня 2007 року. Цей
закон, зокрема, посилює відповідальність за неефективне використання
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паливно-енергетичних ресурсів, запроваджує низку економічних механізмів.
Розроблено також пакет нормативно-правових актів до Закону України «Про
когенерацію», що дасть змогу більш активно впроваджувати когенераційні
технології. З метою забезпечення оперативного, своєчасного та повноцінного
інформування Уряду та інших органів влади та подальшого прийняття
необхідних рішень, НАЕР розроблено форми статистичного спостереження
основних показників ефективності використання, видобутку (вироблення),
споживання, експорту та імпорту енергоресурсів. Крім того, розпочато роботу
над розробкою нової Методики складання галузевих та регіональних програм
енергоефективності для забезпечення приведення зазначених програм у
відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України №106 від
31.01.07 р.
Значною мірою в результаті втілення законодавчих ініціатив НАЕР в країні
почали розвиватися перспективні напрямки збільшення частки використання
альтернативних та нетрадиційних видів енергії. Це, насамперед, переорієнтація
на місцеві види палива шкіл, лікарень, інших закладів соціальної сфери. Наразі
в Україні 42 таких установи вже успішно працюють на альтернативних видах
палива. Заплановано перевести ще 700 об'єктів на альтернативні види палива.
Актуальним є впровадження енергоефективних проектів в комунальній сфері, а
саме – переведення котелень в режим когенерації. Надзвичайно цікавим є
виробництво сумішевого газу. Підготовлено програму як вивести Україну на
споживання сумішевого газу, в якому добавка синтезу-газу складе 12 мільярдів
кубометрів. При сьогоднішньому рівні цін це дасть економію до 100 доларів на
кожній тисячі кубів, а окупність такого проекту – рік. Вже на стадії
впровадження виробництво палива «БІО-100» на базі спиртової промисловості.
Одна компанія може випускати його кілька десятків тонн на місяць. За
розрахунками фахівців, можна випускати не менш 500 тисяч тонн та
налагодити це виробництво протягом 6 місяців. Крім цього існує ще один
перспективний напрямок – геотермальні води. Коли велися пошуки нафти й
газу, в Україні були пробурені більше 220 скважин, з яких можна одержувати
більше 200 гігакалорій.
Жорстка політика енергоефективності – запорука сталого розвитку
економіки України
Низька ціна на газ є короткостроковою перевагою, через те, що вже у
середньо й довгостроковій перспективі вона робить країну залежною від
вибухового підвищення цін, яке є об'єктивним вираженням існуючих тенденцій
на світових ринках первинних продуктів.
Від політики дешевих енерго- й сировинних ресурсів уже давно відійшли
країни ЄС. У Данії, наприклад, ціна природного газу, споживаного в побуті,
становить 1115 євро. До високої цінової групи входять Швеція та Ісландія –
відповідно 904,8 і 869,4 євро. А загальний середньоєвропейський показник –
498,5 євро.
В Україні ж вартість природного газу для домогосподарств в нинішньому
році становить 339 грн за 1 тис.куб.м (близько 45 євро), що в 11 разів нижче за
середньоєвропейський показник (!). Стосовно промисловості, то у країнах ЄС
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середня вартість 1 тис.м3 природного газу становить 316 євро, а для
промислових підприємств України – лише близько 150 євро.
Теперішня ситуація, що склалася у газовій сфері вкотре довела
неготовність України до ринкових цін на первинні енергоносії та надмірну
енергетичну залежність України від російських постачальників газу. Це й стало
своєрідним каталізатором актуалізації проблем ефективного використання
енергоресурсів.
Саме про ефективне використання енергетичних ресурсів та збільшення
частки нетрадиційних видів енергії в паливно-енергетичному балансі держави
нещодавно говорив і Президент України, який зазначив, що низька
енергоефективність та висока енергоємність промисловості в результаті – це
критичний стан енергетичної безпеки держави та зниження рівня добробуту
громадян України.
Тому перед НАЕР, як ніколи, стоїть завдання посиленого контролю за
використанням енергетичних ресурсів. Перш за все це стосується надзвичайно
великих втрат енергоносіїв в ланцюзі «вироблення-транспортування». В
Україні практично втрачається більш ніж 25 мільярдів кВт.г. електроенергії під
час транспортування мережами.
Не краща ситуація і з таким стратегічним продуктом як вода. В деяких
регіонах до 50% води втрачається через протікання в трубогонах. Особливо
складна ситуація з цим у житлово-комунальному господарстві, де втрати тепла,
енергії, води в 1,5-2 рази перевищують встановлені норми.
З 1 січня 2008 року, запроваджується більш жорстка відповідальність за
марнотратне використання енергетичних ресурсів, яка передбачає сплату
штрафних санкцій у розмірі 200 відсотків вартості перевитрачених ресурсів.
Крім того, посилюється адміністративна відповідальність керівників
підприємств за відсутність затверджених норм питомих витрат. (Норми
питомих витрат палива та енергії – регламентована величина питомих витрат
паливно-енергетичних ресурсів для даного виробництва, процесу, даної
продукції, роботи, послуги).
Також Агентство пропонує знизити межу контрольованого річного
споживання енергоресурсів для підприємств від 10 тис. т.у.п. до 3 тис. т.у.п.
Адже на сьогодні річне споживання в 10 тис. т.у.п. мають тільки 600
підприємств, тобто достатній рівень контролю за обґрунтованістю питомих
витрат забезпечується лише для незначної кількості підприємств.
Щодо стабілізації ситуації з втратами на об’єктах теплоенергетики, то тут
доцільним буде обов’язковість проведення енергетичного аудиту, оскільки
рівень витрат енергоресурсів в цій сфері впливає на тарифоутворення, а отже
безпосередньо на населення країни.
Та все ж головною проблемою сьогодення залишається висока
енергоємність ВВП, застарілий технічний фонд, низька активність
впровадження енергоефективних технологій та надзвичайно мала частка
використання альтернативних видів палива в паливно-енергетичному балансі
держави.
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Хоча певні позитивні напрацювання в цьому клубні проблем уже є. Так з 1
січня 2008 року вступає в силу новий Закон України щодо стимулювання
заходів з енергозбереження який передбачає ряд заходів заохочення, а саме
державну фінансову підтримку, митні та податкові пільги.
Щодо технічного переоснащення: найбільш проблемною є соціальна та
комунальна сфера. Переважна більшість об’єктів цих сфер використовує
водогрійні та парові котли, 60% з яких фізично та морально застарілі. Як
паливо вони споживають природний газ, вугілля й мазут.
Альтернативу цьому пропонується впровадження когенераційних схем, які
будуть виробляти енергію і тепло, а головне працювати за рахунок
використання місцевих видів палива. Сьогодні мова може йти про так зване
об’єднання міні-ТЕЦ та установок газифікації у спільний енергетичнопереробний комплекс, який буде використовувати як паливо біомасу.
Головним досягненням у розвитку нетрадиційних видів енергії є створення
державного концерну «Синтез-газ України» робота якого буде спрямована на
значне скорочення споживання природного газу. Згідно розрахунків фахівців
НАЕР уже в наступному 2008 році виробництво синтетичного газу може
сягнути 1 млрд. м3. А в найближчі 15-20 років можливо досягти виробництва 40
млрд. м3 синтез-газу щорічно, що є еквівалентом 25 млрд. м3 природного газу.
Розвиток даного напрямку це перспективний шлях, яким ідуть усі
європейські країни. Більш того, у відповідності до Програми розвитку
відновлювальних джерел енергії в країнах ЄС частка біомаси складатиме уже в
2020 році 235 млн тон нафтового еквіваленту, а у 2050 році частка
використання нетрадиційних видів енергії в паливно-енергетичних балансах
держав має досягнути 50%.
Найближчі сусіди України – Білорусія, Молдова і, навіть, Росія уже рішуче
взялись за впровадження біоенергетичних технологій. У Білорусії 12%
загального обсягу енергії виробляється з біомаси. У Молдові розроблено
державну програму з впровадження котлів для спалювання соломи.
Україна ж має більш унікальні технології та потужний ресурсний
потенціал. Щоправда маємо дві проблеми – відсутність грошей для реалізації
вищезазначеного і нерозуміння того, що всі ці технології це не просто наше
майбутнє, а майбутнє наших дітей.
В Україні вперше створено концерн з виробництва штучного газу
«СИНТЕЗ-ГАЗ УКРАЇНИ»
Рішення щодо створення Концерну було прийнято 5 грудня 2007 року на
засіданні Кабінету Міністрів України.
Своєрідним каталізатором цього стала нещодавня гостра критика
Президентом України стану енергетики в розрізі питань енергозбереження та
енергоефективності. Він зазначив, що низька енергоефективність та висока
енергоємність промисловості в результаті – це критичний стан енергетичної
безпеки держави та зниження рівня добробуту громадян України.
Тому, перш за все, робота «Синтез-газ України» буде спрямована на значне
скорочення споживання природного газу. Згідно розрахунків фахівців уже в
наступному 2008 році виробництво синтетичного газу може сягнути 1 млрд. м3.
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А в найближчі 15-20 років можливо досягти виробництва 40 млрд. м3 синтезгазу щорічно, що є еквівалентом 25 млрд. м3 природного газу. Реалізація даного
напрямку дозволить частково відмовитись від використання природного газу в
соціальній сфері (школи, лікарні, дитячі садочки) і, в свою чергу, дасть
можливість заощадити сотні мільйонів гривень та позитивно вплине на
зниження рівня енергоємності.
Дана проблема, сьогодні, стала просто безпрецедентною необхідністю для
нашої держави, особливо зважаючи на залежність країни від імпортованого
палива. Створення державного Концерну це своєрідний поштовх до зміцнення
енергетичної безпеки України. Сподіваюсь, «Синтез-газ України» стане саме
тією науковою, технічною та технологічною базою з виробництва синтетичного
палива в Україні, як альтернатива імпортованому газу, яка зможе задовольнити
потреби національної економіки, особливо в житлово-комунальному
господарстві і бюджетній сфері.
Доцільність та актуальність створення державного Концерну з виробництва
синтез-газу підтверджується економічними розрахунками Міністерства
економіки та висновками Національної академії наук України. Президія НАН
України ще в 2006 році пропонувала створити вищезгадану компанію.
Реалізація рішення Кабінету Міністрів про створення концерну «Синтез-газ
України» це позитивний вплив на проведення єдиної технічної, фінансової та
інвестиційної політики в галузях енергетики. Розвиток альтернативних видів
палива – це перспективний шлях нашої країни до Європи. «Зелена книга»
Європейського союзу орієнтує держави на використання біологічних видів
палива на рівні 10% від паливно-енергетичного балансу, у нас же поки цей
показник на рівні 0,7%. Але, зі створенням Концерну з’явилась реальна
можливість значно збільшити цей показник.
Довідково
Синтетичний газ – відносно нове альтернативне джерело енергії, що є
продуктом термічної переробки вуглемістких видів сировини: біомаси, бурого
вугілля, торфу, мулових осадів міських стоків.
Технологія виробництва синтез-газу доведена до промислового
використання. Сьогодні в Україні введено в дію більше 100 установок з
виробництва штучного пального, яке використовується для опалення шкіл,
дитячих садків, лікарень. При цьому собівартість синтетичного газу суттєво
нижча в порівнянні з нинішньою ціною на природній газ.
Наразі, завдяки технологіям та ресурсному потенціалу країни синтетичний
газ можна розглядати ще й як альтернативу енергоносію для прямого
вироблення електричної енергії та своєрідну заміну моторному паливу, а також
як цінну хімічну сировину.
♦♦♦♦♦
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Розділ 4. НАФТА І НАФТОПРОДУКТИ
4.1. РОЗВИТОК НАФТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ∗
Баланс, імпорт, експорт
Потреба України в нафті та продуктах її переробки у 2005 році становила
18 млн.тонн, з яких 4,3 млн.тонн забезпечувались нафтогазодобувними
підприємствами України, а решта імпортувалась з Росії та Казахстану.
Згідно з базовим сценарієм розвитку обсяги власного видобутку нафти з
газовим конденсатом зростатимуть, досягнувши рівня 5,1 млн.тонн/рік до 2010
року та 5,3 млн.тонн/рік у 2015 році. У подальшому обсяги видобутку нафти з
власних родовищ стабілізуються на рівні 5,4 млн.тонн/рік. Усього за
прогнозний період (2006 - 2030 рр.) буде видобуто 133,9 млн.тонн нафти з
газовим конденсатом.
Динаміка приросту запасів нафти з газоконденсатом, млн.тонн
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Зважаючи на зростання глибини переробки нафти до 85%, планується
збільшити до 2030 року обсяги виробництва основних видів нафтопродуктів, у
тому числі: бензину – до 11,5 млн.тонн (в 2 рази проти 2005 р.), дизельного
пального – до 17,2 млн.тонн (в 2,1 разу), реактивного палива – до 1,5 млн.тонн
(в 3,8 разу). Зменшиться виробництво мазуту до 5,7 млн.тонн (на 17,4%).
Імпорт, експорт
Потреба України в нафті на сьогодні становить 28 млн.тонн Власний
видобуток покриває приблизно 15 - 18% потреби в нафті. У поставках нафти на
НПЗ 85 - 90% – імпорт російської та казахстанської нафти, яка надходить у
суміші як сорт URALS за існуючою системою нафтопроводів через територію
Росії.
Інші сорти нафти (казахстанська та азербайджанська) на НПЗ України не
надходять з огляду на високу, порівняно з сортом URALS, ціну.

∗

За матеріалами «Енергетичної стратегії України на період до 2030 року”, розробленої
Міністерством палива та енергетики України.
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Обсяги переробки нафти з газовим конденсатом і виробництва
основних видів нафтопродуктів на період до 2030 р.,
млн.тонн (базовий сценарій)
2000

2005

2010

2020

2030

9

18,3

32

40

45

5,8

14,7

23,3

29,1

30,4

Переробка нафти, усього
з неї імпортної

Виробництво нафтопродуктів:
Бензин

2,1

4,6

8,0

10,4

11,5

в т.ч для внутрішнього споживання

2,1

4,2

7,8

8,8

9,8

Дизельне паливо

2,7

5,4

10,6

15,0

17,2

в т.ч для внутрішнього споживання

2,7

5,2

7,7

10,8

13,9

Реактивне паливо

0,3

0,5

1,0

1,3

1,5

Мазут

2,8

5,8

7,3

7,3

5,7

в т.ч для внутрішнього споживання

1,2

0,6

2,6

3,8

4,5

Глибина переробки нафти, %

65,7

67,7

75,0

80,0

85,0

Відбір моторних палив, %

53,1

52,3

62,0

65,5

66,0

Виходячи з перспективного попиту на нафту та прогнозних рівнів
видобутку нафти і газового конденсату в Україні, імпорт нафти у 2010 - 2015
рр. становитиме 23,3 та 26,7 млн.тонн відповідно, у 2020 р. – 29,1 млн.тонн і у
2030 р. – 30,4 млн.тонн.
До потенційних експортерів нафти в Україну можна віднести традиційні
Росію і Казахстан, а також Азербайджан і Туркменістан.
Нафтоперевальний комплекс у порту Південний та нафтопровід Одеса –
Броди створюють технічні можливості для імпорту нафти, як каспійської, так і
з країн Перської затоки та Північної і Західної Африки.
Характеристика внутрішніх та зовнішніх джерел
Початкові видобувні запаси нафти родовищ України становлять 421,9
млн.тонн, газового конденсату – 138,6 млн.тонн. На 01.01.05 залишкові
видобувні запаси нафти становлять 116,0 млн.тонн, газового конденсату – 69,8
млн.тонн.
Умови видобутку з родовищ, що на даний час вже введено в розробку,
постійно ускладнюються через низку чинників. Переважна частина родовищ
нафти мають початкові видобувні запаси менше 1 млн.тонн і лише 6 родовищ
(Бугруватівське,
Глинсько-Розбишівське,
Бориславське,
Гнідинцівське,
Долинське, Леляківське) мали початкові запаси понад 20 млн.тонн. Саме ці 6
родовищ забезпечують близько 22% від загального видобутку нафти і сьогодні.
Проблеми видобутку нафти в Україні пов’язані також з тим, що понад 70%
запасів нафти за критеріями рівня виснаження запасів, обводнення продукції,
в’язкості, колекторських характеристик порід належать до категорії
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важковидобувних. Їх віднесено до низькопроникних колекторів, поклади
багатопластові, з високою літологічною неоднорідністю як за площею, так і за
товщиною продуктивних розрізів. Дві третини таких запасів зосереджено в
покладах, що залягають на глибинах понад 2500 м. Практично всі запаси
родовищ Прикарпаття важковидобувні. Розроблення важковидобувних запасів
нафти потребує застосування специфічних, наукоємних і високовитратних
технологій та обладнання.
Планується до 2010 р. збільшити обсяги пошуково-розвідувального
буріння до 185 тис. м на рік, що майже у 6 разів перевищує фактичний обсяг
пошуково-розвідувального буріння на нафту у 2005 р. Розрахунки показують,
що за таких умов протягом прогнозного періоду (2006 – 2030 рр.) можливо
приростити розвідані запаси за базовим сценарієм в обсязі 63 млн.т нафти з
газовим конденсатом, за амбітним сценарієм – 150 млн.т нафти з газовим
конденсатом.
Протягом усієї перспективи, що розглядається, актуальним може бути
завдання до підвищення коефіцієнта вилучення нафти та інтенсифікації
видобутку вуглеводневої сировини. За рахунок підвищення нафтовіддачі та
інтенсифікації видобутку буде забезпечено до 7% сумарного обсягу видобутку
нафти.
Видобуток нафти з газоконденсатом на території України за оптимістичним сценарієм становитиме у 2010 р. 5,2 млн.т, 2015 – 5,5 млн.т, 2020 – 5,5
млн.т та в 2030 р. – 5,8 млн.т, а за песимістичним – у 2010 р. – 4,6 млн.т, 2015 р.
– 4,7 млн.т, 2020 р. – 4,6 млн.т та в 2030 р. – 4,5 млн.т, за базовим – у 2010 р. –
5,1 млн.т, 2015 р. – 5,3 млн.т, 2020 р. – 5,3 млн.т та в 2030 р. – 5,4 млн.т.
Передбачається, що видобуток нафти і газу на прогнозний період
здійснюватимуть переважно вітчизняні компанії.
До робіт з геологорозвідки та видобутку природного газу і нафти в
глибоководній частині шельфу Чорного моря залучатимуться іноземні
інвестиції та сучасні технології міжнародних нафтогазових компаній.
Першочергові шляхи розв’язання проблем нафтовидобувної галузі:
• припинення шкідливої для розвитку вітчизняної нафтогазовидобувної
промисловості практики призупинення законами України про державний
бюджет положень спеціальних законів, зокрема Кодексу України “Про надра”,
Законів України “Про нафту і газу” та “Про рентні платежі за нафту, природний
газ і газовий конденсат”;
• спрощення порядку надання земельних ділянок для будівництва
нафтових і газових свердловин і виробничих споруд, пов'язаних з
експлуатацією;
• завершення делімітації кордонів з Росією та Румунією на Чорному та
Азовському морях;
• уточнення програми освоєння шельфів Азовського та Чорного морів;
• розроблення законодавчої та нормативної бази щодо стимулювання
широкого впровадження накуоємних та високовитратних технологій
інтенсифікації видобутку та підвищення вуглеводневилучення.
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Розвиток нафтопереробної промисловості
Нафта та газовий конденсат постачаються на нафтопереробні заводи, де
виробляється понад 100 найменувань товарних нафтопродуктів: автомобільні
бензини різних марок; дизельне, пічне та котельне пальне (мазут); нафтобітуми;
скраплений газ; оливи і такі продукти як бензол, толуол, парафін, які
використовуються в хімічній та нафтохімічній промисловості.
Переробка нафти і газового конденсату та виробництво нафтопродуктів в
Україні здійснюється на шести нафтопереробних підприємствах: ЗАТ
„Укртатнафта” (м. Кременчук), ТОВ „ЛиНОС” (м. Лисичанськ), ВАТ
„Херсоннафтопереробка” (м. Херсон), ВАТ „Лукойл – Одеський НПЗ”
(м. Одеса), ВАТ „НПК Галичина” (м. Дрогобич), ВАТ „Нафтохімік
Прикарпаття” (м. Надвірна) і Шебелинському газопереробному заводі, що
входить до структури ДК „Укргазвидобування”. Загальна потужність шести
вітчизняних нафтопереробних підприємств з первинної перегонки нафти на
даний час становить понад 51 млн.тонн нафти на рік.
У 2003 та 2004 роках на НПЗ України перероблено рекордно високий
Номінальна потужність НПЗ України з переробки нафти
(млн тонн нафти в рік)

3,2

2,6
18,6

3,6

7,1
60000,0

58147,0
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40000,0
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30000,0

22938,9
19071,3
20000,0
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1
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2005

упродовж останніх 11 років обсяг нафти – по 21,2 млн.тонн Збільшення обсягів
переробки нафти і виробництва товарної продукції дозволило майже повністю
забезпечити власною продукцією потреби українського ринку нафтопродуктів.
При цьому значно зросли обсяги їх експорту. Перехід Україною від імпорту до
експорту нафтопродуктів є позитивною зміною її енергетичного статусу і
відповідає стратегії Уряду України щодо формування експортної політики
держави.
Переробка нафти на НПЗ України в 1991-2005 рр. (тис. тонн)
У 2005 році в Україні спожито 18,0 млн.тонн нафти, 4,8 млн.тонн бензину,
5,2 млн.тонн дизельного пального та 1,0 млн.тонн мазуту. У 2005 р. витрати
нафти під час видобутку склали 20,7 тис.тонн і зменшились на 3%.
Для забезпечення потреб держави у нафтопродуктах високої якості
необхідною є перебудова підприємств нафтопереробної промисловості
України, спрямована на поглиблення переробки нафти, зниження енерговитрат
на її переробку з одночасним підвищенням конкурентоспроможності
вітчизняних підприємств. Такого прогресу можна досягнути тільки шляхом
докорінної реконструкції діючих і будівництва нових потужностей
нафтопереробних заводів із застосуванням сучасних технологій і обладнання.
Модернізацію нафтопереробної промисловості варто поділити на два
етапи. На першому етапі (до 2015 р.) необхідно завершити цикл глибокої
переробки нафти переважно шляхом будівництва установок каталітичного
крекінгу, гідрокрекінгу і вісбрекінгу, а також коксування і виробництва бітуму.
При цьому глибина переробки нафти може бути доведена до 73 – 75%. На
цьому етапі необхідно модернізувати установки гідроочищення і каталітичного
риформінгу, а також побудувати установки ізомеризації й алкілування з метою
випуску високоякісних моторних палив.
На другому етапі (2015 – 2025 рр.) глибину переробки нафти має бути
доведено до 85% шляхом будівництва установок деасфальтизації, деметалізації
і коксування гудрону, гідрокрекінгу вакуумного газойлю і деасфальтизатів. На
цьому етапі має бути побудовано нові установки риформінгу, алкілування й
полімеризації, а також нові атмосферно-вакумні трубчатки замість застарілих.
Після 2025 р. потребуватимуть здебільшого заміни морально і фізично
зношені установки на нові того ж призначення, що забезпечить виробництво
усіх основних видів нафтопродуктів з глибиною переробки нафти не нижче
90%, а на новітніх технологічних лініях – не нижче 95%.
Видобуток нафти за межами України
Оскільки запаси нафти в Україні, які зосереджені в крупних родовищах,
значно виснажені (більше 70%), а прогнозні ресурси нафти приурочені до
покладів, що мають складну геологічну будову, незначні запаси, низьку
продуктивність свердловин та залягають на значних глибинах, освоєння таких
запасів нафти пов’язано з використанням спеціального обладнання і витратних
технологій, що зумовлює високу вартість видобутку нафти.
Разом з розвитком власної нафтовидобувної промисловості Україна, маючи
кадровий потенціал відповідного рівня та фінансові можливості, вигідне
територіальне розташування порівняно з країнами, які володіють значними
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запасами нафти на транспортно досяжній відстані, повинна проводити активну
роботу щодо освоєння таких запасів на засадах міжнародної співпраці з
укладанням угод про розподіл видобутої продукції.
На підставі підписаних контрактів (а також таких, що знаходяться на
різних стадіях підготовки), базуючись на оцінках ресурсних можливостей
країн, з якими НАК „Нафтогаз України” має наміри співпрацювати, проведено
розрахунки прогнозних обсягів видобутку нафти. Результати розрахунків
показують, що вже з 2010 року можна забезпечити видобуток нафти за межами
України на рівні 3,6 млн.тонн з подальшим нарощуванням до 9,2 млн.тонн. Це
суттєво перевищує обсяги нафтовидобутку (з газовим конденсатом), які
плануються до освоєння власних запасів на той же період часу.
Видобуток нафти з газоконденсатом за межами України прогнозується за
оптимістичним сценарієм у 2010 р. 3,7 млн.т, 2015 – 4,2 млн.т, 2020 – 5,8 млн.т
та в 2030 р. – 9,9 млн.т, за песимістичним – зросте з 3,3 млн.т у 2010 р. до 7,7
млн.т у 2030 році, а за базовим сценарієм - у 2010 р. 3,6 млн.т, 2015 – 4,0 млн.т,
2020 – 5,6 млн.т та в 2030 р. – 9,2 млн.т.
Прогноз видобутку нафти українськими компаніями за межами України
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У таблиці подано основні техніко-економічні показники конкретних
проектів, опрацьованих НАК „Нафтогаз України”.
Техніко-економічні показники проектів видобутку нафти
НАК „Нафтогаз України” за межами України
Показник

Ресурс нафти, млн.тонн
Очікуваний видобуток нафти, млн.тонн
Вартість проекту, млн. USD
Загальна
Укр. інвестора
Грошовий потік, млн. USD
Дисконтований грошовий потік, млн. USD
Термін окупності, роки

Росія
20,5
18,2

834
834
705,6
194,6
6
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Країна
Єгипет
Лівія
18,1
63
16,6
53,1

744
744
552,9
186,1
5

1937
867
1690,1
404,6
7

Іран
55
54,6

939
39
7044,5
1432,6
10

Таким чином, активне освоєння закордонних ресурсів нафти та переробка
їх на НПЗ України з виходом світлих нафтопродуктів не нижче 90%, дозволить
забезпечувати ринок їх споживання, починаючи з 2010 року на рівні 16 і до
18% у 2030 році. Разом з використанням власних запасів сировини цей
показник становитиме 42 та 36% відповідно.
Важливим фактором забезпечення ефективності робіт з видобутку нафти за
кордоном буде створення на базі НАК "Нафтогаз України" національної
вертикально-інтегрованої нафтової компанії, яка матиме модернізовані і нові
потужності, достатні для переробки обсягів нафти власного видобутку і
видобутку за кордоном.
Характеристика сучасного стану та розвиток нафтотранспортної
системи України
Нафтотранспортна система України, експлуатацію якої здійснює ВАТ
"Укртранснафта", складається з 19 магістральних нафтопроводів (МН)
загальною довжиною 4766,1 км. Річна пропускна спроможність системи для
транзиту нафти з території РФ становить: на вході 114 млн. тонн, на виході –
56,3 млн. тонн. За необхідності система нафтопроводів спроможна в повному
обсязі забезпечити потреби нафтопереробних підприємств, виходячи з їх
максимальної проектної потужності понад 50 млн. тонн на рік. Роботу
нафтопровідної системи забезпечує 51 нафтоперекачувальна станція, на яких
працює 176 насосних агрегатів загальною потужністю 356,5 тис.кВт. Загальна
ємність резервуарного парку становить 1085 тис.м3.
На нафтоперекачувальних станціях і МНТ "Південний" розміщено 11
резервуарних парків для товарної нафти. Загальна кількість резервуарів 81,
номінальна їх ємність становить 1085 тис. куб. м, товарна ємність – 745 тис.
куб. м.
Термін експлуатації нафтопроводів складає від 20 до 44 років і 90% з них
відпрацювали свій амортизаційний період. Обладнання нафтотранспортної
системи утримується в надійному стані, хоча є морально застарілим, потребує
заміни або модернізації, додаткових експлуатаційних витрат.
Забезпечення надійності функціонування нафтотранспортної системи на
найближчу перспективу (до 2010 року) потребуватиме фінансових витрат на
суму близько 4 млрд.грн., з них для реалізації першочергових заходів – 2,3
млрд.грн.
Необхідно довести існуючу систему нафтопроводів до стану, який
відповідає міжнародним стандартам, що передбачає впровадження нових
технологій та устаткування: енергоефективних електродвигунів та частотнорегульованого електроприводу, насосів з високим ККД, сучасного обладнання
резервуарного парку, впровадження сучасних систем автоматики і
телемеханіки, антитурбулентних присадок, ефективних антикорозійних
покриттів і систем електрохімічного захисту трубопроводів, ефективних
технологій очищення трубопроводів та резервуарів від підтоварної води і
парафінистих відкладень, систем обліку обсягів та якості нафти, нових
технологій діагностики та ремонту нафтопроводів, інформаційно-аналітичних
систем оптимізації режимів нафтотранспортної системи.
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У 2005 році обсяг транспортування нафти склав 46,6 млн.т, в тому числі
31,3 млн.т – транзитом, 15,2 млн.т – на нафтопереробні заводи, розташовані в
Україні, 1,5 млн.т – нафтопроводом Одеса-Броди. Обсяги транспортування
української нафти нафтопроводами на НПЗ – біля 0,7 млн.тонн.
Суттєвим недоліком в постачанні нафти в Україну є те, що зовнішніми
надходженнями сировини українська нафтопровідна система пов'язана тільки з
російською нафтопровідною системою, що призводить до монопольного
положення Росії у постачанні нафти в Україну та її транзиту. У таких умовах
заходи з диверсифікації джерел надходження нафти мають розглядатися як
ключовий елемент забезпечення національної безпеки держави і створення
умов для стабільної роботи та розвитку економіки країни.
Географічне розташування України дозволяє задіяти різноманітні джерела
постачання нафти незалежними шляхами з Азербайджану, Казахстану,
Туркменістану, країн Ближнього і Середнього Сходу та ін., при цьому суттєво
посиливши роль держави-транзитера між нафтодобувними регіонами країн
каспійського регіону та важливими ринками збуту в Європі.
Схема нафтотранспортної системи України

Передбачається збільшення завантаженості системи нафтопроводів до 2010
року – до 65 млн.т, до 2015 року – до 70 млн.т на рік, на подальші роки –
збереження обсягів транспортування нафти або поступове їх зменшення.
Збільшення обсягів транспортування нафти планується здійснити за рахунок
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поетапної реалізації проекту інтеграції нафтопроводів “Дружба” та “Адрія”
(транспортування нафтопроводами “Дружба” додатково 5 – 15 млн.тонн), а
також будівництва нафтопроводу Броди (Україна) – Плоцьк (Польща) та
поетапної реалізації проекту ЄАНТК для забезпечення транспортування нафти
з країн каспійського регіону (Казахстан, Азербайджан) та країн Перської затоки
(Іран, Ірак та інші) до 2010 року – до 10 млн.т, до 2015 року – 20 млн.т.
Характеристики пропускної спроможності та завантаженості
нафтотранспортної системи України за 2002 - 2005 роки
№
Найменування
нафтопроводів (МН)

1
2
3

Самара - Лисичанськ
Мічурінськ - Кременчук
Мозир - Броди
Нафта з території РФ
(ЮРАЛС)

90,0
18,0
34,0

Фактична
Фактична
перекачка перекачка
за 2002 р., за 2003 р.,
млн. т
млн. т
нетто
нетто
Вхід нафти з території РФ
62,0
22,4
25,6
18,0
5,6
7,5
34,0 (1)
18,3
21,5

142,0

114,0

Проектна
продукти
вність
млн. т/рік

Фактична
перекачка
за 2004 р.,
млн. т
нетто

Фактична
перекачка
за 2005 р.,
млн. т
нетто

Завантаження
МН за 2005р.
до фактичної
пропускної
здатності, %

27,79
6,14
20,23

16,45
5,34
23,77

27
30
70

54,6

54,16

45,56

40

Фактична
пропускна
здатність
млн. т/рік

46,3

Українська нафта

9,3

Вхід української нафти
7,3
1,6
1,2
Вихід транзит

1,14

1,07

15

Всього:
(ЮРАЛС)

68,2

56,3

33,0

31,40

25,28

45

22,4

21,71

14,53

25

27,4
На НПЗ України

Всього:
(ЮРАЛС)

52,4

58,2

18,9
Українська нафта

1

3

Транзит на експорт
(українська нафта)
Транспортування до НПЗ
української нафти
Разом:

1

Броди - Одеса

2

-

-

0,0

0,2

0,43

0,36

-

-

-

1,6

1,0

0,71

0,71

-

-

-

1,2

1,14

1,07

-

0

1,05

5,75

40

14,5

1,6
МН Одеса - Броди
14,5
0

Після 2010 року існує ризик поступової втрати обсягів транзиту російської
нафти, тому реалізація проекту ЄАНТК є основним стратегічним напрямком
розвитку транзитного потенціалу України.
На подальші роки можливе збільшення до проектної потужності 40 млн.т
на рік обсягів транспортування нафти системою Одеса – Броди. Перехід
нафтопроводу Одеса – Броди на роботу в аверсному режимі дозволить
здійснювати поставки нафти в Україну з інших країн Каспійського регіону, а
також з Іраку, Ірану, країн Північної Африки.
Розширення проекту ЄАНТК передбачається у варіанті Тенгіз-БродиПлоцьк-Гданськ-Вільгельмсхафен. Перспектива прив’язки проектів експорту
нафти з Іраку до проекту ЄАНТК розглядається в контексті домовленостей
України і Польщі щодо співробітництва підприємств нафтогазових комплексів
двох країн у зоні польської відповідальності.
Забруднення навколишнього середовища
За даними державної статистичної звітності (2ТП-повітря) основну частку
викидів (≈ 95%) стаціонарними джерелами (газоперекачувальні агрегати,
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резервуарні парки, котельні тощо) в навколишнє середовище складають
газоподібні та рідкі речовини, а саме: неметанові леткі органічні сполуки,
метан, сполуки азоту, вуглецю, сірки.
Обсяг викидів забруднюючих речовин під час видобутку нафти, газу і
конденсату у 2005 році становив 46,8 тис.тонн. За результатами проведеного
аналізу, у разі невжиття конкретних заходів щодо модернізації та ремонту
обладнання, за незначного зростання обсягів видобутку нафти, газу і
конденсату обсяги викидів щороку зростатимуть на 3 тис.тонн і у 2010 році
показник обсягів викидів може зрости до 68 тис.тонн.
Обсяг викидів під час транспортування нафти у 2005 р. склав 1,9 тис.тонн.
За оцінками, завдяки комплексу інноваційних заходів збільшення обсягів
транспортування нафти у 2010 - 2030 рр. не призведе до зростання викидів
забруднюючих речовин.
Ціни та ціноутворення
Ціни на нафтопродукти, вироблені на вітчизняних нафтопереробних
підприємствах визначаються, головним чином, ціною нафти, яка надходить на
переробку та майже 90% якої імпортного походження. Слід зазначити, що ціна
імпортної російської нафти, що постачалась в 2005 р. на нафтопереробні
заводи, мало відрізняється від її ціни в Європі.
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Оптимізації цін на нафту і нафтопродукти має сприяти розвиток
конкуренції на ринку нафти, диверсифікація джерел їх надходження,
застосування гнучких механізмів поповнення ринку світлих нафтопродуктів,
які поєднували у собі раціональне співвідношення відкритості ринку для
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імпортерів нафтопродуктів і наявність вітчизняного конкурентоспроможного
виробника. Суттєвим важелем впливу на формування цін на пальне може стати
створення стратегічного резерву пального.
Створення стратегічного запасу нафти та нафтопродуктів
З метою зміцнення енергетичної безпеки, забезпечення економіки країни
енергоносіями, запобігання виникненню кризових ситуацій на ринку
нафтопродуктів необхідно створити стратегічний резерв нафти і
нафтопродуктів. З огляду на перспективу вступу України до Європейського
Союзу формування резерву нафти і нафтопродуктів здійснюватиметься
відповідно до вимог ЄС – в еквіваленті 90 днів споживання. На основі аналізу
структури та ефективності роботи діючих систем формування резерву нафти та
нафтопродуктів країн Євросоюзу необхідно розробити програму формування
стратегічних запасів нафти та нафтопродуктів, що базується на специфічних
потребах України, для забезпечення економіки держави нафтопродуктами в
умовах екстремальних обставин.
Програма передбачатиме реалізацію заходів щодо створення інфраструктури, правового та фінансового забезпечення, утримання та поповнення такого
резерву. Ґрунтуючись на досвіді країн Євросоюзу, створення резерву нафти та
нафтопродуктів повинно здійснитися впродовж 8-10 років.
♦♦♦♦♦
4.2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО НАФТУ І

НАФТОПРОДУКТИ

Нафта і нафтопродукти
Для одержання палив, мастильних матеріалів (ПММ) використовуються
різні сировинні джерела, в першу чергу, нафта і газ. Серед паливних корисних
копалин нафта та газ мають перевагу, передусім, технологією переробки та
простотою використання продуктів переробки, більш високою калорійністю.
Останнє обумовлене найбільшою кількістю водню, що міститься в них. Водень
має найвищу теплоту згоряння порівняно з теплотою згоряння інших елементів
та сполук. В табл. 4.1 наведений приблизний елементарний склад деяких
паливних корисних копалин. В нафті майже відсутні неорганічні домішки, в
тому числі зола. Остання є великою перешкодою переробки багатьох корисних
копалин на рідкі палива. Вугілля, наприклад, містить до 3…5% золи і має малу
кількість водню.
4.1. Приблизний елементарний склад паливних
корисних копалин
Назва
Нафта
Сланці

Елементарний склад, % ваг.
вуглець
водень
кисень+сірка+азот
83–87
12–14
0,1–3,0
72–77
9,0–9,5
15,0–22,0
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Торф
Вугілля:
Кам’яне
Буре

52–58

6,0–6,5

34,0–36,0

82–85
70–75

5,0–5,2
5,0–5,1

10,0–13,5
20,0–30,0

Хімічний склад нафти (це, в основному, – вуглеводні) дає можливість
переробити її термічними та хімічними методами на різні палива, мастильні та інші
матеріали високої якості. Палива, одержані з нафти, мають високу теплоту згоряння
завдяки високому вмісту водню. Так, при згорянні 1 кг нафтового палива
виділяється більше 41700 кДж, а при згорянні 1 кг вугілля – 33300 кДж.
За призначенням палива можна поділити на декілька груп:
• для поршневих двигунів з примусовим запалюванням (для
авіаційних та автомобільних);
• для поршневих двигунів із займанням від стиснення (паливо для
високобертових, середньо- та малообертових дизелів);
• для реактивних двигунів (паливо для повітряно-реактивних двигунів);
• для газових турбін (для газотурбінних двигунів);
• для паливних устаткувань паросилових обладнань (котельних),
транспортного та стаціонарного типу.
При видобутку нафти певна її кількість залишається в надрах, запаси нафти
виснажуються і не відновлюються. Тому особливе місце посідають проблеми
розширення енергетичних ресурсів, раціональне використання нафтової сировини і
економії паливно-мастильних матеріалів.
Економію рідкого палива, його збалансоване виробництво та споживання на
найближчі роки можна зобразити трьома напрямками: перший – поглиблена
переробка нафти, включаючи важкі нафти та залишки нафтопереробки; другий –
зменшення витрат палива в двигунах завдяки конструкційним змінам, економічної
організації перевезень; третій – розширення паливних ресурсів за рахунок використання альтернативних палив.
Виробництво рідких палив з вугілля, сланців відомо давно, але їх застосування
стримується великою вартістю переробки. Якість отриманих з них продуктів
відрізняється від якості нафтових продуктів.
Не знаходять широкого використання електромобілі. На виготовлення
акумуляторних батарей (кислотних, лужних) витрачаються величезні паливноенергетичні ресурси, а енергоємність їх незначна; має місце забруднення
оточуючого середовища при виготовленні батарей. Батареї потребують регулярної
дозаправки, не вирішене питання довгопрацюючих батарей і їх утилізації.
Найближчими замінниками нафтових палив слід вважати вуглеводневі газові
палива (метан, пропан, бутан), спирти, ефіри, які можуть використовуватись як
самостійне паливо і як добавки до рідкого нафтового палива. Введення в
експлуатацію водню як палива і як добавки до нафтового палива потребує більш
ретельного вивчення деяких аспектів щодо особливостей його якості та методів
збереження (на автомобілі, автобусі). Можливості використання водню як
автомобільного палива для двигунів вивчається на протязі більше 100 років.
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Парк автотракторної, дорожньо-будівельної, сільськогосподарської та іншої
техніки постійно зростає, вимагає збільшення випуску ПММ та спеціальних рідин,
покращення їх якості. Але, з іншого боку, в багатьох країнах світу темпи видобутку
нафти зменшились. Виникла невідповідність між споживачами і виробниками
нафтопродуктів. Тому нагально стоїть завдання раціонального використання та
економії паливно-енергетичних ресурсів за рахунок оптимізації якості ПММ,
підвищення ефективності використання, створення і удосконалення методів оцінки
якості паливно-мастильних матеріалів.
Оптимізація якості ПММ викликана тим, що не завжди високий показник
якості веде до зменшення їх витрат, підвищення довговічності та безвідмовності
техніки. Наприклад, високе цетанове число дизельного палива, яке забезпечує
швидке самозапалювання палива, пов’язане з високими температурами помутніння
та застигання, тобто, не забезпечуються належні низькотемпературні властивості;
високі нейтралізуючі якості моторних олив запобігають корозійному зношуванню
двигуна, але одночасно можуть провокувати підвищене механічне зношування та
нагароутворення.
Необхідність створення та удосконалення системи і методів оцінки якості
палив і мастильних матеріалів викликана, насамперед, неповною відповідністю
між лабораторними дослідженнями і експлуатаційними показниками якості.
Крім того, термін і безвідмовність роботи техніки залежить від якості
експлуатаційних матеріалів так само, як і від конструкційних матеріалів (металів,
металокераміки, гуми, пластмас, оргскла тощо).
Технологічні процеси виготовлення товарних палив, олив дуже складні,
супроводжуються процесами очистки, змішування, додаванням компонентів та
присадок.
При переробці нафти фізичними методами (атмосферна та вакуумна перегонки)
одержують палива (бензини, дизельні палива, палива для реактивних двигунів, гас,
газойль в залежності від варіанту переробки), оливні фракції (індустріальні, моторні,
циліндрові). Вторинні методи переробки важких нафтопродуктів та деяких
дистилятів дозволяють одержувати додаткову кількість палива, в основному, бензин
та деякі інші продукти. Сировинна база для одержання дизельних палив менша
порівняно з сировинною базою для одержання бензинів. Переробкою нафти дизельні
палива одержують, в основному, в такій кількості, яка міститься в нафті
(максимально – 27…28%), тоді як методи переробки, включаючи вторинні,
дозволяють одержувати бензини із загальним виходом на нафту до 70%.
Для одержання газових вуглеводневих палив та “газових” бензинів як сировина
можуть використовуватись гази нафтопереробних та нафтохімічних заводів,
газоконденсатних та газових родовищ. Але газові, газоконденсатні родовища також
виснажуються і не відновлюються.
Все більшого використання набувають синтетичні продукти: палива чи добавки
до них, оливи, технічні рідини. Сировиною для їх одержання є індивідуальні
вуглеводні, органічні та неорганічні сполуки, вузькі нафтові фракції. Складність
технологічних процесів одержання синтетичних олив, вартість та обмеженість
сировинної бази, іноді – екологічні аспекти стримують широке використання деяких
типів синтетичних олив.
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Основний склад нафти
Нафта за зовнішніми ознаками являє собою маслянисту рідину з
характерним запахом, темного кольору (іноді можуть бути “світлі” нафти), за
хімічним складом – дуже складну природну суміш різних сполук. В залежності
від складу густина нафти коливається в широкому діапазоні: від 810 до 986
кг/м3. Бувають також нафти легкі і важкі. Елементарний хімічний склад нафти
різних родовищ не однаковий. Основними елементами нафти є вуглець
(83…87%), водень (12…14%), а також кисень (0,1…0,3%), сірка (0,01...5%),
азот (0,02…1,7). Склад нафти деяких родовищ наведений в табл. 4.2.
4.2. Приблизний елементарний склад нафти
Родовище нафти

Густина,
Елементарний склад, %
С
Н
S
N
ρ20 ,
3
кг/м
Ромашкіно (Татарстан)
867
85,34 12,65 1,62
0,18
Грозний (парафінова
850
85,90 13,00 0,14
0,07
нафта)
Долина (Україна)
840
84,40 12,90 0,27
0,13
Буштенарі (Румунія)
839
86,00 13,30 0,15
0,31
Пенсильванія (США)
810
85,8
14,00 0,10
0,10
Мексика
926
84,2
11,40 3,60
–
Іран
837
85,4
12,80 1,06
–

O
0,21
0,80
2,30
0,29
–
0,80
0,74

Паливо складається з горючої та негорючої частини.
Вуглець – С – основна горюча часина палива.
Водень – Н – друга складова палив. У порівнянні з вуглецем його вміст в
паливі значно менший, а теплоти при його згорянні виділяється в 4 рази більше
порівняно з теплотою згоряння вуглецю.
Кисень – О – не горить і не виділяє теплоти, тому фактично є внутрішнім
баластом.
Азот – N – також як і кисень, не горить і є внутрішнім баластом палив.
Сірка – S – є небажаним компонентом палив, бо згоряє вона з утворенням
SO2 і SO3, які викликають сильну газову або рідинну корозії металевих
поверхонь.
Зола – негорючий компонент, який може бути в паливі, є небожаною, і
навіть шкідливою домішкою, бо при її наявності посилюється абразивне
зношування, ускладнюється експлуатація, наприклад, котельних устаткувань.
Для переробки нафти на паливно-мастильні матеріали для автотракторної,
дорожньо-будівельної, сільськогосподарської та іншої техніки за якістю
одержуваних продуктів та технологією переробки краще ті, які містять малу
кількість сірки. Сумарний вміст сірки, азоту та кисню в малосірчистих нафтах
складає менше 1%, в високосірчистих – іноді досягає 5% і більше.
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Нафта кипить в широкому діапазоні температур. Фракційний♦ склад нафт
різних родовищ дуже відрізняється. За фракційним складом нафти визначають,
якому методу переробки вона підлягає, які нафтопродукти та їх кількість
(бензину, гасу, дизельного палива, мазуту) з неї можна отримати.
Якість нафтопродуктів, що можна отримати фізичними методами
переробки, та можливі варіанти вторинних (деструктивних — хімічних)
методів переробки залежать також від хімічного (групового) складу нафт.
Хімічний склад різних нафт також не однаковий.
За груповим хімічним складом нафта являє собою складну суміш
вуглеводнів, сірчаних, кисневих та азотних сполук. У складі нафти є три групи
вуглеводнів: парафінові, нафтенові та ароматичні (табл. 4.3), в нафтопродуктах
можуть бути ненасичені вуглеводні, які з’являються в процесі переробки нафти
чи нафтопродуктів.
4.3. Приблизний груповий склад нафт
Нафта (родовище)
Передкарпаття
Дніпро-Донецька впадина
Азербайджан:
материк
море
Чечено-Інгушетія
Ставропольский край
Бєларусь
Литва
Калінінградська обл.

Вміст вуглеводнів, %
парафінові
нафтенові
ароматичні
47-49
26-35
18-25
28-66
22-53
12-33
28-56
35-56
51-61
51-65
60-71
73-74
70-74

39-68
27-60
16-41
20-37
13-27
22-23
21-26

2-17
1-20
8-28
12-15
11-21
4-5
4-5

Парафінові вуглеводні (загальна формула СnН2n+2) з вмістом атомів вуглецю від
1 до 4 за нормальних умов є газоподібні, від 5 до 16 – рідкі, більше 16 – тверді
речовини. Починаючи з бутану, вуглеводні, що мають однакову молекулярну масу і
кількість вуглецевих і водневих атомів в молекулі, можуть мати різні структурні
формули. Вуглеводні з ланцюговою структурою називаються нормальними і позначаються літерою “н.”, з розгалуженою – ізомерами і позначаються префіксом “ізо-“.
Фізичні та хімічні властивості вуглеводнів нормальної та розгалуженої структури
не однакові. Чим складніше молекула, більше її молекулярна вага, тим більше
ізомерів має речовина. Так, октан С8Н18 має 17 ізомерів, тетрадекан С14Н30 – 2835
ізомерів.

♦

Фракція – частина нафти (або нафтопродукту), яка кипить у визначених межах температур;
або температура, при значенні якої википає певна частина – об’єм нафти (або
нафтопродукту).
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Парафінові вуглеводні мають саму високу масову теплоту згоряння з усіх
класів вуглеводнів, бо вони містять саму велику кількість водневих атомів. За
нормальних умов парафінові вуглеводні хімічно стабільні, тому палива і оливи, які
містять велику кількість парафінових вуглеводнів, стабільні при зберіганні. При
високих температурах стійкість до окислення киснем повітря у нормальних і
ізопарафінових вуглеводнів відрізняється: стійкішими є ізопарафінові вуглеводні і
чим більше розгалужена їх молекула, тим більша стійкість до окислення при
високих температурах. Тому н.парафінові вуглеводні як менш стійкі до окислення
при високих температурах є небажаними компонентами бензинів, бо мають погані
антидетонаційні властивості, тобто низькі октанові числа. Так, октанове число
н.пентану становить 61,9; н.гексану – 26,0; н.гептану – 0,0; н.октану – мінус 20 за
моторним методом . Високі октанові числа мають газові вуглеводні, котрі
використовуються як паливо для газобалонних автомобілів та іншої техніки.
В дизельних паливах н.парафінові вуглеводні покращують самозаймання
робочої суміші, тобто покращують цетанові числа. Так, цетанові числа для
н.парафінових вуглеводнів складають: для н.октану – 63,8; н.декану – 76,9;
н.тетрадекану – 96,1; н.гексадекану – 100; н.октадекану – 102,6. Але поряд з
високими цетановими числами н.парафінові вуглеводні мають великий недолік:
вони погіршують низькотемпературні властивості палив. Так, нормальний
н.гексадекан має температуру плавлення + 18,150С, н.октадекан – +28,180С.
В оливних фракціях н.парафінові вуглеводні покращують в’язкіснотемпературні властивості (оцінюються індексом в’язкості), але погіршують
низькотемпературні показники.
Ізопарафінові вуглеводні мають більш високі октанові числа порівняно з
н.парафіновими однакової маси, наприклад, октанові числа для C6Н14 і С7Н16
різної будови становлять: для н.гексану – 26,0 і 2,3-диметилбутану – 94,3; а для
н.гептану – 0,0 і 2,3-диметилпентану – 88,5. З ускладненням розгалуженності
молекули октанове число вуглеводнів підвищується. Ізопарафінові вуглеводні
мають цетанові числа менші порівняно з н.парафіновими вуглеводнями
однакової маси, але вони покращують низькотемпературні властивості
порівняно з н.парафіновими вуглеводнями.
Нафтенові вуглеводні (загальна формула СnН2n) є похідними циклопентану
і циклогексану. Майже всі нафтенові вуглеводні мають бокові ланцюги.
Вуглеводні, до складу яких входять декілька нафтенових кілець, називаються
поліциклічними.
Нафтенові вуглеводні мають меншу теплоту згоряння порівняно з
парафіновими, тому що містять меншу кількість водню в молекулі. Вони мають
більш високі октанові числа порівняно з н.парафіновими, наприклад, октанові числа
для н.гексану і циклогексану становлять 26,0 і 77,2 відповідно. Тому вони в бензині є
більш бажаними компонентами, ніж н.парафінові вуглеводні.
Цетанові числа нафтенових вуглеводнів нижчі порівняно з цетановими
числами н.парафінових вуглеводнів, наприклад, цетанові числа для н.гептану і
метилциклогексану становлять 56,3 і 20,0, для н.гексадекану (н.цетану) і
н.гексилциклогексану – 100,0 і 35,0 відповідно. Але більш низькі температури
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плавлення нафтенових вуглеводнів порівняно з н.парафіновими роблять їх
цінними компонентами дизельних палив.
В оливних фракціях нафтенові вуглеводні підвищують в’язкість, а з довгими
боковими ланцюгами – індекс в’язкості.
Ароматичні вуглеводні (загальна формула Сn Н2n-x, де “х” не менше 6), в
основному, є похідними бензолу: толуол, ксилоли, нафталін, антрацен тощо.
Ароматичні вуглеводні містять ще менше водню ніж нафтенові, тому їх масова
теплота згоряння ще нижча.
Ароматичні вуглеводні мають високу хімічну стабільність. Вони термостабільні, тому є бажаними компонентами бензинів з точки зору антидетонаційних
властивостей. Так, октанове число для бензолу становить 108, толуолу –
100…103, ізопропилбензолу – 98,7. Але ароматичні вуглеводні мають
підвищену здатність до утворення нагарів та лаків. В товарних бензинах їх
повинно бути не більше 40…45%. У зв’язку з високою термічною стабільністю
ароматичні вуглеводні є небажаними компонентами дизельних палив.
Ароматичні вуглеводні мають високу розчинну здатність щодо гумових та
полімерних виробів.
Ароматичні вуглеводні в оливах, особливо поліциклічні, збільшують в’язкість,
але погіршують в’язкісно-температурні властивості, тобто зменшують індекс
в’язкості.
Експлуатаційні властивості палив, олив залежать від їх хімічного складу. В
табл. 4.4. наведений приблизний груповий хімічний склад газойлів (складових
дизельного палива) з температурами кипіння 200…3000С і оливних фракцій з
температурами кипіння 350…5000С з нафти різних родовищ.
4.4. Груповий хімічний склад газойлів та оливних
фракцій нафти різних родовищ
Родовище
нафти
Ромашкіно
Грозний
(парафінова
нафта)
Пенсильванія
Каліфорнія

Фракція, межі
кипіння, ОС
200…300
350…500
200…300
350…500
200…300
350…500
200…300
350…500

Вміст вуглеводнів, % ваг.
парафінові
нафтенові
ароматичні
27
20
53
42
46
12
17
23
60
13
64
23
13
47
40
20
50
30
35
65
0
40
60
0

Чим більше парафінових вуглеводнів в дизельному паливі, тим нижче його
температура самозапалювання (вище цетанове число), але гірші низькотемпературні властивості. В оливних фракціях парафінові вуглеводні знаходяться, як
правило, у вигляді бокових ланцюгів ізомерної будови з нафтеновими чи
ароматичними вуглеводнями, що надає оливам хороших в’язкісно408

температурних властивостей (особливо це стосується сполучення парафінових
бокових ланцюгів з нафтеновими вуглеводнями).
Ненасичені вуглеводні утворюються під час переробки нафти та
нафтопродуктів. У паливах можуть знаходитись сполуки загальної формули СnН2n,
які мають один подвійний зв’язок. З усіх властивостей ненасичених вуглеводнів
слід виділити їх низьку хімічну стабільність. Завдяки подвійному зв’язку вони
легко окислюються, полімерізуються, утворюючи смоли. Внаслідок більш високих
октанових чисел порівняно з октановими числами н.парафінових вуглеводнів і
можливості розширення сировинної бази для одержання бензинів вміст
ненасичених вуглеводнів допускається в бензинах, які не підлягають зберіганню.
Продукти з великим вмістом ненасичених вуглеводнів треба використовувати в
найкоротший термін. Ненасичені вуглеводні є сировиною для хімії і нафтохімії.
Властивості палив і олив залежать від хімічного та фракційного складу,
тобто від того, які вуглеводні і в якій кількості містяться та їх температур
кипіння. У бензинах є вуглеводні з числом атомів вуглецю від 4 до 12
(приблизно), в дизельних паливах – від 12 до 25, в оливах – від 20 до 70.
Кисневі сполуки, які містяться в паливах і оливах, являють собою органічні
кислоти і асфальто-смолисті речовини. Органічні кислоти спричинюють корозію,
передусім, кольорових металів. Основна доля кисню, що міститься в нафті і
нафтопродуктах, знаходиться у вигляді асфальто-смолистих речовин. Вони
спричинюють підвищене утворення різних відкладень, тому вміст їх небажаний.
Сірчані сполуки у складі палив і олив можуть бути у вигляді сірки, сірководню,
меркаптанів (це так звані активні сірчані сполуки), сульфідів, дисульфідів та інших
(це так звані неактивні сірчані сполуки). Активні сірчані сполуки спричинюють
сильну корозію металів. Неактивні сполуки, які містяться у паливах, самі корозії не
спричинюють, її викликають продукти їх згоряння. Крім корозії, сірчані сполуки
збільшують нагароутворення. В бензинах сірчані сполуки знижують октанові
числа. Іноді сірчані сполуки мають корисну дію, наприклад, в гіпоїдних оливах
вони підвищують міцність мастильної плівки.
Азот знаходиться в паливах і оливах у вигляді асфальто-смолистих речовин.
Нафта і нафтопродукти не мають електропровідності, але під час тертя об
металеві поверхні утворюється статичний заряд електрики. Тому всі ємкості,
арматуру, в яких відбувається перекачування, зливання-наливання нафтопродуктів,
треба заземляти.
Методи переробки нафти
Нафти різних родовищ не однакові як за фракційним, так і за хімічним
складом, їх показники якості відрізняються. Так, густина “легких” нафт може
бути менше за 810 кг/м3 при 20 оС, а “важких” – більше за 986 кг/м3 ;
температура застигання може скласти від плюс 26 оС до мінус 60 оС; теплота
згоряння — від 43,7 до 46,2 МДж/кг; колір – від світлого до темнокоричневого і
навіть чорного.
“Важкі” нафти для переробки в паливному варіанті потребують складних і
дорогих технологічних процесів.
Напрямок переробки нафт залежить від фракційного і хімічного її складу,
необхідності отримання окремих (визначених) нафтопродуктів.
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Нафта – основна сировина для одержання палив і олив для автотракторної,
дорожньо-будівельної, сільськогосподарської та іншої техніки, для чого
переробляється більше 90% від її видобутку.
У невеликих кількостях ПММ одержують у результаті синтезу, з твердих
горючих копалин (вугілля, сланців, торфу).
Використовують фізичні і хімічні методи переробки. Фізичні методи
найпростіші, вони базуються на розділенні нафти за температурами кипіння.
Хімічні (деструктивні) методи переробки базуються на зміні хімічного складу
сировини, що підлягає переробці. На нафтопереробних заводах всі методи,
тобто фізичні і хімічні, взаємопов’язані.
Атмосферна (пряма) перегонка нафти – це розділення її на складові частини
(фракції), що киплять у визначених інтервалах температур. При перегонці нафти
одержують близько 50% паливних фракцій і близько 50% мазуту. Властивості
продуктів, що одержують, цілком залежать від складу і якості нафти, що переробляється.
Прямою перегонкою нафти отримують, в основному, такі паливні фракції:
бензинову з межами температур википання 30...180 оС, гасову з межами температур
википання 120-315 оС, дизельну або гасово-газойлеву –180-360 оС, газойлеву з
межами википання 230-360 оС. Ці межи температур википання можуть змінюватись
в залежності від технологічного режиму перегонки нафти нафтопереробних
заводів.
Готові (товарні) нафтопродукти (авіаційні та автомобільні бензини, бензинирозчинники, гаси – авіаційні, тракторні, освітлювальні, дизельні палива тощо)
виробляють після їх очищення, введення до їх складу добавок та присадок,
доведення до стандартних показників якості.
Бензин прямої перегонки має низькі октанові числа (55–56 за моторним
методом) і високу хімічну стабільність.
Дизельне пальне має високі цетанові числа, але вимагає поліпшення
низькотемпературних властивостей.
Мазут, що залишається після відгонки паливних фракцій має густину
приблизно 950 кг/м3. Він може бути сировиною для одержання оливних
фракцій на вакуумній установці, паливом для малообертових дизелів,
сировиною для одержання додаткових кількостей палив деструктивними
методами тощо.
Мазут містить сполуки, температура кипіння яких становлять близько 4000С і
вище, тобто температура їх кипіння вище температур розкладу. Для запобігання
розкладу мазуту перегонку ведуть під вакуумом. При цьому знижується температура
кипіння. Так, якщо вуглеводень кипить при атмосферному тиску при 5000С, то при
зниженні тиску до 1333,2 Па (10 мм рт.ст.) він кипить при 2300С. Вакуумною
перегонкою мазуту можна одержувати солярові, спеціальні і змащувальні оливні
фракції. Після відбору оливних фракцій (так званих дистилятних: індустріальних,
машинних, циліндрових) залишається важкий продукт – гудрон, густина якого
коливається в діапазоні 970-990 кг/м3. Гудрон може бути сировиною для одержання
бітуму, коксу, бензину, моторних олив (так званих залишкових – авіаційних). Оливні
фракції, залежно від складу і призначення, направляються на очистку.
410

Вторинні методи переробки – деструктивні методи – дозволяють одержувати
додаткові кількості палив або поліпшувати їх якість, базуються на зміні первісного
хімічного складу сировини, що переробляється.
Термічний крекінг – розколення, розщеплення великих молекул під дією
високих температур на менші, які відповідають бензиновим фракціям. При крекінгу
мазуту одержують близько 30% бензину. Бензини термічного крекінгу мають більш
високі октанові числа (70–72 за моторним методом) порівняно з прямогонними.
Але вони відрізняються низькою хімічною стабільністю, бо містять у своєму складі
25–40% ненасичених вуглеводнів. Вміст ненасичених вуглеводнів в бензині
залежить від технологічного режиму процесу термічного крекінгу і хімічного
складу сировини.
В табл. 4.5 наведений хімічний склад бензинів, отриманих прямою
перегонкою (без зміни хімічного складу сировини, що перероблялась) і крекінгбензинів із бакинської і грозненської нафт.
Таблиця 4.5. Приблизний груповий склад бензинів
Бензин
ненасичені
Прямої перегонки:
Баку
Грозний
Крекінг-бензин:
Баку
Грозний

Вміст вуглеводнів, % об.
парафінові
нафтенові

ароматичні

0
0

43,6
64,7

52,7
32,3

3,7
3,0

25,6
27,6

53,3
49,2

9,4
6,2

11,7
16,4

Каталітичний крекінг здійснюється при одночасній дії високої температури і
каталізатора. Сировиною для нього є газойлеві і солярові фракції прямої перегонки,
вакуумні дистиляти. Бензин каталітичного крекінгу приблизно на 75% складається
з ізопарафінових і ароматичних вуглеводнів, тому октанове число його становить
77–80 за моторним методом і більше, має більш високу хімічну стабільність
порівняно з бензином термічного крекінгу.
Додаткову кількість бензинів можна одержати методами піролізу,
гідрокрекінгу та ін., глибокою переробкою важкої нафти, в тому числі важких
залишків, а також методами переробки вугілля, сланців тощо.
Каталітичний риформінг – переробка низькооктанових бензинових фракцій з
метою підвищення октанового числа. Процес відбувається в присутності
каталізатора, частіше – платинового, тому процес називається платформінгом.
Бензини після переробки мають октанові числа близько 90 і є основними
компонентами високооктанових товарних бензинів.
Методи синтезу дозволяють одержувати високооктанові компоненти, які
додають до товарних бензинів. Основні з них такі: селективна полімеризація
(одержання ізооктану технічного з октановим числом 100), олігомерізація газів
(одержання полімер-бензину з октановим числом вище 82), алкілування (одержання
кумолу з октановим числом вище 99, триптану – з октановим числом 104,
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етилбензолу – з октановим числом вище 97, алкілатів – з октановим числом вище
90 та інш.), ізомерізація (перетворення н.парафінових вуглеводнів у високооктанові
ізопарафінові, наприклад, н.октану з октановим числом мінус 20 в технічний
ізооктан з октановим числом 100). Сировиною для синтезу є газоподібні і рідкі
вуглеводні чи вузькі нафтові фракції.
Серед методів одержання палив та їх компонентів слід відзначити
одержання газових бензинів. Гази нафтопереробних та нафтохімічних заводів,
попутні (що супроводжують видобуток нафти), гази газоконденсатних родовищ
та природні гази містять вуглеводні з числом вуглецевих атомів у молекулі від
1 до 4 і вище. Вуглеводні з числом атомів вуглецю вище 4 за звичайних умов є
рідинами і в газах знаходяться у вигляді парів. Ці вуглеводні виділяють із газів,
одержують так звані “газові” бензини. Їх добавляють у товарні бензини, щоб
полегшити пуск двигуна взимку.
Палива і оливи, що одержують різними методами переробки, ще не є
товарними продуктами. Вони містять небажані компоненти, що погіршують
експлуатаційні властивості і які треба вилучити. До складу цих компонентів
входять ненасичені вуглеводні, сірчані і кисневі сполуки, н.парафінові
вуглеводні, які містяться в дизельних паливах і оливах у великій кількості, Щоб
видалити небажані компоненти, застосовують різні види очисток.
Методи очистки можуть бути хімічними та фізичними.
Хімічні методи очистки базуються на видаленні небажаних компонентів з
нафтопродуктів хімічними реагентами (сірчаною кислотою, лугом, солями та
іншими розчинами). Хімічні реагенти вступають в реакцію з небажаними
компонентами і не розчиняються з нафтопродуктом, який піддається очистці.
Фізичні методи очистки проводяться адсорбентами, розчинниками, які
адсорбують (поглинають) окремі компоненти: очистка карбамідом,
силікагелем, глинами тощо; або розчиняють окремі компоненти, це — очистка
селективними розчинниками: фурфуролом, фенолом, рідким пропаном,
парними розчинниками та інш.
Очистка сірчаною кислотою (застарілий процес) застосовується для
видалення ненасичених вуглеводнів, основної маси сірчаних сполук (за
винятком сірководню і меркаптанів) та асфальто-смолистих речовин. Цей вид
очистки дуже трудомісткий і складний. Після очистки проводять нейтралізацію
продуктів лугом.
Очистка лугом застосовується для видалення органічних кислот, деяких
сірчаних сполук (сірководню, меркаптанів), а також для нейтралізації продуктів
після вищезгаданої очистки. Після очистки лугом необхідна промивка продуктів
водою від залишків лугу.
Гідроочистка застосовується для видалення майже всіх небажаних
компонентів. Екологічночисті палива потребують видалення з них сірки та її
сполук. Велика ефективність цього процесу досягається використанням
великого надлишку водню в процесі очистки та каталізатора. Сірководень, що
утворюється в процесі гідроочистки, легко видаляється. Одночасно з
видаленням сірчаних сполук відбувається розклад кисневих і азотних сполук з
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утворенням вуглеводнів, води і аміака. Ступінь видалення небажаних
компонентів залежить від необхідного рівня чистоти палива.
Селективна очистка базується на різній розчинності бажаних і небажаних
компонентів олив у розчинниках. При селективній очистці видаляються поліциклічні
ароматичні, нафтеноароматичні вуглеводні з короткими боковими ланцюгами,
сірчані і азотні сполуки, смолисті речовини. Основне призначення цієї очистки –
поліпшення в’язкісно-температурних властивостей олив.
Депарафінізацією виводять із дизельних палив і олив частину н.парафінових
вуглеводнів з метою поліпшення низькотемпературних властивостей. При
депарафінізації можна досягнути будь-якої заданої глибини (ступеня) очистки.
Контактна (адсорбційна) очистка олив застосовується з метою видалення
залишків небажаних компонентів, розчинників, смол тощо. Відбувається з
допомогою різних адсорбентів, наприклад, природних глин, алюмосилікатів,
силікагелів.
Виготовлення товарних бензинів вимагає проведення стабілізації, для
чого видаляють із бензинів легкі фракції і добавляють антиокисні присадки
(інгібітори окислення) для збільшення терміну зберігання бензину.
♦♦♦♦♦
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4.3. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ЕФЕКТИВНОГО СПОЖИВАННЯ
НАФТОПРОДУКТІВ

Загальні положення
Для забезпечення нормальної роботи автомобіля необхідні високоякісні
палива, мастильні матеріали, технічні рідини, які відповідають вимогам стандартів за експлуатаційно-технічними показниками якості з урахуванням
відповідного двигуна, агрегата тощо. «Економія» на більш дешевих
нафтопродуктах, використання випадкових марок сумнівного виробництва
може призвести до великих витрат на ремонт.
Якісні товари дешевими не бувають. Їх використання не потребує жодних
додаткових добавок, присадок.
На кожний продукт (паливо, оливу, охолоджувальну та гальмівну рідини)
повинний бути паспорт якості (з «мокрою» печаткою) в любому пункті, де він
продається (АЗС, магазин). Не можна купляти автомобільну продукцію у
випадкових місцях, де відсутні такі документи і не видають чек при покупці
товару. В паспорті якості повинні бути (приблизно) такі графи:
Паспорт
на зразок ………………………….., який надійшов від ………………..…
(назва продукту)
№
з/п

Найменування Одиниці Норма
показників
виміру за НД♦

Результати
аналізу♦♦

Метод
дослідження∗∗∗

Норма за НД і результати аналізу повинні бути обов’язково, бо за цими
даними методом їх порівняння споживач може зробити висновок щодо
відповідності якості продукту вимогам стандартів.
Виготовлення якісної продукції є складним технологічним процесом, для
якого необхідне спеціальне технологічне обладнання, дотримання параметрів
технологічного процесу, відповідні знання.
Бензини
На даний час в Україні випускають бензини марок А-76, А-80, А-92, А-95,
А-98 згідно з Держстандартом України. Число в марці бензину – октанове
число: 76 – визначене за моторним методом, всі решта – за дослідницьким. За
октанове число, методи його визначення див. 2.4.
Якщо октанове число бензину менше значення, яке необхідне для певного

♦

НД – Нормативний документ: ДСТУ – Державний стандарт технічний України, або ТУ У –
Технічні умови України тощо.
♦♦
Значення показників якості, визначені у відповідній лабораторії.
∗∗∗
Нормативний документ метода дослідження (ГОСТ, ДСТУ тощо).
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двигуна, його робота буде супроводжуватись характерним “металевим стуком”
та іншими ознаками детонаційного згоряння. Іноді буває, що на одному і тому
ж паливі на міжміських трасах двигун працює нормально, а в місті – з
детонацією, що пов’язано з режимом роботи двигуна: постійний і змінний
відповідно. Це має місце, як правило, тоді, коли власник автомобіля з метою
економіі використовує бензин з меншим октановим числом, ніж потрібно для
двигуна. Потім така “економія” потребуе додаткових витрат на ремонт. При
роботі двигуна в місті (на змінних режимах) більш важливим є значення
октанового числа, визначене за моторним методом.
Неякісне паливо є основною причиною дострокової або термінової заміни
моторної оливи.
Однорідність бензину, його прозорість, колір, запах можуть дещо
“розказати” споживачеві.
Непрозорий, каламутний бензин може свідчити, наприклад, про те, що в
ньому містяться марганцеві антидетонатори, які почали розкладатися (або вже
розклалися). Це відбувається з часом при зберіганні, або під дією звичайного
денного світла. Октанове число при цьому зменьшується порівняно з
октановим числом бензину при його виготовленні.
Каламуть і основне – поява водяного шару внизу ємкості, в якій
зберігається бензин, можуть свідчити про те, що в сумішевий бензин (бензин з
добавкою етанолу як високооктанового компоненту) потрапила вода. Вода
розчиняє частину спирту, паливна суміш розшаровується. Верхній бензиновий
шар має менше значення октанового числа порівняно із значенням октанового
числа бензино-етанольної (паливної) суміші.
Світлокоричневий, коричневий колір бензину свідчить про те, що бензин
окислився з утворенням смол. Смоли відкладаються в баках автомобіля, в
паливній системі, в двигуні, на свічках (див. 2.5). Такий бензин можна
використовувати тільки після розбавлення його чистим неокисленим бензином
такої ж марки у співвідношенні 1:1 (щонайменше).
Жовтогорячий (оранжевий), червонуватий, рижий колір бензину може
свидчити про вміст в ньому залізних чи марганцевих присадок. Використання
бензину з такими присадками частіше за все супроводжується підвищеним
зношуванням двигуна, свічок запалювання, каталітичних нейтралізаторів
відпрацьованих газів. При роботі двигуна з перебоями, неможливості його
пуску слід відкрутити свічки запалювання. Якщо вони покриті осадом чорного
кольору, в бензині багато смол чи ароматичних вуглеводнів; рижого (іржавого)
чи червонуватого кольору – в бензині є залізні або марганцеві присадки.
Різкий запах бензину (не властивий для бензину виготовлення
нафтопереробними заводами) може свідчити, наприклад, про великий вміст в
ньому таких добавок як суміш ароматичних вуглеводнів (або ароматичної
фракції коксохімічного виробництва), МТБЕ (метил-третично-бутилового
ефіру) чи амінів (похідних аніліну – в більшості своїй дуже шкідливих для
здоров’я людини сполук!). Запахи можуть бути схожими на запах деяких
розчинників, бензолу чи толуолу, тухлих яєц, “каналізаційний”, такий, що
супроводжує згоряння вугілля. Це – бензин “кустарного” виготовлення.
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“Саморобні”
(“кустарні”)
бензини,
які
готують
змішуванням
газоконденсату з ароматичною фракцією коксохімічного виробництва, мають
різкий запах. Вони не забезпечують нормальної роботи двигуна на всіх
режимах, хоча можуть відповідати вимогам стандартів за фракційним складом
(див. 4.1), за октановим числом. При згорянні бензинів відпрацьовані гази
мають підвищений вміст токсичних і канцерогенних♦ речовин; в камері
згоряння утворюється нагар (а це – розжарювальне запалювання або детонація
– див. 4.5).
Бензини, виготовлені з газового конденсату, мають більшу кількість
легких фракцій порівняно з бензином нафтозаводського виготовлення, що може
бути причиною роботи двигуна з перебоями (двигун “чихає”), неможливості
пуску двигуна (особливо повторного пуску гарячого двигуна) і навіть його
зупинки влітку та інших неполадок в роботі. Газовий бензин можна
використовувати для виготовлення товарного бензину як одну із складових в
суміші з бензином нафтопереробних заводів.
Як базовий бензин іноді використовують низькооктанові бензини або
бензинову фракцію термодеструктивних процесів з великим вмістом сірки (до
0,8%) з різким неприємним запахом. Для порівняння: вміст сірки в бензинах, що
випускають згідно з ДСТУ 4063-2001 становить не більше 0,05%. Високий
вміст сірки в бензині збільшує корозійне зношування двигуна і забруднення
довкілля високотоксичними сірчаними сполуками.
Якщо при роботі двигуна з’являються “металеві” стуки – це детонація,
якщо він продовжує працювати при виключеному запалюванні – це
розжарювальне запалювання. Ліквідують детонацію використанням бензину з
необхідним значенням октанового числа (а не меншим); розжарювальне
запалювання – поїздкою на відстань приблизно 200 км. на постійному режимі
роботи двигуна (міжміська їздка), щоб “вигорів” нагар.
Використання бензину з більш високим октановим числом, ніж потрібно
для даного двигуна, економічно недоцільно. При великій різниці в октанових
числах може бути прогоряння випускних клапанів, бо паливо повністю не
встигає згоріти і догоряє на випуску.
При неможливості запустити двигун взимку внаслідок використання
літнього виду палива до бензину можна додати 5-10% газового бензину,
газоліну, газового конденсату, тобто дуже легкого палива. Такі бензини влітку
використовувати не можна!
При вмісті в бензині гасу або дизельного палива двигун працює з
детонацією, підвищується токсичність відпрацьованих газів, збільшується
кількість відкладень в двигуні. Виявити вміст важкого палива можна за
зовнішним виглядом плями палива на цупкому папері після його його

♦

“Канцерогенні речовини – хімічні речовини, вплив яких на організм при певних умовах
викликає рак чи інші пухлини. До канцерогенних речовин відносяться такі сполуки:
поліциклічні вуглеводні, азофарбники, ароматичні аміни (!), нітрозаміни та інші”...
(Советский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1986. – 1600 с.)
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випаровування протягом 20-30 хв при температурі 20 оС (чи близької до неї).
Якщо залишається “жирна” пляма після випаровування палива, в ньому є важке
паливо. Бензин з вмістом в ньому гасу чи дизельного палива “виправити” (щоб
він став придатний до використання) в умовах експлуатації неможливо.
Якщо двигун працює з перебоями, погано “тягне” (як кажуть водії),
машина “скаче мов жабка” (то їде, то зупиняється), є вірогідність, що в
паливній системі відклались смоли (в карбюраторі, в інжекторній системі).
Можливо також, що використовували промивачі – розчинники смол для
паливної системи, які додавали в паливний бак до палива. Смоли починають
розчинюватись в паливному баку і далі – в паливній системі. Але смоли
розчиняються не повністю, частинки смол, що не розчинились, забивають
карбюратор, отвори форсунок і т.п. Без відповідних знань, проведення
діагностування подібні промивачі використовувати не завжди корисно. Деякі
промивачі (вони можуть мати самі різні назви) викликають корозійне
зношування. Більш доцільним є промивка поокремо паливного бака (якщо є в
цьому потреба), карбюратора чи інжекторної системи. Промивка карбюратора
та інжекторної системи відбувається на СТО. При цьому відключають від
паливної системи і двигуна карбюратор (чи інжектори) і проводять їх промивку
в дуже короткий термін (до 10 хв).
Не рекомендується самостійно додавати до бензину високооктанові
добавки чи антидетонаційні присадки (антидетонатори) з метою підвищення
октанового числа, бо це може призвести до протилежного наслідку. При
виготовленні бензину на нафтопереробних заводах до їх складу можуть бути
введені високооктанові компоненти, антидетонатори у відповідних кількостях,
співвідношеннях. В бензинах різного хімічного складу ця кількість не буде
однаковою, кожна з них має оптимальне значення. Добавка більше оптимальної
кількості може спровокувати підвищення зношування двигуна, збільшення
токсичності відпрацьованих газів.
Не всі присадки, добавки сумісні між собою. Споживач не може знати, які
добавки вже є в бензині, якого хімічного складу добавку (чи присадку) йому
пропонують, щоб додати до бензину. Деякі з них є смертельними ядами,
канцерогенами, наприклад, амінні добавки. Амінні присадки-добавки
(наприклад, ММА, АДА) поряд з підвищенням октанового числа значно
прискорюють окислення бензину з утворюванням осадів в паливному баку, в
паливній системі, в двигуні, а також провокують утворення осадів в оливному
картері, які дуже важко видаляються (іноді – тільки механично).
Ще одна порада. На АЗС, переглядаючи паспорт якості, треба звернути
увагу на стандарт, за яким проводилось дослідження бензину. Повинно бути
ДСТУ 4063-2001. Решта стандартів і технічних умов допускає виробництво
бензинів нижчої якості порівняно з бензинами, що виробляються згідно з ДСТУ
4063-2001. Хоча і цей стандарт не досконалий.
Дизельні палива
Основна відзнака бензинового двигуна від дизеля полягає в
сумішеутворенні й процесі згоряння. Сполуки, що підвищують октанове число
бензина, зменшують цетанове число дизельного палива, тобто погіршують
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процес згоряння і викликають “жорстку” роботу дизеля.
Добавки всіляких виробництв, що пропонуються для покращення процесу
згоряння палива для дизеля і бензинового двигуна, викликають великий сумнів
в їх ефективності, бо одна і та ж сполука не може покращувати процес згоряння
палива в бензиновому двигуні й дизелі.
Основні ускладнення в роботі дизеля виникають, як правило, взимку, хоча
можуть бути і влітку. Пуск, нормальна робота дизеля при мінусових
температурах повітря залежать від низькотемпературних властивостей. Останні
характеризуються
температурою помутніння і застигання, граничною
температурою фільтрованості.
Дизельне пальне прозоре. При охолодженні паливо втрачає прозорість, в
його об’ємі з’являється каламуть внаслідок кристалізації парафіна. Парафінова
плівка, яка утворюється на фільтрі, не пропускає паливо. При подальшому
охолодженні паливо втрачає свою рухомість, воно застигає. Гранична
температура фільтрованості більш точно характеризує можливість
використання палива при низьких температурах повітря.
З метою зниження температури замерзання і граничної температури
фільтрованості до дизельного палива можна додати спеціальні присадкидепресатори (вони є у продажу).
Депресатор додають в паливо до його помутніння (до початку
кристалізації парафінів), бо він не подрібнює кристали, які вже утворились.
Депресатор сприяє утворенню парафінів малого розміру при їх кристалізації.
Для досягнення більшого ефекту в зниженні температури застигання і
граничної температури фільтрованості дизельне паливо можна змішати з 5-10
% гасу (авіаційного, низькозастигаючого, наприклад, 1-ТС, Т-1) і до цієї суміші
додати депресатор. На упаковці присадки-депресатора вказується кількість, яку
необхідно додавати (але до помутніння палива!). Суміш дизельного палива з
гасом придатна до використання тільки при низьких температурах оточуючого
повітря (нижче 0 оС).
При температурах повітря мінус 20 оС і нижче полегшити пуск дизеля
можна використанням аерозолю – спеціальної “пускової рідини”, яка подається
в повітряні фільтри. Ця рідина складається з декількох складових, основні з
яких: ефір, компоненти для надання мастильних, антикорозійних властивостей.
Не можна додавати до дизельного палива бензин з метою покращення
низькотемпературних властивостей. Така суміш викликає порушення в роботі
двигуна – жорстку роботу (аналогічно детонації в бензиновому двигуні),
підвищене зношування прецезійних пар паливної апаратури, бо бензин є
розчинником мастильної плівки, яку утворює дизельне паливо. При
використанні дизельного палива з вмістом бензину зростає токсичність
відпрацьованих газів. Вміст бензину в дизельному паливі можна визначити за
температурою спалаху (це – лабораторне дослідження).
Корозія паливної апаратури, неможливість пуску або зупинка двигуна
після його пуску можуть бути наслідком вмісту води в паливі. Виявити воду в
паливі можна підігрівом добре перемішаного палива і залитого в пробірку. Для
цього заливають паливо на 1/4 - 1/3 висоти пробірки, нахиляють на 45о отвором
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від себе і підігрівають дно пробірки сірником (1-2 штуки), або запальничкою.
При наявності води утворюється піна і чути потріскування. Таке паливо
використовувати не можна, якщо нема можливості видалити воду.
У продажу є водопоглинаючі присадки. Їх можна додавати до палива у
випадку вмісту невеликої кількості води. Додають такі присадки безпосередньо
в паливний бак, а не для зберігання. Під час зберігання (тиждень і більше) знов
можливе виділення води, яка руйнує паливну апаратуру, “насичує” фільтри і не
пропускає палива.
Корозійне зношування двигуна значно залежить від вмісту сірки в паливі.
Перед тим, як заправляти бак дизельним паливом, слід переконатись за даними
паспорта якості, що вміст сірки не перевищуює 0,2%. ДСТУ 3866-99 “Паливо
дизельне. Технічні умови” передбачає випуск палив чотирьох видів залежно від
вмісту сірки, тому слід звертати увагу на її кількість в паливі. Сірка – це
корозія, нагароутворення, підвищення токсичності відпрацьованих газів,
погіршення антикорозійних властивостей моторної оливи.
Використання промивачів паливної системи дизелів для видалення
смолистих відкладень (за рекламою – дуже корисних і ефективних), як правило,
дає протилежний ефект – зношування прецезійних пар, для яких дизельне
паливо є мастильним матеріалом. Всі промивачі мають в своєму складі
сильнодіючі розчинники, які змивають мастильну плівку. Тож доводиться іноді
міняти паливну апаратуру після її “промивки”.
Не слід самостійно без визначення якості палива, відповідних досліджень і
знань додавати до дизельного палива додаткові присадки, компоненти
(наприклад, для повноти згоряння, запобігання нагароутворення чи корозії та
інш.), бо можна отримати протилежний ефект.
Моторні оливи
Технологія виготовлення олив складна. Якісні оливи виготовляють з
високоочищенної оливної основи з комплексом (пакетом) високоефективних
присадок. Використання окремого компоненту з погіршеними властивостями
не дає можливості отримати високоякісну оливу. Відомі фірми-виготовлювачі
олив обов’язково проводять повний
“вхідний” і “вихідний” контроль
компонентів і готової продукції.
Вибирати оливи для конкретного двигуна починають із значення в’язкості.
Цей показник стоїть в марці оливи. В оливах, виготовлених в Україні (згідно з
нормативними документами), можуть бути цифри, наприклад, М-8Г1, М-12Г1,
М-6з/10Г1, де цифри 8, 12, 10 – значення “товарної” в’язкості при 100о С в
мм2/с. Прийнятною в’язкістю для зимової експлуатації є в’язкість 8, для літньої
– 12; подвійне значення – для всесезонного користування (перша цифра “6” –
в’язкість оливної основи, з якої виготовлена товарна олива з в’язкістю 10 мм2/с
при 100 оС).
При позначках оливи М104041, М104051 – оливу використовують для
бензинових двигунів (остання цифра “1”) без турбонаддуву (передостання
цифра “4”) і з турбонаддувом (передостання цифра в другій оливі “5”). Перші
цифри “1040” – показують, що олива з в’язкостю 40 за міжнародною
класифікацією SAE виготовлена з оливної основи в’язкісті 10. В Україні її
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використовують в зимовий період, хоча позначення означає “всесезонне
використання”.
Оливи з позначками, наприклад, М154041, М154051 в кліматичних умовах
України використовуються влітку. Олива з в’язкісними властивостями “1040”
при використанні влітку не буде забезпечувати належний тиск в системі і
відповідні мастильні властивості; олива з в’язкісними властивостями “1540”
взимку не забезпечує легкий пуск двигуна. Перші цифри “10” і “15” – в’язкість
(точніше клас в’язкості) оливної основи, з якої виготовлена товарна олива.
Оливи з позначками, наприклад, М-204040 призначені для літнього
використання (перша цифра “20”). Як свідчить практика, ця олива може
використовуватись як всесезонна в районах, де зимова температура не нижче
мінус 5оС. Остання цифра “0” в позначці означає, що олива призначена для
бензинових двигунів і дизелів. “Розшифровка” оливи як універсальної (за
позначенням виробника), що відповідає за експлуатаційними властивостями
групам Г1 (бензиновим двигунам) і Г2 (дизелям) згідно з ГОСТ 17479.1-85 –
потребує обережного відношення до подібної реклами. Згідно з ГОСТ 17479.185 двигуни Г2 видносились до автотракторних дизелів, наприклад, автомобілів
КамАЗ. Легкових автомобілів в тому переліку не було, бо їх в СРСР не
випускали на той час. В такому разі запитання: чи можна “жигулівському”
оливу (Г1) заливати в двигун автомобіля КамАЗ?
На ринку України богато імпортних олив, які можна використовувати для
імпортних і вітчизняних автомобілів, старих і останніх років виробницства.
Якщо відсутні документи по обслуговуванню автомобіля, треба починати
вибір моторної оливи з в’язкості. Рекомендації можуть бути такими.
Мінеральні оливи SAE 10W40 використовують взимку. На мінеральних оливах
на пляшці (каністрах) чи в документах нема спеціальної позначки, що олива
синтетична чи півсентитична. Якщо написано SAE 10W40 і півсентитична
(наприклад, “Semi-Synthetic”), така олива використовується всесезонно.
Оливи SAE 5W40 обов’язково повинні мати напис, що вони синтетичні
(наприклад, “Fully Synthetic”, “100%-Synthetic”). Використовують їх також
всесезонно. Синтетичні оливи SAE 0W40
використовують в холодній
климатичній зоні (при температурах до мінус 45 оС) або в спеціальних
двигунах.
Мінеральні оливи, позначки яких закінчуються на “30”, наприклад, SAE
10W30, в кліматичних умовах України краще використовувати взимку, бо
влітку мала в’язкість не буде утворювати належного тиску в системі (або в
спеціальних двигунах, про що записано в документах по обслуговуванню
автомобіля).
Оливи SAE 15W40 використовують влітку; висока в’язкість оливної
основи (“15”) не забезпечує легкого пуску двигуна взимку.
Оливи
SAE 15W50,
SAE 20W50 призначені для середньоі
малообертових двигунів. Остання цифра “50” свідчить про підвищене значення
в’язкісті (20-24 мм2/с при 100 оС). Ці оливи можна використовувати в легкових
автомобілях при температурі повітря ≈ 40 оС і вище.
Після вибору відповідної в’язкісті підбирають оливу за призначенням. Для
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автомобілів імпортного, українського, російського та інш. виробництв при
виборі оливи користуються міжнародною класифікацією АРІ та європейською
АСЕА (до 1996 року – ССМС).
Згідно з класифікацією АРІ моторні оливи за призначенням розподіляють:
• для високофорсованих бензинових двигунів, які позначаються SF;
• для високофорсованих бензинових двигунів з турбонаддувом, які
позначаються SG.
Для автомобілів виробництва українських і російських автозаводів на
даний час можна обмежитись оливами з цими позначеннями: АРІ SF, АРІ SG.
Для бензинових двигунів з великим турбонаддувом слід вибирати оливи з
позначками АРІ SH.
Що стосується імпортних автомобілів, то
при виборі оливи слід
обов’язково користуватись європейською класифікацією для автомобілів
європейського виробництва. Вимоги щодо якості олив європейської
класифікації більш жорсткі порівняно з міжнародною. Це стосується,
передусім, зношування двигуна, витрат палива і оливи, екологічних аспектів.
Згідно з європейською класифікацією АСЕА моторні оливи з позначками:
АСЕА-А2 призначені для бензинових двигунів високофорсованих
турбонаддувних легкових автомобілів, мікроавтобусів, які виготовлені до 1998 р.;
АСЕА-А3 – для бензинових двигунів автомобілів, мікроавтобусів, які
виготовлені після 1998 р.
Для дизельних легкових автомобілів та мікроавтобусів моторні оливи
мають позначки АСЕА-В2 та АСЕА – В3 відповідно до терміну виготовлення
автомобіля до 1998 р. і після 1998 р.
Призначення моторних олив згідно з Європейською класифікацією АСЕА
див. табл. 1.
На упаковках олив, в рекламі виготовлювачі олив в переліку дають типи
двигунів, в яких можна їх використовувати. В цьому переліку є бензинові
двигуни і дизелі. Асортимент олив, який є в продажу, дуже великий, можна
вибрати відповідну оливу для конкретного двигуна. Вибирати з переліку слід
той двигун, який наданий першим. Якщо написано, наприклад, АСЕАА3/АСЕА-В2, вибирати слід двигун А3 – бензиновий з великим турбонаддувом.
Деякі фірми роблять наголос на двигуні, для якого слід використовувати оливу,
наприклад, пишуть “DIESEL”, або “DIESEL SPECIAL”, хоча в переліку є
дизель і бензиновий двигун.
Є давно і добре відомі фірми-виготовлювачі автомобільних олив, є менш
відомі фірми. Експлуатаційно-технічні властивості олив залежать не від назви
фірми, а від технології виготовлення, відповідності показників якості оливи
вимогам стандартів (тобто відповідним двигунам).
Не виключена можливість виготовлення неякісної оливи. Наприклад,
вказують, що олива виготовлена з додаванням присадок фірми “Ethil” або
“Lubrizol”, але їх додали до оливної основи, яка не відповідає міжнародним і
європейським стандартам. Або навпаки, використані низькоякісні присадки.
Можлива продаж оливи сумнівної якості в ємкості відомої фірми, куди її
заливають. Можливі випадки псування високоякісної оливи при експлуатації.
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Наприклад, в разі доливання використовують оливу іншої марки, або такої
самої марки, але іншої фірми, змішують мінеральну і синтетичну оливи.
1. Призначення моторних олив згідно з Європейською
класифікацією ACEA
Класифікація ACЕА

Призначення
Бензинові двигуни
АСЕА А-1
Для двигунів, спроектованих для використання малов’язких
синтетичних олив; мають високі екологічні та
енергозберігаючі властивості
АСЕА А-2
Для високофорсованих двигунів з великим турбонаддувом
АСЕА А-3*
Для двигунів автомобілів випуску з 1997р.; для двигунів з
продовженим терміном до заміни олив (якщо це передбачено
виробником двигуна)
Дизелі легкових автомобілів, мікроавтобусів та малотонажних
вантажних автомобілів
АСЕА В-1
Для двигунів, спроектованих для використання малов’язких
синтетичних олив; енергозберігаючі оливи
АСЕА В-2
Для високофорсованих дизелів з великим турбонаддувом
АСЕА В-3
Для дизелів автомобілів, автобусів тощо випуску з 1997р.
АСЕА В-4*
Для дизелів, спроектованих на використання оливи із
спеціальними властивостями
Дизелі вантажних автомобілів, автобусів, тягачів та іншої техніки
АСЕА Е-1

Для високофорсованих дизелів, що працюють в легких та
середніх умовах експлуатації, з невеликим турбонаддувом
АСЕА Е-2
Для високофорсованим дизелів з великим турбонаддувом, що
працюють в середніх та важких умовах експлуатації
АСЕА Е-3
Для високофорсованих дизелів з великим турбонаддувом
автомобілів та іншої техніки випуску з 1997р., що працюють у
важких умовах
АСЕА Е-4*
Для дизелів, що працюють у дуже важких умовах, з великим
ступенем навантаження (двигуни потужних тягачів тощо)
*Примітка: Можливі випуски олив з подальшим збільшенням цифрового індексу

Для забезпечення нормальної роботи не слід змішувати оливи однакового
призначення і однакової в’язкості, що виготовлені різними фірмами; не слід
змішувати оливи однієї фірми однакового призначення, але мінеральну і
синтетичну (якщо фірма не дає дозволу такого змішування). Це пояснюється
тим, що можлива несумісність присадок, або оливної основи (мінеральної й
синтетичної).
Для запобігання виникнення негативних наслідків слід доливати таку саму
оливу, яка залита в двигун, до повної її заміни.
Термін роботи оливи в двигуні визначається заводом-виготівником
автомобіля, а не оливи! Мінеральну і синтетичну оливу замінюють в однакові
терміни. Двигун, що працює на синтетичній оливі, буде “чистішим” порівняно з
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його станом, коли він працює на мінеральній оливі.
При заміні оливи двигун слід промити, якщо заливається олива іншої
марки, або іншої фірми, або мінеральна оливи замінюється синтетичною (чи
навпаки). Промити двигун можна індустріальною оливою (турбінною,
трансформаторною, веретінною) на малих обертах колінчастого вала протягом
5-6 хвилин.
Враховуючи якість сучасних палив, навіть при постійному використанні
оливи одної і тої ж фірми і марки термін до заміни слід скоротити на 5-7 тис.
км. Тоді не будуть накопичуватись в оливі продукти, які викликають підвищене
зношування двигуна. Промивати двигун в такому разі не треба.
Продукція автохімії на 80 % та більше не дає позитивного ефекту, або
приносить шкоду двигуну і довкіллю.
Добавки та присадки до якісної товарної оливи самостійно додавати не
треба, бо вона має в своєму складі весь комплекс компонентів, що забезпечує
нормальну роботу двигуна.
Експлуатація автомобіля з часом може привести до додаткових витрат
внаслідок інтенсивного його зношування. При зменшенні тиску в оливній
системі, збільшенні витрат оливи слід визначити причину цього. Це може бути:
мала в’язкість оливи (наприклад, використання оливи зимового призначення
влітку); розбавлення оливи паливом, що не згоріло; збільшення зазорів
внаслідок довгочасного зношування. Малов’язку оливу слід негайно замінити
на оливу відповідної даному двигуну в’язкості. У випадках розбавлення оливи
паливом, що не згоріло, необхідна термінова заміна оливи. Виявити вміст
палива в оливі можна за температурою спалаху, яку визначають в лабораторії.
В разі зношування двигуна, яке відбувалося протягом декількох років, до
оливи можна додавати протизношувальні присадки – модифікатори тертя (їх
називають
деякі
виробники
реметалізаторами).
При
використанні
модифікаторів “заліковуються” деякі дефекти (“зникають” мікротрещини,
вирівнюються поверхні тертя, зменшуються зозори). На металевих поверхнях
відбуваються адсорбційні і хемосорбційні процеси і утворюються додаткові
шари. Характер утворення таких шарів різними модифікаторами однаковий,
може превалювати фізичний чи хімічний процес при порівнянні одного
модифікатора з іншим (тобто різних виробництв), які б “порівняльні”
характеристики не давали виробники модифікаторів.
Заливати оливу з добавкою модифікатора тертя іноді необхідно декілька
разів (2-3 рази). Можна використовувати оливи, у складі яких вже є
модифікатор тертя (найчастіше це – дисульфід молібдена). Після досягнення
бажаного результату (необхідного тиску, зменшення витрат оливи на угар)
наступний раз заливають оливу без модифікатора. При тривалому використанні
модифікатора тертя останній може накопичуватись в системі.
Модіфікатори тертя, які пропонують, це – м’які метали (мідь, свинець,
срібло та інш.) і їх оксиди, полімери, дисульфід молібдена, сполуки з вмістом
заліза, металокераміка та інш.
Якщо на упаковці продукції написано, що перед використанням її
необхідно перемішати, такі препарати купляти і використовувати не слід, бо
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вони дуже скоро будуть виділятися з оливи і засмічувати оливну систему.
Модифікатори на основі кольорових металів (міді, свинця, срібла та інш.)
та їх оксидів дають позитивний результат, але вони одночасно є каталізаторами
окислення оливи (прискорюють її спрацювання). З часом вони можуть
накопичуватись, наприклад, в зазорах поршневих кілець. В продукції деяких
виготовлювачів срібла, яке вони рекламують, не виявляється. Іноді замість
срібла виявляють графіт.
Полімери, в основному, це – політетрафторетилен – ПТФЕ, під дією
температури і тиску розкладаються (деполімерізуються) і відкладаються,
особливо в зоні “кільце-циліндр”, утворюються шлами і осади з вмістом фтора
(шкідливою речовиною), засмічуються фільтри і маленькі перепускні канали.
Це відноситься, наприклад, до торгової марки ПТФЕ – “ТЕФЛОН” та інш.
При дослідженні таких продуктів як “ЕR” виявилось, що він містять
хлорпарафін (хлорпарафін – канцероген), “Белый графит” (“Xeramic”) – розчин
нітрида бора в оливі.
“Залізні” модифікатори в певних умовах викликають іржавіння.
В продажу є велика кількість різних присадок, часто з гучною і
багатообіцяючою рекламою, але з сумнівною якістю. Сертифікаційних
випробувань такі продукти не проходять, чим іноді користуються виробники
сумнівної продукції. Тому до їх придбання і використання треба відноситись
дуже обережно. Як правило, нічого корисного від несертифікованої продукції
не слід чекати. Краще за все – проконсультуватися з фахівцем, а не продавцем
хімічних препаратів, а потім вирішувати: чи купувати, чи не купувати.
До того часу, доки виготівники присадок, добавок і розчинників на будуть
описувати склад своїх продуктів (хоча б основних компонентів), їх
використання може викликати сумнів.
Фірми-виготовлювачі автомобілів витрачають величезні кошти на
гарантійні рекламації у випадках відказів їх техніки. Якби додаткові добавки і
присадки дійсно підвищували ефективність, збільшували довговічність машин,
то автовиробники використовували б їх самі, або пропонували своїм покупцям
їх використання. Деякі фірми-виготовлювачі автомобілів застерігають від
використання подібних автохімічних продуктів. До таких продуктів можуть
бути віднесені деякі присадки, наприклад, такі, що “зберігають” в’язкість оливи
незмінною, антикорозійні, такі, що запобігають утворенню різних відкладень,
деякі інші.
Трансмісійні оливи
За умов експлуатації трансмісійні оливи розподіляють на дві основних
групи: для спірально-конічних, зубчастих і гіпоідних передач. Умови роботи
оливи в гіпоїдних передачах більш жорсткі. Тому оливи, призначені для
спірально-конічних передач, не можна використовувати в гіпоїдних передачах.
Оливи однакового призначення з однаковими в’язкісно-температурними
властивостями різних фірм-виготовлювачів не можна змішувати внаслідок
можливої несумісності присадок(якщо на це немає дозволу).
Синтетичні оливи мають такі самі призначення як і мінеральні.
Відрізняються вони від мінеральних рівнем в’зкості. В Україні використовують
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синтетичні оливи SAE 75W90. Синтетичні оливи не можна змішувати з
мінеральними, якщо вони виготовлені однією фірмою і нема рекомендацій
щодо можливості їх змішування.
Всі оливи, в яких рівень в’зкості закінчується на 140, наприклад, SAE
85W140, мають інше призначення, вони не для легкових автомобілів.
Якісні трансмісійні оливи мають в своєму складі весь комплекс присадок і
добавок, необхідних для забезпечення нормальної роботи агрегата, і не
потребують жодних додаткових їх
введень. Додаткові кількості таких
компонентів, що пропонують деякі “реалізатори” свого товару, може принести
шкоду агрегату.
При виявленні шуму, незадовільної роботи передач, які виникли внаслідок
довгочасного зношування (а не в нові!) до складу оливи можна додавати
модифікатори тертя (протизношувальні присадки-добавки), що містять в
своєму складі м’які метали чи їх оксиди, дисульфід молібдену. Треба бути дуже
уважним при виборі таких добавок. Якщо в рекомендаціях по використаню
вказано, що “перед використанням необхідно перемішувати” компонент, який
пропонується для додавання до оливи, його купувати і використовувати не
треба.
В автоматичних коробках передач виробництва GM (General Motors)
використовують ATF, на яких є першим напис “DEXRON” або “Allison”, або
за призначенням в переліку повинно бути першим “GM” (чи повна назва).
В автоматичних коробках передач виробництва FORD використовують
ATF, на яких є першим напис “Mercon”, або за призначенням в переліку
першим повинно стояти “FORD”.
Використовувати ATF слід тільки за призначенням, змішувати ці рідини не
слід, щоб уникнути підвищеного зношування автоматичної коробки передач і
виникнення витіку ATF.
Технічні рідини
Ніколи не можна замінювати антифриз на воду в системі охолодження,
економії антифриза при цьому не буде. При таких замінах змінюється
температурний режим роботи двигуна, має місце корозія (про що свідчить
коричневий колір води, що потім зливається з системи), відбувається відмова
“водяного” насоса (помпа потребує мастильних властивостей, яких не має
вода). При подальшій заміні води на антифриз і його використанні він дуже
піниться, бо присадки антифриза реагують з накипом. Потім відбувається
витікання антифризу через дуже малі нещільності, бо антифриз має велику
проникливу здатність.
Якщо немає витіку антифризу, але зменшився його об’єм, слід долити
дистильовану воду (з антифризу випаровується вода). При зміні кольору (який
вказує фірма), або появі каламуті, втраті прозорості (наприклад, при
використанні “Тосолів”) слід негайно замінити антифриз, бо спрацювались
присадки, які входять до складу антифризу, і гліколі почали окислюватись.
Подальше використання спрацьованого антифризу спричинює корозію,
утворення відкладень.
Не слід змішувати антифризи, виготовлені різними фірмами, бо може бути
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несумісність присадок. Антифризи відрізняються хімічним складом (якістю) і
кількістю присадок в них.
Концентрований антифриз перед використанням необхідно розбавляти
дистильованою водою (!) в співвідношеннях, які вказує фірма, або у
співвідношенні 1:1. При розбавленні антифризу у співвідношенні 1:1
температура застигання буде мінус 32-35 оС.
♦♦♦♦♦
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Розділ 5. ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА ТА ТЕПЛОЕНЕРГІЇ
5.1. ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Структура споживання та характеристика внутрішніх і зовнішніх
джерел
Споживання вугільної продукції за групами визначається за двома
пріоритетними напрямками – на виробництво коксу та електричної енергії, що
становить 69% від загального обсягу. Крім того, вугілля потребують
комунальне господарство, промислові підприємства тощо (рис. 5.1).
Прогнозні запаси вугілля в Україні становлять 117,5 млрд. тонн, у тому
числі 56,7 млрд.тонн – розвідані запаси, з них енергетичних марок – 39,3
млрд.тонн. Балансові запаси вугілля на діючих шахтах складають 8,7
млрд.тонн, з яких 6,5 млрд. тонн промислових, у тому числі майже 3,5
млрд.тонн, або 54% енергетичного (рис. 5.2).
Тенденції розвитку металургії, електроенергетики, інших галузей
матеріального виробництва та соціальної сфери зумовлюють зростаючий попит
на вугілля, причому особливо високими темпами на енергетичне.

Інші споживачі
19,5%

Теплові
електростанції
46,0%

Власні
потреби
вугільних
підприємств
2,7%
Комунальне
господарство
3,4%

Коксохімічна
промисловість
28,5%

Рис. 5.1. Структура витратної частини балансу вугілля
Для забезпечення суттєвого підвищення вуглевидобутку можуть бути
задіяні 67 резервних ділянок із запасами 13,1 млрд.тонн та можливою
потужністю з видобутку 124,9 млн.тонн вугілля на рік. Значним резервом на
майбутнє також є шлами, які знаходяться в мулонакопичувачах. Їх обсяг
становить 100 млн.тонн.
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Рис. 5.2. Запаси вугілля на діючих шахтах за марками
У вугільній галузі актуальною залишається проблема ефективного
використання родовищ. Через складні гірничо-геологічні умови, недосконалі
планувальні рішення та недостатній технічний і технологічний рівень
вуглевидобутку втрати вугілля під час відпрацювання покладів перевищують
15%.
Зовнішні джерела вуглезабезпечення зумовлені недостатніми обсягами
видобутку коксівного вугілля вітчизняного виробництва та високим вмістом
сірки в ньому, а також дефіцитом вугілля газової групи для потреб українських
ТЕС. Основними імпортерами є Росія (майже 97%) та Казахстан. Споживачами
імпортованого коксівного вугілля є підприємства металургійного комплексу
України, енергетичного – ТЕС та підприємства інших галузей промисловості.
Характеристика сучасного стану та розвиток вугледобувних
підприємств
З огляду на постійне зростання потреби теплової електроенергетики у
вугіллі, Програмою „Українське вугілля”, затвердженою постановою Кабінету
Міністрів України від 19 вересня 2001 року №1205, передбачалося здійснення
комплексу заходів з підвищення обсягів видобутку вугілля та його
конкурентоспроможності. Внаслідок систематичного недофінансування заходів
зазначеної Програми вугільна промисловість не змогла досягти необхідного
техніко-технологічного і економічного рівня, а обсяги вуглевидобутку навіть
знизилися до 78,0 млн.тонн у 2005 році.
Через недостатні обсяги капітальних вкладень у вугільну промисловість
Україна має найстаріший серед країн СНД шахтний фонд, а його прискорене
старіння призвело до формування негативного балансу виробничих
потужностей. Зниження їх обсягу набуло сталої тенденції, яка вже є
катастрофічною.
За період 1991 - 2005 рр. виробнича потужність вугледобувних
підприємств зменшилась з 192,8 млн.тонн до 91,5 млн.тонн на рік або майже в
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Кількість дію чих вугледобувних підприємств
257
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80,3

266

275
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2,1 рази. При цьому останнім часом виробничі потужності використовуються
лише на 85% (рис.5.3).

2005

Рис. 5.3. Виробнича потужність та кількість діючих
вугледобувних підприємств
Майже 96% шахт понад 20 років працюють без реконструкції. Через
повільну реструктуризацію галузі в експлуатації знаходиться значна кількість
дрібних і середніх збиткових неперспективних шахт (рис. 5.4).
більше 70
років
22%

менше 30
років
9%

30-50 років
44%

50-70 років
25%

Рис. 5.4. Розподіл шахт за термінами експлуатації
Загрозливих масштабів набув знос активної частини промислововиробничих фондів галузі. Із семи тисяч одиниць основного стаціонарного
устаткування дві третини цілком відпрацювали свій нормативний термін
експлуатації і потребують негайної заміни.
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Рис. 5.5. Розподіл шахт за виробничою потужністю
У загальному парку діючого вугледобувного та прохідницького
устаткування питома вага механізованих комплексів та прохідницьких
комбайнів нового технічного рівня становить лише третину, а нових
навантажувальних машин і стрічкових конвеєрів – близько 15,0%. На шахтах,
що розробляють круті пласти, майже 60,0% видобутку вугілля забезпечується
відбійними молотками.
Ключові проблеми галузі:
• украй застарілий морально та фізично зношений шахтний фонд, що
визначає його низьку інвестиційну привабливість для здійснення інноваційної
моделі модернізації та розвитку вугільної промисловості;
• низька конкурентоспроможність вітчизняного вугілля через його високу
собівартість та низьку якість, що потребує переходу обліку вугільної продукції
у товарному вимірюванні, як це прийнято у світовій практиці;
• хронічна нестача коштів (власних, держпідтримки, запозичень,
недержавних інвестицій) як на забезпечення поточного функціонування, так і
для розвитку вугледобувних підприємств;
• невирішеність питань адаптації механізму ціноутворення на вугільну
продукцію до умов ринкових відносин;
• відсутність ринкових механізмів та стимулів для підвищення
ефективності вугільних підприємств;
• неефективна система управління галуззю, яка постійно ускладнюється
через чисельні необґрунтовані реорганізації;
• правова неврегульованість відносин власності у галузі, яка призводить до
неузгодженості інтересів держави та бізнесу;
• низький рівень менеджменту на державному рівні, що знижує
ефективність використання державної власності у вугільній промисловості та
стримує створення правових засад і організаційно-економічних механізмів для
взаємовигідного залучення бізнесу у розвиток вугледобувного виробництва;
• невирішеність питань екологічної безпеки в процесі ліквідації вугільних
шахт;
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• невідповідність цін на гірничошахтне обладнання та вугільну
продукцію, що потребує обмеження монопольно високих цін заводіввиробників або підвищення ціни на вугілля;
• не престижність шахтарської праці (перш за все, зменшення рівня
оплати праці порівняно з працівниками інших професій), невирішеність
соціальних проблем.
Стратегічна мета розвитку вугільної промисловості полягає у стабілізації
стану і подальшому сталому розвитку галузі для задоволення потреб
економіки країни та населення у вугіллі власного видобутку.
Шляхи досягнення стратегічної мети розвитку галузі ґрунтуються на таких
засадах:
♦ економічно виправданому збереженні існуючого виробничого
потенціалу галузі за умов його оновлення і підвищення ефективності
функціонування;
♦ раціонального використання надр за рахунок докорінного технологічного
оновлення виробництва;
♦ реальних можливостях вугледобувних підприємств та держави щодо
фінансування розвитку галузі та його закріплення на державному рівні;
♦ адаптації вугледобувних підприємств до ринкових умов
господарювання та створення дієвих правових умов для залучення
недержавних інвестицій у розвиток галузі;
♦ структурних перетворень у галузі за рахунок чіткого розмежування
функцій між суб’єктами управління на всіх ієрархічних рівнях;
♦ підвищення безпеки праці та соціального захисту працівників галузі.
Перспектива розвитку
Для досягнення стратегічної мети довгострокова політика розвитку
вугільної промисловості передбачає три етапи, які поділяються на ближню
(2006 – 2010 рр.), середньострокову (2011 – 2015 рр.) та дальню перспективи
(2016 – 2030 рр.).
На першому етапі (2006-2010 рр.) ключовим аспектом має бути комплексне
вирішення проблеми розвитку шахтного фонду, який передбачає, в першу
чергу, його відтворення на сучасній техніко-технологічній основі та подальше
роздержавлення. Обсяг видобутку вугілля за базовим сценарієм прогнозується
збільшити у 2010 р. до 90,9 млн.тонн, а виробничі потужності – до 105,8
млн.тонн на рік. Для цього має бути введено в експлуатацію 17,0 млн.тонн
нових виробничих потужностей за рахунок завершення будівництва других
черг на трьох шахтах, а також реконструкції діючих вугледобувних
підприємств з приростом потужності та підвищення коефіцієнта використання
виробничих потужностей в цілому по галузі до 86%.
При цьому з 2006 р. необхідно відновити будівництво трьох нових шахт,
розпочате до 2001 р. Це дозволить повністю задовольнити потребу
національної економіки в енергетичному вугіллі за рахунок власного
видобутку, а в коксівному – на 77,3%. Необхідність в імпорті коксівного
вугілля становитиме 9,2 млн.тонн на рік. Обсяги експорту енергетичного
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вугілля поступово зменшаться до 3,1 млн.тонн. Експорт коксівного вугілля не
передбачається.
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Рис. 5.6. Обсяги видобутку, імпорту та експорту вугілля, млн.тонн
На другому етапі (2011 – 2015 рр.) прогнозується досягти у 2015 році
обсягу вуглевидобутку на рівні 110,3 млн.тонн за наявності виробничих
потужностей 122,5 млн.тонн на рік.
Це дозволить повністю задовольнити попит вітчизняних споживачів в
енергетичному вугіллі та підвищити рівень забезпечення в коксівному до
82,6%. Імпорт коксівного вугілля складе 7,0 млн.тонн. Експорт енергетичного
вугілля не передбачається. Для забезпечення розвитку галузі за цим сценарієм
мають бути введені в експлуатацію 8,8 млн.тонн виробничих потужностей за
рахунок завершення будівництва трьох шахт, яке розпочато до 2001 р., а також
реконструкції діючих вугледобувних підприємств з приростом потужностей,
коефіцієнт використання яких має складати 90%. З метою підтримання
позитивної динаміки виробничих потужностей на подальшу перспективу
необхідно з 2011 р. здійснити будівництво семи нових шахт. Це, в свою чергу,
потребує
фінансового
оздоровлення
та
технічного
переоснащення
шахтобудівельного комплексу, без прискореного розвитку якого неможливо
реалізувати окреслену стратегію.
Третій етап (2015 – 2030 рр.) розглядається як довгострокова перспектива. З
урахуванням позитивної динаміки, що відбудеться у попередньому десятиріччі
як в економіці держави в цілому, так і у вугільній промисловості зокрема, обсяг
видобутку вугілля зросте до 130 млн.тонн.
При зростанні кількості споживання вугілля тепловою електроенергетикою
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у 2030 р. порівняно з 2015 р. на 39%, потреба національної економіки у
вугільній продукції буде забезпечена в енергетичному вугіллі на 97,1%, а в
коксівному – на 72,6%. Експорт вугілля не передбачається.
Виробничі потужності на кінець періоду, що розглядається, мають зрости
до 144,4 млн.тонн на рік за коефіцієнта їх використання 90%.
Зазначене потребує своєчасної реконструкції діючих вугледобувних
підприємств з приростом потужності, а також будівництва нових шахт на
розвіданих ділянках вугільних родовищ з досить сприятливими гірничогеологічними умовами, яке розпочнеться після 2015 року.
Забруднення навколишнього середовища
У процесі проведення гірничих робіт з вугільних шахт щороку виділяється
(за різними оцінками) від 750 млн. м3 до 2,7 млрд. м3 метану, абсолютна
більшість якого викидається в атмосферу.
Серед неорганізованих джерел викидів особливе місце посідають також
породні відвали, що горять. Об’єм шахтних та кар’єрних вод, що відкачуються
під час видобутку вугілля, становить майже 600 млн. м3 на рік, тоді як на
господарсько-виробничі потреби підприємств галузі та інших споживачів
використовується лише 250 млн. м3, або 40%. Через вкрай недостатнє очищення
шахтних вод у річки щороку скидається понад 1 млн.тонн мінеральних солей.
Зростання техногенного навантаження на геологічне середовище та
гідросферу спричиняє підтоплення територій, просідання земної поверхні.
Проблемним залишається питання контролю стану територій ряду закритих
шахт у після ліквідаційний період, в першу чергу щодо недопущення
підтоплення, просідання та загазованості територій.
Загальна площа земель, що відведені під проммайданчики вугледобувних та
вуглепереробних підприємств, становить близько 22,5 тис. га.
З метою запобігання негативним екологічним наслідкам від діяльності
шахт необхідно щороку виконувати природоохоронні роботи на суму 230-240
млн.грн.
Ціни та ціноутворення
Середня ціна 1 т товарної вугільної продукції в 2005 році становила
217,67 грн., а собівартість – 231,43 грн., тобто збитки на 1 тонну складали 13,76
грн., загальний обсяг збитків по групі збиткових шахт – 1710,8 млн. гривень. За
рахунок коштів держбюджету компенсовано витрати на виробництво у
розмірі 1035,8 млн. грн., не профінансованими залишилися збитки в обсязі
675 млн. грн.
За 2004 рік ціни на вугілля зросли порівняно з 2003 роком у середньому
на 16,9%. Вартість коксівного вугілля підвищилася на 43,6%, енергетичного
вугілля – на 2,3%. В 2005 році ціни зросли в середньому на 10,5%.
Нерівномірне зростання оптової ціни на коксівне та енергетичне вугілля
призвело до погіршення фінансового стану вугледобувних підприємств, які
забезпечують потреби енергетики та комунального господарства. Оптова ціна
коксівного вугілля перевищує ціну енергетичного вугілля майже в 1,6 рази.
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Однією з основних причин зростання собівартості товарної вугільної
продукції є значний диспаритет у динаміці цін на вугілля і матеріальнотехнічні ресурси, які використовуються для його видобутку.
Майже 90% гірничошахтного обладнання постачається приватними
структурами. В умовах монополізації ринку виробники та постачальники цього
обладнання встановлюють на нього монопольно високі ціни і отримують
надприбутки, а шахти і розрізи, в свою чергу, – мають великі збитки. У 2002
році витрати на облаштування обладнанням однієї лави складали 5,0 млн. грн.,
а вже в поточному – 25,0 млн. грн. Протягом останніх 5 років ціни на основні
види гірничошахтного обладнання (видобувні комбайни, секції механізованих
комплектів, скребкові і стрічкові конвеєри) підвищилися в середньому у 2
рази. Це стосується і цін на металопрокат та інші матеріали. Водночас оптова
ціна на енергетичне вугілля підвищилася лише на 49%, тоді як на коксівне – на
153% (рис. 5.7).
Альтернативою діючому механізму ціноутворення на вугільну продукцію
має стати ринковий механізм ціноутворення, зорієнтований на рівень світових
цін на відповідні марки вугілля, а також на альтернативні види палива з
одночасною демонополізацією постачання гірничошахтного обладнання.

100

2001

2002

2003

2004

I квартал 2005

Рис. 5.7. Динаміка цін на енергетичне вугілля та основне
гірничошахтне обладнання і матеріали порівняно з 2000 роком
Висновки
1. Прискорене старіння шахтного фонду і, як наслідок, зменшення
виробничих потужностей призвело до зниження обсягу видобутку вугілля до 78
млн.тонн на рік, що недостатньо для забезпечення потреб національної
економіки та призводить до імпорту вугілля.
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2. З огляду на тенденцію світового споживання енергоносіїв та наявність
запасів органічного палива в Україні, розвиток вугільної промисловості є
одним із головних чинників забезпечення енергетичної безпеки держави.
3. Незважаючи на підвищення потреб національної економіки в
енергетичному вугіллі на кінець періоду, що розглядається, у 2,6 разу, вугільна
галузь за умови оптимізації цінової політики і її прискореного розвитку має
можливість майже повністю забезпечити вітчизняних споживачів.
♦♦♦♦♦
5.2. ПРИРОДНИЙ ГАЗ
Структура споживання, імпорт, експорт
У 2005 році споживання газу склало 76,4 млрд. м3 газу, в тому числі
населенням – 18,0 млрд. м3, на виробничо-технологічні потреби газодобувних
та газотранспортних підприємств – 7,5 млрд. м3.
Імпорт, експорт
Відповідно до балансу надходження та розподілу природного газу в
Україні у 2005 році для власного споживання отримано за імпортом 55,9
млрд. м3 (з Російської Федерації та з країн Середньої Азії).
Під час формування стратегії експортної політики НАК “Нафтогаз
України” здійснює переорієнтацію з укладання спотових угод на укладання
довгострокових контрактів на реалізацію вуглеводнів з визначенням ціни
реалізації за формулами, що враховують зміни світових цін на вуглеводневу
сировину.
Перспективними джерелами імпорту газу в Україну можуть бути:
Туркменістан, Казахстан (з використанням системи діючих газопроводів),
Азербайджан, Іран, Ірак, в тому числі з використанням перспективного
газопроводу „Набукко” (розробляється програмою INOGATE під егідою ЄС),
траса якого проходитиме через Туреччину, Болгарію, Румунію, Угорщину.
Україна може приєднатись до цієї системи і зацікавлена в реалізації даного
проекту. Серед можливих варіантів постачання природного газу в Україну з
використанням газопроводу „Набукко” варто відзначити такі:
• постачання газу зворотним шляхом по вивільненому газопроводу від КС
“Лозинець” (Болгарія) до м.Ізмаїл (Україна);
• постачання газу з чорноморських портів Трабзон (Туреччина) або Супса
(Грузія) – до України (Одеса, Феодосія) у компремованому або скрапленому
вигляді. Для цього необхідно збудувати газопроводи-відводи, в першому
випадку – від газопроводу „Набукко” до п.Трабзон, у другому – від газопроводу
Баку-Тбілісі-Ерзурум до п.Супса;
• заміщення російським газом на кордоні Україна – Росія.
Альтернативними шляхами поставок газу в Україну та Європу є маршрути
Іран – Європа та нові маршрути Туркменістан – Європа, які б проходили через
Україну (рис. 5.8).
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На користь вибору саме цих країн свідчить динаміка зміни їх експортного
потенціалу (рис. 5.9).

Рис. 5.8. Маршрут газопроводу „Набукко” та можливі варіанти
постачання природного газу в Україну з використанням
болгарської та турецької ділянок газопроводу

300

200

250

150

200
150

100

100

50

50

0
2005

0
2005

2010

2015

2020

2030

2010

2015

2020

Експортний потенциал, млрд.куб.м (прогноз)

Експортний потенціал, млрд.куб.м (прогноз уряду Туркменістану)

Обсяг експорту, млрд.куб.м (згідно з укладеними контрактами)

Обсяг експорту, млрд.куб.м (згідно з укладеними контрактами)

Рис. 5.9. Динаміка зміни експортного потенціалу природного газу Ірану
та Туркменістану, млрд. м3
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Вибір конкретних варіантів диверсифікації надходження природного газу в
Україну потребує більш детального техніко-економічного обґрунтування, яке
має бути виконано в межах програми диверсифікації постачання природного
газу в Україну.
Можливі альтернативи постачання природного газу в Україну слід
розглядати з урахуванням таких об'єктивних чинників:
♦ диверсифікація джерел та шляхів постачання газу в Україну –
стратегічний напрям на перспективу;
♦ на сьогодні постачання природного газу в Україну з альтернативних
джерел дорожче за природний газ, який транспортується через або з території
Росії;
♦ альтернативні джерела та шляхи постачання газу в Україну повинні бути
узгоджені з перспективами постачання газу до країн ЄС, передбаченими
програмою INOGATE;
♦ реалізація альтернативних проектів постачання газу в Україну має
виконуватись у межах створених для цього консорціумів.
Розміри втрат газу при транспортуванні
У газорозподільній мережі мають місце виробничо-технологічні втрати
природного газу, як нормовані, так і понаднормативні.
У 2004 році ці втрати склали 1,9 млрд. м3 (1,1 млрд. м3 – нормовані втрати,
0,8 млрд. м3 – понаднормативні) або 2,8% від обсягів використання газу
споживачами України. У 2005 році з урахуванням розвитку газорозподільної
мережі нормовані втрати склали 1,2 млрд. м3.
Втрати природного газу в газотранспортній системі України (балансові
втрати) у 2004 році склали 1,06 млрд. м3, або 0,5% від обсягів надходження
газу. У 2005 році вони зменшились на 90 млн.куб.м і склали 0,97 млн.куб.м.
Довідково: під час транспортування природного газу в газотранспортній
системі щороку витрачається (переважно на роботу газоперекачувальних
агрегатів) 5,5 - 5,8 млрд. м3 газу, в газорозподільній мережі – 0,016 млрд. м3.
У зв'язку з розвитком газифікації (збільшення протяжності газопроводів,
зростання кількості газифікованих квартир, об'єктів тощо), старінням
газопроводів і зношеністю обладнання нормовані втрати газу в газорозподільних мережах дещо підвищаться і до 2030 року складуть близько 2% від
обсягів споживання.
Очікується, що втрати природного газу в газотранспортній системі у 2030
році досягнуть рівня 0,3% від обсягів його транспортування.
Основні напрямки зменшення втрат природного газу:
• вдосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення надійної
роботи газотранспортної системи та обліку виробничо-технологічних витрат
природного газу;
• модернізація та заміна фізично зношених газоперекачувальних агрегатів;
• завершення оснащення житлового фонду лічильниками природного газу
до 2015 року;
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• введення розрахунків за спожитий газ в енергетичних одиницях – ТДж
або ГВт/год.;
• будівництво на кордоні з Росією та Білоруссю пунктів вимірювання газу,
що дублюють російські та білоруські;
• завершення оснащення газовимірювальних станцій на виході газу з
України та газорозподільних станцій (ГРС) І категорії високоточними
дублюючими приладами обліку природного газу.
Характеристика внутрішніх та зовнішніх джерел
Станом на 01.01.05 залишкові запаси газу становлять 1023,8 млрд. м3.
Умови видобутку з родовищ, що на даний час вже введено в розробку,
постійно ускладнюються через низку чинників. Більше 75% газових родовищах
мають початкові видобувні запаси менше 10 млрд. м3. Лише 4 родовища мали
початкові видобувні запаси газу більше 100 млрд. м3 (Яблунiвське,
Єфремiвське, Західно-Хрестищенське, Шебелинське). Важливо, що ці 4
родовища забезпечують більше 25% поточного видобутку природного газу і
сьогодні.
Проблеми видобутку газу в Україні пов’язані також з тим, що більше 15%
запасів газу за критеріями рівня виснаження запасів, колекторських
характеристик порід, належать до категорії важковидобувних. Вони приурочені
до низкопрониклих колекторів, поклади багато-пластові, з високою
літологічною неоднорідністю, як за площею, так і за товщиною продуктивних
розрізів. Практично всі запаси родовищ Прикарпаття важкодобувні. Вилучення
важкодобувних запасів газу потребує застосування специфічних, наукоємних і
високо-витратних технологій та обладнання.
На підставі даних щодо прогнозної динаміки ефективності
геологогеофізичних досліджень та пошуково-розвідувального буріння
виконано попередню оцінку можливих обсягів приросту розвіданих запасів газу
на прогнозний період. При цьому приймалося, що обсяги пошуковорозвідувального буріння на газ досягнуть рівня, передбаченого Національною
програмою „Нафта і газ України до 2010 року”, – 415 тис.м/рік, що майже у 2,5
рази перевищує фактичний обсяг пошуково-розвідувального буріння на газ у
2004 р. Розрахунки показують, що за таких умов протягом прогнозного періоду
(2006 - 2030 рр.) можливо приростити розвідані запаси в обсязі до 1022,7
млрд. м3 газу за оптимістичного сценарію розвитку, а за песимістичного – до
670 млрд.м3 газу.
На найближчу та подальшу перспективу рівні видобутку газу будуть
визначати такі складові:
• підвищення ефективності видобутоку вуглеводнів з родовищ, що
знаходяться в експлуатації;
• прискорена розробка запасів з нових родовищ;
• приведення цін на газ для всіх категорій споживачів до економічно
обґрунтованого рівня.
Зважаючи на динаміку видобутку газу з введених в розробку родовищ та
прогнозної зміни розвіданих запасів вуглеводневої сировини, розраховано
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обсяги видобутку газу на прогнозний період (внутрішні джерела, базовий
сценарій) (рис. 5.10).
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Рис. 5.10. Динаміка видобутку газу в Україні, млрд. м

За оптимістичним сценарієм прогнозується видобуток природного газу на
території України у 2010 р. в обсязі 23,5 млрд. м3, у 2015 р. – 25,5 млрд. м3, у
2020 р. – 26,6 млрд. м3 та у 2030 р. – 30,1 млрд. м3, а за песимістичним – 20,8
млрд. м3 у 2010 р., 23,0 млрд. м3 – у 2015 р., 24,6 млрд. м3 – у 2020 р. та 26,9
млрд. м3 – у 2030 р.
Передбачається, що видобуток газу на прогнозний період здійснюватимуть
переважно вітчизняні компанії.
До робіт з геологорозвідки та видобутку природного газу в глибоководній
частині шельфу Чорного моря залучатимуться іноземні інвестиції та технології
міжнародних нафтогазових компаній.
Видобуток природного газу за межами України
Найперспективніші в економічному аспекті ресурси газу, як і нафти,
знаходяться в зоні Близького та Середнього Сходу, Північної та Центральної
Африки. Країни, що знаходяться в цих зонах і володіють значними запасами
вуглеводнів, як правило, мають невисокий рівень розвитку економіки, яка має
сировинну спрямованість і базується переважно на видобутку корисних
копалин. Рівень економічного розвитку цих країн змушує їх уряди поліпшувати
інвестиційний клімат і впроваджувати програми значного нарощування
видобутку нафти і газу, розвитку відповідної інфраструктури. Українські
підприємства, володіючи високим технічним та кадровим потенціалом, можуть
мати конкурентні переваги за рахунок більш низької собівартості послуг, що
надаються, і робіт. Сприятиме цьому традиційно позитивні взаємовідносини
країн цього регіону з країнами колишнього СРСР, в т. ч. і з Україною. Провідну
роль у просуванні на міжнародні ринки видобутку газу має відігравати НАК
“Нафтогаз України".
У зв’язку з тим, що у подальшому практично весь потенціал збільшення
нафтогазовидобутку буде сконцентровано в таких країнах, як Саудівська
Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, Алжир, Кувейт, Лівія, Росія, Казахстан,
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Іран та, можливо, Ірак і Ангола, вони розглядаються як першочергові для
отримання ліцензій на розвідку і подальшу розробку родовищ газу.
Виходячи з техніко-економічних обґрунтувань проектів, підготовлених
НАК „Нафтогаз України”, передбачається, що видобуток природного газу
українськими компаніями за межами України розпочнеться у 2010 р. і буде
зростати, сягнувши у 2030 р. до 11,6 млрд. м3 на рік (рис.4.11).
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Рис. 5.11. Прогнозований річний видобуток природного газу
українськими компаніями за межами України,
млрд. м3 на рік (базовий сценарій)
Реалізація проектів з видобутку газу за межами України має відбуватись
таким чином: супроводжуватися за участю українських спеціалізованих
компаній в реалізації проектів модернізації та спорудження нафтогазової
інфраструктури та нафтогазотранспортних систем: постачанням нафтопромислового обладнання та устаткування; наданням сервісних послуг у нафтогазовій
сфері; обміном досвідом та фахівцями з метою підготовки кадрів; наданні
технічно-інформаційної підтримки (табл.. 5.1).
Основним напрямком цієї діяльності має стати участь українських
нафтогазовидобувних підприємств в освоєнні нафтогазових ресурсів
зарубіжних країн на основі концесійних угод і угод про розподіл продукції.
За оптимістичним сценарієм прогнозується видобуток природного газу за
межами України у 2010 р. – 2,5 млрд.м3, у 2015 р. – 6,2 млрд.м3, у 2020 р. – 6,9
млрд.м3, у 2030 р. – 12,2 млрд.м3, а за песимістичним – у 2010 р. – 2 млрд.м3, у
2015 р. – 5,5 млрд.м3, у 2020 р. – 6,4 млрд.м3, у 2030 р. – 10,9 млрд.м3.
Характеристика сучасного стану та розвиток газотранспортної
системи
Газотранспортна система України (ГТС) складається з 37,6 тис. км
газопроводів різного призначення та продуктивності, 73 компресорних станцій
із 110 компресорними цехами, де встановлено 703 газоперекачувальні агрегати
загальною потужністю 5,4 тис. МВт, 1607 газорозподільних станцій, 13
підземних сховищ газу (ПСГ) загальною місткістю за активним газом понад
32,0 млрд. м3 та об’єкти інфраструктури (рис.5.12 – 5.13).
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5.1. Техніко-економічні показники проектів видобутку природного газу
НАК „Нафтогаз України” за межами України

Показник
3

Ресурс газу, млрд. м
Ресурс нафти, млн.тонн
Очікуваний видобуток газу, млрд. м3
Очікуваний видобуток нафти, млн.тонн
Загальна вартість проекту, млн. USD
в т.ч. українського інвестора
Грошовий потік, млн. USD
Дисконтований грошовий потік,
млн. USD
Термін окупності, роки

Казахстан
16,1

Країна
Алжир
16,2

16,1

15,4

283
209
183

350
304
357

Лівія
18
63
14,8
53,1
868
868
1690

74,5

97,3

404,6
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7
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Чехія
2%

Словаччина
1%

Рис. 5.12. Частка активної місткості ПСГ країн Європи
На "вході" ГТС спроможна прийняти до 290 млрд. м3, а на “виході”
передати 175 млрд. м3 природного газу, в т.ч. 140 млрд. м3 – до країн Західної та
Центральної Європи.
На сьогодні близько 29% газопроводів відпрацювали свій амортизаційний
термін, майже 60% експлуатуються від 10 до 33 років. Майже третина із 703
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ГПА КС виробила свій моторесурс або близька до цього і потребує
реконструкції.

Рис. 5.13. Схема газотранспортної системи України
Забезпечення споживачів природним газом здійснюється газовими
мережами тиском до 1,2 МПа, довжина яких становить близько 287 тис. км.
Необхідний режим газопостачання в цих мережах забезпечують близько 51 тис.
газорегуляторних пунктів (ГРП).
Система газопостачання природного газу тиском до 1,2 МПа має значний
ступінь зносу і, крім цього, експлуатується в складних умовах інженерної
інфраструктури населених пунктів. Так, 11,6 тис. км розподільчих газопроводів
(або близько 7%) та 4,9 тис. газорегуляторних пунктів (або близько 14%) вже
відпрацювали свій амортизаційний термін.
Зважаючи на терміни експлуатації газопроводів та їх технічний стан, для
підтримання надійного та ефективного функціонування до 2015 року
планується повністю завершити реконструкцію всіх компресорних станцій. До
2030 року буде завершено модернізацію та техпереоснащення газотранспортної
системи з використанням найбільш сучасних та ефективних технологій.
На період до 2030 року в реконструкцію газотранспортної системи
необхідно вкласти понад 92,4 млрд.грн. Планується довести завантаженість
ГТС до проектних показників та збільшення її транзитних потужностей на 30 35 млрд. м3 газу на рік за рахунок будівництва КС на газопроводі ТоржокДолина, другої нитки газопроводу Ананьїв-Ізмаїл та газопроводу в напрямку
442

Ужгорода. Збільшення потужності ПСГ до 7 млрд. м3/рік можливе за рахунок
реконструкції та техпереоснащення Солохівського, Пролетарського та БільчеВолинсько-Угерського ПСГ.
Забруднення навколишнього середовища
Основну частку викидів (≈ 95%) стаціонарними джерелами (ГПА,
резервуарні парки, котельні тощо) в атмосферне повітря становлять газоподібні
та рідкі речовини, а саме: неметанові леткі органічні сполуки, метан, сполуки
азоту, вуглецю, сірки.
Згідно з проведеним аналізом викидів забруднюючих речовин під час
транспортування газу, встановлено, що їх обсяги на кожний 1 млрд. м3 газу, що
транспортується, зростатимуть щороку в середньому на 0,06 тис.тонн. Це може
мати місце в разі невжиття конкретних заходів щодо модернізації, своєчасного
ремонту технологічного обладнання та впровадження сучасних технологій. За
обсягів транспортування 228,3 млрд. м3 газу у 2005 році, кількість викидів
становить 172,2 тис.тонн. Із проведених розрахунків за укрупненими
показниками встановлено, що у 2010 році кількість викидів за такого ж об’єму
транспорту газу може зрости до 193,2 тис.тонн.
Найбільш поширеними відходами, що утворюються на підприємствах
НАК "Нафтогаз України", є нафтові та бурові шлами, відпрацьовані пальномастильні матеріали, побутові та будівельні відходи, відпрацьовані
акумулятори, автомобільні шини та лампи денного освітлення.
У зв’язку із збільшенням обсягів виробництва (збільшення обсягів
видобутку сировини, збільшення транзиту газу, введення в експлуатацію нових
виробничих об’єктів) можливе значне зростання техногенного навантаження на
навколишнє середовище. Для зменшення цього впливу необхідно:
• здійснення своєчасного ремонту та заміни обладнання;
• впровадження сучасних технологій;
• переведення автотранспорту на використання альтернативних видів
палива;
• розроблення та впровадження технологій та обладнання з переробки
відходів;
• використання обезводнених нафтогазових свердловин для захоронення
стічних вод та інші.
Щорічні витрати підприємств НАК "Нафтогаз України" на реалізацію
заходів з охорони навколишнього середовища (атмосферного повітря, земель,
водних ресурсів, надр, поводження з відходами) становлять в середньому понад
70 млн.грн.
Ціни та ціноутворення
Відповідно до повноважень, визначених Кабінетом Міністрів України,
граничні рівні цін на природний газ для усіх категорій споживачів
затверджуються Національною комісією регулювання електроенергетики
України.
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З 1 січня 2006 року граничні рівні оптових цін на газ для споживачів
України (з урахуванням тарифів на його транспортування і постачання та ПДВ)
становлять:
♦ для підприємств комунальної теплоенергетики –304,50 грн. за 1000
куб.м;
♦ для бюджетних організацій та установ – 288,00 грн. за 1000 куб.м;
♦ для населення – 185,00 грн. за 1000 куб.м. Зазначений рівень ціни на
природний газ для населення є незмінним з квітня 1999 року. При цьому
основна складова граничного рівня ціни – безпосередньо ціна газу як товару у
порівнянні з датою затвердження знизилась на 22,6%.
♦ для промислових споживачів (без урахування тарифів на його
транспортування, постачання та ПДВ) – 422,1 грн. за 1000 куб.м.
З 20 лютого 2006 р. граничний рівень ціни на газ для промислових
споживачів встановлено НКРЕ на рівні 548,0 грн. за 1000 куб.м (без урахування
тарифів на його транспортування, постачання та ПДВ, що відповідає їх
економічно обґрунтованому рівню (рис. 5.14).
Для забезпечення прибутковості господарської діяльності НАК “Нафтогаз
України”, необхідної для функціонування підприємств галузі і розвитку
виробництва, на сьогодні економічно важливе значення має приведення у
відповідність цін реалізації природного газу для споживачів України з їх
економічно обґрунтованим рівнем.
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Рис. 5.14. Рівень цін на природний газ
для потреб споживачів у 2006 році з ПДВ
Світовий ринок газу лише формується. Визначення рівня ціни на
природний газ в Європі, як і в усьому світі, знаходиться в залежності від зміни
рівня ціни на нафту та нафтопродукти.
Заміщення рідкого моторного палива стиснутим газом
Заміщення рідкого моторного палива стиснутим природним газом (СПГ)
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набуває в світовій практиці високих темпів розвитку. Тільки з 2000 р. до 2004 р.
кількість автотранспортних засобів, що працюють на СПГ, збільшилась з 2,2 до
3,6 млн. одиниць і досягла: в Аргентині близько 1,2 млн.; в Бразилії – більше
600 тис.; у Пакистані – біля 500 тис.; в Італії – понад 400 тис.; у Єгипті – 56
тис.; в США – 130 тис (рис.5.15).
Основними соціально-економічними стимулами використання СПГ
моторного пального є:
• підвищення рівня енергетичної безпеки країн внаслідок зменшення
залежності від імпорту нафти та нафтопродуктів;
• покращання екологічної ситуації довкілля за рахунок зменшення шкідливих
викидів в атмосферу (СО2 на 60%, ароматичних вуглеводнів на 40%);
• оптимізація економічних показників експлуатації автотранспорту, оскільки
газ, в середньому, удвічі дешевший еквівалентної кількості рідкого моторного
палива, за коротких (від 0,5 до 1,2 року) термінів окупності переведення
транспортної одиниці на СПГ;
• продуктивний розвиток сфери автоперевезень, в тому числі – створення нових
робочих місць.
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Рис. 5.15. Кількість газобалонних автомобілів, од.
В Україні на даний час на СПГ працює 55 тис. автомобілів; побудовано 161
АГНКС (рис. 4.16), з яких 91 належать підприємствам НАК „Нафтогаз
України”, а 70 – іншим відомствам і приватним власникам. У 2005 році
стиснутим природним газом заміщено 400 тис.тонн світлих нафтопродуктів.
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Рис. 5.16. Кількість автомобільних газонаповнюючих компресорних станцій
(АГНКС), що забезпечують автомобілі СПГ, од.
Слід зазначити, що в Україні є всі передумови для розвитку цього
напрямку: налагоджено виробництво суцільнометалевих балонів на ВАТ
“Бердичівський машинобудівний завод “Прогрес”, виробництво АГНКС на
заводах “Сумигазмаш” та ВАТ „Сумське машинобудівне НВО ім. М.Фрунзе”.
Розроблено конструкції паливної апаратури для різних типів двигунів, створена
система сервісного обслуговування автомобілів, що працюють на СПГ. У
структурі ДК "Укртрансгаз" ведено в експлуатацію 2 сервісних центри в
Носівці та Горлівці, ще 8 планується побудувати найближчим часом.
Обґрунтування
перспектив
використання
стиснутого
газу
в
автотранспортній системі України на період до 2030 року базується на таких
положеннях.
Обсяги заміщення рідкого моторного палива СПГ на прогнозний період
розраховувались відповідно до показників, передбачених політичною
ініціативою Європейської комісії на підставі
програми „Мета 2020”
Європейської Асоціації транспортних засобів на газовому паливі („Target 2020”
the European Natural Gas Vehicle Association). Згідно з цією програмою до 2020
року 10% рідкого моторного палива має бути заміщено природним газом. На
цей час в країнах Західної Європи буде налічуватися 219 млн. автомобілів, з
яких 23 млн., тобто - 10,5%, передбачається перевести на газ (рис.5.17).
Кількість транспортних засобів на ПСГ розраховувалась за
середньостатистичними показниками річного пробігу (~40000 км/рік) та
середнім рівнем витрат палива (~20л/100км) транспортними засобами в
Україні.
Заланована кількість АГНКС (рис. 5.18) розраховувалась за середньо статистичними показниками країн Європи, Азії та Америки, в яких значна
кількість транспортних засобів переведена на СПГ.
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Рис. 5.18. Прогноз розвитку системи використання стиснутого газу
як моторного палива
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Рис. 5.17. Прогноз заміщення рідкого моторного палива стиснутим
природним газом

При цьому, взято до уваги, що кількість транспортних засобів, які
заправляються на одній АГНКС, змінюється у діапазоні від 900 – 1000 одиниць
за добу (у таких країнах, як Аргентина, Бразилія, Пакистан) до 50 – 200 в добу
(у країнах Західної Європи та США). В Україні передбачається довести
зазначений показник до 150 транспортних одиниць за добу на АГНКС, від
існуючого – 410.
Використання СПГ у якості моторного палива у сільському
господарстві
За даними Міністерства аграрної політики кількість справної
сільськогосподарської техніки в Україні на 01.04.2005 р. налічує близько 260
тис. одиниць, з них: 155,9 тис. тракторів; 104,2 тис. вантажних автомобілів.
Прогноз споживання дизельного пального по Україні в цілому на 2005 р.
Визначено у 6,14 млн.тонн, в тому числі – у сільському господарстві – 1,6
млн.тонн (проти фактичного споживання в 2004 році 1,3 млн.тонн). За оцінками
Інституту газу НАН України, в термін до 2010 року можливо переобладнати
для роботи за газодизельним циклом 75 тис. од. тракторної техніки.
Реалізація пропозицій щодо збільшення обсягів використання СПГ
моторного палива (без урахування потреб села) може зменшити навантаження
на ринок нафтопродуктів України у 2010 році на 5,6%, у 2015 році – на 7,8%, у
2030 році – на 14,4%. При цьому, прогнозуються не великі витрати на
модифікацію та переоснащення технічних засобів, швидка окупність
відповідних проектів.
Використання скрапленого газу (пропан-бутану) у якості моторного
палива
В Україні пропан-бутан використовується як моторне паливо у легкових,
як правило, приватних автомобілях, з певними економічними вигодами. У
балансі споживання пропан-бутану ця частка складає 23,2%, а до обсягів
споживання світлих нафтопродуктів – 0,5% (рис. 5.19).
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Рис. 5.19. Структура споживання скрапленого газу в Україні
(2005 рік – 246 тис.тонн)
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Обсяги виробництва пропан-бутанової продукції приблизно у рівних
частках розподіляються між підприємствами НАК „Нафтогаз України” та
нафтопереробними заводами (рис. 5.20-5.21).
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Рис. 5.20. Структура виробництва пропан-бутану у 2005 році в Україні
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Рис. 5.21. Прогнозна динаміка виробництва скрапленого
газу в Україні, тис.тонн
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Суттєве збільшення цих обсягів можливе за рахунок покращення
технології переробки газу та глибини переробки нафти.
У балансі споживання моторного палива частка пропан-бутану у 2030 році
досягне 35%, у кількісному виразі – 367 тис. тонн, що становить 1,2% до
обсягів споживання світлих нафтопродуктів в Україні.
Отже, реалізація планів використання стиснутого природного газу та
пропан-бутану дозволить в 2030 році замістити до 4,5 млн.тонн світлих
нафтопродуктів або близько 15% від прогнозованих потреб ринку (рис. 5.22).
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Рис. 5.22. Прогнозна динаміка використання природного газу, млрд. м3
Заходи з реалізації заміщення рідкого моторного палива стиснутим і
скрапленим газом
Створити систему адміністративних та економічних важелів для
переведення автомобільного транспорту на газове паливо:
• передбачити підвищення вимог до якості моторного палива, особливо
щодо вмісту шкідливих речовин;
• посилити контроль за дотриманням екологічних норм автомобільних
викидів;
• проводити цінову політику на скраплений та стиснутий газ яка має
забезпечувати економічну доцільність переведення транспорту на цей вид
палива;
• забезпечити розвиток конкуренції на ринках стиснутого і скрапленого
газу, зняти бар’єри доступу на ці ринки суб’єктів господарювання, незалежно
від підпорядкованості і форм власності.
Розробити регіональні програми переведення транспортних засобів на
стиснений та скраплений природний газ.
У комплексі природоохоронних заходів і програм розвитку великих міст,
опрацювати та прийняти відповідні рішення, а також преференції щодо
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заохочення переведення вантажного, комунального та спеціального
автотранспорту на газове пальне:
♦ визначити на національному рівні території чи окремі маршрути
(курортні зони в Криму і Карпатах, території заповідників, центральна частина
Києва, інших великих міст тощо), на яких суттєво обмежити проїзд
автотранспорту на нафтовому паливі;
♦ встановити преференції щодо виділення землі, отримання дозволів на
будівництво і експлуатацію АГНКС та станцій переобладнання і сервісного
обслуговування газобалонних автомобілів;
♦ розробити програми інформаційної підтримки переведення автомобілів
на газобалонне паливо в ЗМІ.
Висновки
Україна має розвинуту інфраструктуру нафтогазового комплексу, яка є
надійною базою для забезпечення потреб країни у природному газі та
продуктах нафтопереробки.
На перспективу країна не може забезпечити потреби у газі та нафті за
рахунок власного видобутку, тому близько 20% від обсягу споживання газу і
40% від обсягу споживання нафти задовольнятиметься за рахунок імпорту.
Існуючі транзитні системи газо- і нафтопроводів та їх подальший розвиток
є важливим фактором надійності і безпеки енергозабезпечення та
євроінтеграції.
Розвиток нафтогазового комплексу та його спроможність забезпечити
потреби населення та промисловості в енергетичних продуктах є можливим за
умови приведення цін і тарифів на енергоресурси до економічно
обґрунтованого рівня.
Потужності діючих газосховищ дають можливість створити стратегічний
резерв природного газу для його використання у надзвичайних ситуаціях.
Гарантування безпеки поставок енергетичних продуктів має досягатися
через диверсифікацію джерел і маршрутів постачання природного газу в
Україну шляхом участі у міжнародних проектах транспортування газу до
Європи з Туркменістану, Азербайджану, Ірану та інших країн.
Стабільність функціонування нафтового комплексу передбачається
забезпечити шляхом реалізації проекту Євро-Азійського нафтотранспортного
коридору та подовженням нафтопроводу Одеса-Броди до Плоцька, розширення
системи, а також створення вертикальноінтегрованої нафтової компанії,
розширенням можливостей нафтопереробних потужностей України та
створенням державного резерву нафтопродуктів.
♦♦♦♦♦
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5.3. СИСТЕМА

ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Теплова енергія
Стратегічними цілями розвитку систем теплозабезпечення є надійне, якісне
та безпечне постачання теплової енергії галузям економіки і соціальній сфері
країни на основі їх технологічної перебудови з переважним використанням
комбінованого виробництва теплової та електричної енергії на базі твердих
палив, теплових насосів, інших досягнень науково-технічного прогресу,
підвищення енергетичної й економічної ефективності та забезпечення
екологічних вимог.
Реалізація можливостей науково-технічного прогресу в системах
теплопостачання має забезпечити вирішення таких проблем їх технологічного
розвитку:
• подальший розвиток виробництва, передачі та розподілу теплової енергії
на базі ефективного використання паливних ресурсів і можливостей
вітчизняного енергомашинобудування;
• впровадження теплоенергетичного і електротехнічного обладнання, які
відповідають вимогам надійності, ефективності і екологічності;
• забезпечення комплексної автоматизації технологічних процесів
виробництва, транспортування і розподілу теплової енергії;
• створення інформаційно-керувальних систем теплопостачання.
Характеристика
сучасного
стану
та
розвиток
системи
теплозабезпечення
Система теплопостачання в Україні є досить розвиненою; станом на 2000
р. загальне теплоспоживання дорівнювало 225,8 млн. Гкал, в 2004 р. – 237,1
млн. Гкал. (рис. 5.23) Упродовж останнього десятиріччя споживання теплової
енергії скоротилось майже на 45%, що зумовлено скороченням обсягів
матеріального виробництва в галузях економіки, зниженням якості послуг
централізованого опалення та гарячого водопостачання, зниженням, передусім
влітку обсягів водопостачання горячої води споживачам, запровадженням
приладів обліку тепла та води в житловому фонді, тощо.

млн. Гкал

250
240
230

Обсяги теплоспоживання
232,6

237,1

241.0

225,8

220

216,0

216,1

2001

2002

210
200

2000

2003

2004

Рис. 5.23. Споживання теплової енергії (брутто) в Україні,
млн. Гкал
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Основними споживачами теплової енергії є житлово-комунальний сектор
(44%) та промисловість (35%), інші галузі економіки разом споживають
близько 21% тепла.
Потреби споживачів у тепловій енергії забезпечується опалювальними та
промислово-опалювальними котельнями, ТЕЦ, квартирними генераторами,
джерелами теплових вторинних енергоресурсів, нетрадиційними та
відновлюваними джерелами теплової енергії.
На даний час у країні працюють близько 250 ТЕЦ, з яких більше 200 –
дрібні відомчі промислові установки. Основним паливом для ТЕЦ є природний
газ – 76 - 80%, мазут – 15 - 18% та вугілля – 5 - 6%. Обладнання на більшості
ТЕЦ застаріле, не відповідає сучасним екологічним вимогам і нормативам,
потребує реконструкції і модернізації.
У тепловому господарстві країни знаходиться понад 100 тис. котелень
різного призначення. Переважна більшість із них – це дрібні промислові чи
опалювальні автономні котельні. Стан обладнання більшості з них
незадовільний, потребує реконструкції та заміни. Основним паливом для
котелень є природний газ – 52 - 58% (мазут – 12 - 15%, вугілля – 27 - 36%).
Значну частку тепла виробляють індивідуальні (поквартирні) генератори
(газові, рідинні, твердопаливні котли, побутові печі тощо), утилізаційні
установки та інші джерела.
Аналіз та розрахунки показують, що в умовах України, як і в цілому в світі,
у період до 2030 року повинні відбутися радикальні зміни в структурі джерел
теплопостачання. Основним фактором, що зумовлює ці зміни, стане різке
зростання світових цін на природний газ, нафту та нафтопродукти. Тому
прогнозується поступове витіснення газових котелень та більшості ТЕЦ, що
забезпечують тепер виробництво переважної частки теплової енергії,
зазначеними новими технологіями. Швидкість таких змін буде визначатися
темпами наближення внутрішніх цін в Україні на природний газ до світових,
які потійно зростають. З урахуванням великої різниці між внутрішніми та
світовими цінами таке наближення буде відбуватися поступово у період 20062015 рр.
Враховуючи обмежені власні запаси вуглеводневого палива, суттєве
підвищення цін на імпортовані енергоносії, постійне зростання потреби в теплі,
підґрунтям енергетичної політики у галузі теплопостачання має стати
енергозбереження
у
сфері
споживання
і
докорінне
підвищення
енергоефективності у сфері генерації, транспорту та розподілу тепла. Реалізація
енергозберігаючих заходів у секторі споживання передбачає перехід на сучасні
норми та стандарти у громадянському будівництві, у першу чергу, у сфері
будівництва та реконструкції житлового фонду, у всіх галузях промисловості.
Головним напрямом розвитку систем генерації, транспорту та розподілу
тепла має стати зниження рівнів споживання природного газу за рахунок
підвищення ефективності його використання, розвитку систем теплопостачання
на базі електричної енергії, вугілля, позабалансових, нетрадиційних та
відновлюваних джерел енергії, вторинних енергетичних ресурсів, природних
теплових ресурсів, тощо. Для забезпечення попиту споживачів України у
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тепловій енергії (з урахуванням впровадження енергозберігаючих заходів) її
виробництво необхідно збільшити майже в 1,8 рази (з 241,0 млн. Гкал у 2005 р.
до 430,9 млн. Гкал у 2030 році).
Розвиток системи теплопостачання прогнозується здійснювати до 2030 р.
за такими напрямами:
♦ зростання виробництва тепла котельнями до 2015 р. з досягненням
максимального обсягу 204,8 млн. Гкал та подальше його зменшення до 85,9
млн. Гкал у 2030 р. через значне подорожчання природного газу;
♦ збільшення рівня виробництва теплової енергії на теплових та атомних
електричних станціях майже в 1,7 раза (з 56,4 млн. Гкал до 93,9 млн. Гкал) з
одночасним зменшенням використання природного газу на її виробництво за
рахунок збільшення встановленої потужності АЕС, ТЕС та ТЕЦ нових типів на
вугіллі та альтернативних видах палива, зниження питомих витрат палива на
відпуск теплової енергії;
♦ постійне нарощування виробництва тепла на базі електричних
теплогенераторів (переважно – теплових насосів). Це дозволить також
ефективно використовувати встановлену потужність електроенергетичної
системи поза межами опалювального сезону для кондиціонування,
забезпечуючи вирівнювання її сезонних навантажень. Поетапна заміна частки
систем генерації тепла на органічному паливі системами акумуляційного
електричного та електрогідродинамічного нагріву (термери) на позапіковій
електроенергії, що не потребує введення нових електрогенеруючих
потужностей
і
сприяє
підвищенню
ефективності
використання
електрогенеруючого обладнання за рахунок ущільнення графіків електричних
навантажень
(підвищення
рівнів
нічних
та
денних
мінімумів
електроспоживання), участь у регулюванні частоти та потужності.
Прогнозується, що до 2030 року обсяг виробництва теплової енергії
електричними теплогенераторами, головним чином – тепловими насосами,
зросте до 180,0 млн. Гкал проти 1,7 млн. Гкал у 2005 р. (табл. 5.2). Темпи
зростання виробництва у межах прогнозного періоду зумовлені економічною
конкурентоспроможністю цих джерел, будуть найвищими у 2015-2030 рр.;
♦
збільшення
виробництва
теплової
енергії
індивідуальними
(поквартирними) генераторами в 1,4 рази (з 24,0 млн. Гкал до 33,3 млн. Гкал);
♦ розширення обсягів виробництва теплової енергії на базі нетрадиційних і
відновлюваних джерел енергії, зокрема, шахтного метану, рослинної біомаси,
використання когенераційних установок, теплових ВЕР промисловості та
побуту;
♦ зменшення питомих витрат палива на виробництво тепла
електростанціями і котельнями на 8% у 2010 р. та на 16% – у 2030 р., що
забезпечить економію палива в обсягах 4,25 та 5,9 млн. т у.п. відповідно;
♦ Збільшення комбінованого виробництва тепла і електроенергії з 53,3
млн. Гкал у 2005 р. до 76,0 млн. Гкал у 2030 р., надання економічних
преференцій підприємствам, що використовують когенераційні установки.
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Загальні витрати органічного палива на виробництво теплової енергії
електростанціями та котельнями зростають від 35,7 млн. т у.п. у 2005 р. до 43,3
млн. т у.п. у 2020 р. з подальшим їх зменшенням до 26,2 млн. т у.п. у 2030 р.
(рис. 5.24). Це пояснюється інтенсивним впровадженням у період 2016-2030
рр. теплових насосів та акумуляційних електронагрівачів. Використання
теплових насосів забезпечує, окрім економічного, значний енергозберігаючий
та екологічний ефекти, оскільки до кожної одиниці енергії, виробленої
електростанціями, тепловий насос залучає ще 2-5 одиниці енергії тепла
довкілля.
Питомі витрати, кг у.п./Гкал
174.0

174.0

Загальні витрати, млн. т у.п.
158.7

155.0

145.6

35.7

38.6

41.4

43.3

26.2

2005

2010

2015

2020

2030

Рис. 5.24. Загальні і питомі витрати палива на виробництво
теплової енергії котельнями та електростанціями∗

∗

за чинною методикою визначення.
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5.2. Структура виробництва теплової енергії за видами теплоджерел, млн. Гкал
Прогнозний період, роки
Теплоджерела

2005

2010

2015

2020

2030

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

241,0

282,3

279,5

265,2

335,2

317,1

291,5

385,9

364,3

323,0

467,2

430,9

382,7

53,3

55,2

54,2

53,3

58,4

56,4

54,4

64,6

60,6

56,6

79,6

76,0

73,0

46,0
5,6
1,8
148,8

46,0
7,0
2,2
185,8

46,0
6,0
2,2
185,9

44,0
6,0
2,2
174,0

40,0
16,0
2,4
216,2

40,0
14,0
2,4
204,8

40,0
12,0
2,4
183,7

36,0
26,0
2,6
228,4

36,0
22,0
2,6
218,8

36,0
18,0
2,6
187,6

29,0
47,6
3,0
109,3

29,0
44,0
3,0
103,8

29,0
40,0
3,0
84,2

Електричні теплогенератори та
теплотрансформатори *)

1,7

2,7

2,7

2,6

14,9

14,1

13,0

34,7

32,8

29,1

195,2

180,0

159,9

Індивідуальні генератори тепла
Теплові ВЕР
Інші джерела

24,0
11,5
1,7

26,4
10,1
2,1

24,8
9,8
2,1

23,9
9,4
2,0

29,9
11,9
3,9

27,2
10,9
3,7

26,5
10,5
3,4

32,6
15,4
10,2

29,2
13,3
9,6

28,6
12,6
8,5

38,1
24,5
20,5

33,3
18,9
18,9

31,3
17,5
16,8

Виробництво теплової енергії,
всього
Електростанції, у т.ч.
когенераційні установки, вcього,
у т.ч.:
Газове та рідке паливо
Тверде паливо
Ядерна енергія
Котельні

*) – теплові насоси, акумуляційні електричні та електрогідродинамічні нагрівачі, I – оптимістичний сценарій; ІІ – базовий сценарій; ІІІ – песимістичний сценарій.
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Характеристика сучасного стану та розвиток теплових мереж
Протяжність магістральних і розподільчих теплових мереж в Україні (за
винятком власних тепломереж промислових підприємств) становить 24,3 тис. км в
двотрубному обчисленні, в тому числі:
• тепломережі Мінпаливенерго України – 3,5 тис. км діаметром від 125 до
1400 мм;
• комунальні тепломережі – 20,8 тис. км діаметром від 50 до 800 мм.
Стан більшості тепломереж незадовільний, понад 28% тепломереж
експлуатуються понад 25 років, 43% – понад 10 років і лише 29% тепломереж
мають термін експлуатації менше 10 років.
Втрати тепла в теплових мережах складають від 5 до 32% із
середньозваженим відсотком втрат у системах теплозабезпечення близько 14,3%.
Реконструкція теплових мереж з впровадженням попередньоізольованих
труб, систем обліку, контрольно-вимірювального обладнання тощо забезпечить
зменшення втрати тепла в тепломережах по Україні до 7% у 2030 р., в тому числі
в мережах ТЕЦ – до 8% та котельних – до 8,7%, переважно завдяки покращанню
їх технологічного стану.
Ціни та ціноутворення
Ціноутворення на електричну та теплову енергію має базуватися на
принципі економічно обґрунтованих витрат суб’єктів господарювання для їх
ефективного функціонування і розвитку та стимулювати залучення інвестицій в
розвиток ПЕК, впровадження новітніх технологій, ефективне споживання
паливно-енергетичних ресурсів, використання нетрадиційних та відновлювальних
джерел енергії.
Регулювання цін і тарифів на продукцію (послуги) суб’єктів
підприємницької діяльності в електроенергетиці відповідно до законодавства
України здійснює Національна комісія регулювання електроенергетики, яка
розробила і впровадила Методологію та Порядок формування роздрібних тарифів
на електричну енергію, тарифів на передачу електроенергії місцевими
(розподільними) електромережами і тарифів на постачання електроенергії за
регульованим тарифом.
Роздрібні тарифи на електроенергію для споживачів першого (35 кВ та
вище) і другого (до 35 кВ) класу напруги формуються енергопостачальними
компаніями самостійно, виходячи із оптової ринкової ціни ОРЕ і тарифів на
передачу та постачання електричної енергії, розрахованих і затверджених НКРЕ.
На теперішній час значною є різниця в тарифах для однотипних споживачів
відповідного класу напруги в різних регіонах країни.
Відпуск електричної енергії населенню здійснюється за єдиним тарифом,
установленим НКРЕ, який не змінювався з 1999 року і який не покриває затрат на
виробництво і передачу електроенергії.
У 2005 р. середньозважений тариф на електричну енергію, відпущену не
побутовим споживачам (крім населення) становив 19,81 коп./кВт (3,92 цента
США/кВтг), для населення – 15,6 коп./кВтг (3,09 цента США/кВтг). Це найнижчі
ціни на світовому ринку електричної енергії (рис. 5.25).
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У роздрібному тарифі питома вага оптової ринкової ціни становить 79,7%, у
т.ч. покриття витрат на передачу електроенергії магістральними та
міждержавними мережами і диспетчеризацію – 3,68%, інвестиційну складову –
9,1%; витрати на передачу електроенергії місцевими мережами – 12,8%, на
постачання – 1,2%, на технологічні та інші витрати – 6,3%.
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Рис. 5.25. Порівняльні тарифи на електричну енергію в Україні
та інших країнах у 2004 році, цент/кВтг
Оптова ринкова ціна в середньому на 2005 рік становила 15,79 коп./кВт
(3,13 цента США/кВтг), що на 16,7% вище рівня 2004 р.
Зважаючи на світові тенденції у тарифоутворенні та практику розвинутих
країн цінова і тарифна політика в електроенергетичній галузі базуватиметься на
необхідності відшкодування обґрунтованих витрат енергетичних підприємств на
виробництво, передачу, розподіл та постачання електроенергії, і, перш за все,
витрат на первинні енергоносії (газ, вугілля, ядерне паливо). Середньо- і
довгострокові тенденції змінювання ціни на електроенергію будуть визначатись
співвідношенням таких факторів:
• зміна (зростання) ринкових цін на газ, вугілля, уран на світових ринках;
• зростання вартості робочої сили у структурі витрат енергокомпаній, що
пов’язано із світовими тенденціями та відставанням України у цьому контексті
від рівня розвинутих країн;
• зростання інвестиційної складової у структурі ціни електроенергії, оскільки
обладнання енергогенеруючих та електропередавальних компаній в Україні за
останні 15 років практично не відновлювалось і є на даний час морально
застарілим та фізично зношеним, і потребує значних капіталовкладень;
• скорочення витрат за рахунок зростання ефективності роботи компаній
завдяки застосуванню механізмів, що стимулюють підвищення ефективності,
покращання менеджменту, заміну застарілих технологій.
З метою удосконалення цінової та тарифної політики, приведення її до
стандартів ринкової економіки передбачено:
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♦ розширення конкурентного середовища на ринку електроенергії, а також
застосування дієвих заходів антимонопольного контролю та регулювання;
♦ поглиблення диференціації тарифів за класами напруги, часом споживання
електричної енергії (за зонами доби, сезонні) з метою надання споживачам (і
виробникам / (інвесторам) відповідних цінових сигналів;
♦ забезпечення повного розмежування видів діяльності з передачі та
постачання електричної енергії, що здійснюється одним суб'єктом
підприємницької діяльності шляхом запровадження окремого бухгалтерського
обліку за видами діяльності;
♦ формування єдиної методології регулювання відпускних тарифів на
електричну та теплову енергію при їх комбінованому виробництві із
виключенням перехресного субсидування електричних споживачів тепловими та
навпаки на основі науково обґрунтованої методики розподілу витрат згідно
закону збереження та перетворення енергії;
♦ впровадження єдиної методології у формуванні роздрібних тарифів для
всіх груп споживачів незалежно від форм власності відповідно до ринкових
принципів;
♦ здійснення заходів щодо поетапного приведення рівня тарифів на
електроенергію та природний газ для населення до економічно обґрунтованих та
повного припинення перехресного субсидіювання одних споживачів за рахунок
інших;
В умовах відсутності необхідних даних для розрахунків, перш за все,
прогнозованих цін на вугілля, газ, ядерне паливо та інші показники (рівень
інфляції, мінімальної заробітної плати), спрогнозувати динаміку цін на
електроенергію на період до 2030 року можливо лише в межах середньооптових
цін галузей промисловості.
Однак, слід очікувати, що протягом наступних 2 – 5 років відбуватиметься
послідовне наближення ціни електроенергії в Україні до рівня ринкових цін на
лібералізованих ринках ЄС.
Під час затвердження тарифів на теплову енергію органи місцевого
самоврядування та НКРЕ мають дотримуватися принципу повного відшкодування
суб’єктам господарювання економічно обгрунтуваних витрат. У разі
встановлення тарифів нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії орган, що їх
затвердив, забов’язаний відшкодувати з відповідного місцевого бюджету різницю
між затвердженим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами
підприємства.
Висновки
1. Для забезпечення прогнозованого до 2030 року економічного і
соціального розвитку країни за базовим сценарієм передбачається зростання
виробництва електроенергії з 185,2 млрд. кВтг у 2005 році до 420,1 млрд. кВтг у
2030 році, теплової енергії з 241,0 млн. Гкал до 430,9 млн. Гкал відповідно.
Зростання виробництва електроенергії за цей період на ТЕС, ТЕЦ буде досягнуто
за рахунок:
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• оновлення і введення в експлуатацію нових потужностей на сучасному
обладнанні 24,0 млн.кВт;
• модернізації та реконструкції енергоблоків ТЕС загальною потужністю 13,2
млн.кВт;
• спорудження ГЕС на ріках Тисі і Дністрі та їх притоках, а також малих
ГЕС;
• зниження питомих витрат палива на відпуск електроенергії з 378,9 г
у.п./кВтг у 2005 році до 345,7 г у.п./кВтг у 2030 році;
• зниження витрат електричної енергії на її транспортування електричними
мережами з 14,7% у 2005 році до 8,2% у 2030 році.
Для виробництва теплової енергії будуть широко використовуватись
комбіноване виробництво теплової і електричної енергії, відновлювальні та
нетрадиційні джерела енергії.
Передбачається зниження питомих витрат на виробництво теплової енергії з
174,0 кг/Гкал у 2005 році до 145,6 кг/Гкал у 2030 році і зниження витрат теплової
енергії на її транспортування в теплових мережах з 14,3% у 2005 році до 7-8,2% у
2030 році.
2. Передбачено зменшення частки імпортованого палива на виробництво
електричної та теплової енергії електростанціями з 41,4 млн. т у.п. у 2005 році до
12,4 млн. т у.п. у 2030 році.
3. Для підвищення стійкості та надійності роботи ОЕС країни передбачено
впровадження сучасних пристроїв протиаварійної автоматики та регулювання,
забезпечення введення необхідних обсягів маневрових потужностей, в тому числі
за рахунок будівництва нових ГЕС – ГАЕС та реабілітації діючих.
4. Передбачено
розвиток
магістральних
системоутворючих
та
міждержавних електромереж для видачі потужності електростанцій, підвищення
рівня надійності та безпеки роботи енергосистеми та інтеграції ОЕС України до
європейської енергосистеми з послідовним збільшенням обсягу експорту
електроенергії.
5. За рахунок оптимізації цінової політики, поглиблення конкурентних
засад діяльності суб’єктів ОРЕ, припинення перехресного субсидіювання,
врегулювання боргових проблем поліпшиться фінансовий стан і інвестиційні
можливості підприємств.
6. Завдяки впровадженню новітніх технологій спалювання вугілля,
застосуванню нового обладнання для очищення викидних газів на ТЕС, а також
подальшого розвитку відновлювальних джерел енергії, суттєво знизиться
техногенне навантаження на довкілля.
♦♦♦♦♦

460

5.4. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ∗
1. Загальні положення
На теперішній час і на віддалену перспективу вугілля – єдиний енергоносій,
обсяги якого потенційно достатні для практично повного забезпечення потреб
національної економіки.
Результати проведеного аналізу тенденцій розвитку світової енергетики
свідчать про те, що в структурі світових запасів органічного палива на вугілля
припадає 67 відсотків, на нафту – 18 та на природний газ – 15 відсотків. В Україні
ці показники становлять відповідно 95,4 відсотка, 2 і 2,6 відсотка. Загальний обсяг
запасів вітчизняного вугілля становить близько 117,5 млрд. тонн, з них
промислових на діючих шахтах – 6,5 млрд. тонн, з яких майже 3,5 млрд. тонн –
енергетичне вугілля.
Україна за обсягами видобутку вугілля належить до першої десятки
провідних країн світу, але значно поступається більшості з них за економічними
показниками вугледобувного виробництва.
Продуктивність праці в декілька разів нижча порівняно з Росією,
Німеччиною, Польщею і в десятки разів нижча, ніж у США, Канаді, Австралії,
Південно-Африканській Республіці. Переважна більшість вугільних шахт та
розрізів є збиткові. Рівень заробітної плати найнижчий серед інших галузей
паливно-енергетичного комплексу, внаслідок чого на підприємствах вугільної
промисловості зростає дефіцит кадрів.
Незадовільний стан галузі зумовлений цілим рядом факторів як об'єктивного,
так і суб'єктивного характеру. До об'єктивних належить складність гірничогеологічних умов видобутку вугілля, низький технічний рівень вугледобувних та
вуглепереробних підприємств, великий ступінь фізичного і морального зносу
основних фондів, суб'єктивні пов'язані з обмеженістю інвестиційних ресурсів,
неефективною системою управління галуззю і відсутністю ринкового механізму
ціноутворення на вугільну продукцію.
2. Аналіз виробничого потенціалу галузі та прогноз його розвитку
На даний час у вугільній промисловості функціонують 164 шахти і 3 розрізи.
Протягом 1991-2004 років виробнича потужність вугледобувних підприємств
зменшилася з 192,8 млн. до 91,5 млн. тонн на рік.
Майже 96 відсотків шахт понад 20 років працюють без реконструкції. Дві
третини основного стаціонарного устаткування відпрацювали нормативний строк
експлуатації і потребують негайної заміни. Питома вага вугледобувних
механізованих комплексів та прохідницьких комбайнів сучасного технічного
рівня становить лише третину, а нових навантажувальних машин і стрічкових
конвеєрів – близько 15 відсотків. На шахтах, що розробляють крутоспадні пласти,
майже 60 відсотків загального обсягу вугілля видобувається з використанням
відбійних молотків.

∗

Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 липня 2005 р. № 236-р.
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3. Основні напрями реформування галузі
За останні роки у вугільній промисловості України посилилися процеси,
пов'язані з трансформацією форм власності, насамперед вугледобувних
підприємств. Проте, через низьку інвестиційну привабливість підприємств галузі,
проведення непослідовної державної політики, відсутність досконалого механізму
реформування відносин власності та їх правового забезпечення роздержавлення
шахт і розрізів не відповідає ринковим вимогам та перетворенням, які
відбуваються у національній економіці. На теперішній час у вугільній
промисловості функціонують 167 вугледобувних підприємств різних форм
власності, з них 93 відсотки державної власності.
З урахуванням досвіду високоефективної роботи недержавних вугільних
шахт, у тому числі в складних гірничо-геологічних умовах, передбачається
розширення практики роздержавлення підприємств галузі шляхом їх приватизації
незалежно від рівня рентабельності. Приватизація здійснюється на конкурсних
умовах відповідно до законодавства. При цьому покупець забезпечує розвиток та
фінансове оздоровлення підприємства, а також джерела фінансування закриття
шахти після вичерпання запасів вугілля в межах гірничого відводу.
З метою підвищення рівня державного регулювання процесів, що
відбуваються у галузі, необхідно забезпечити здійснення таких заходів щодо
реструктуризації вугільної промисловості:
• врегулювання взаємовідносин держави з приватизованими вугледобувними
підприємствами у частині розв'язання проблем забезпечення енергетичної безпеки
держави, соціального захисту шахтарів, безпеки та охорони праці, раціонального
використання надр, ліквідації збиткових вугледобувних підприємств;
• приватизація на конкурсних засадах привабливих для інвестування шахт
(розрізів), здатних забезпечити самофінансування подальшого розвитку;
• приватизація малопривабливих для інвестування шахт (розрізів) як цілісних
майнових комплексів на пільговій основі з проведенням конкурсів програм їх
розвитку.
Як невідкладний крок з метою поліпшення керованості вугільною галуззю,
усунення недоліків структурного реформування та зайвих ланок управління,
підвищення ефективності функціонування, проведення єдиної організаційнотехнічної та фінансово-економічної політики, створення сприятливих умов для
залучення недержавних інвестицій в галузь необхідно запровадити трирівневу
систему управління вугільною промисловістю: Міністерство – державні
підприємства – шахти (шахтоуправління).
Найважливішою передумовою формування у вугільній
промисловості
ринкового конкурентного середовища є створення
відкритого, прозорого
внутрішнього ринку вугілля.
На вітчизняному ринку коксівного вугілля склалася ситуація, коли обмежене
коло платоспроможних покупців, що контролюють виробництво коксу, визначає
рівень цін та інші умови продажу вугільної продукції. Ринок енергетичного
вугілля до останнього часу характеризувався несвоєчасною і неповною оплатою
споживачами отриманої вугільної продукції. Ці обставини, а також орієнтація
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державних вугледобувних підприємств на фінансову підтримку з боку держави
призвели до заниження цін на вугільну продукцію.
З метою забезпечення збалансованості попиту і пропонування на вугільну
продукцію, оптимізації її ціни передбачається здійснити комплекс заходів з
удосконалення вугільного ринку шляхом запровадження торгівлі вугіллям на
аукціонах з наступним переходом до торгівлі на основі довгострокових договорів
між виробниками і споживачами вугільної продукції. Зазначену модель
ціноутворення необхідно впровадити на коксівне вугілля вже у другому півріччі
2005 року, а на енергетичне вугілля – до створення об'єктивних передумов для
його продажу на аукціоні у 2006 році.
4. Мета і етапи реалізації Концепції
Мета цієї Концепції – забезпечення організації та розвитку вугільної
промисловості для максимально можливого задоволення потреб держави в
паливно-енергетичних ресурсах за рахунок економічно обґрунтованого
збільшення обсягів власного видобутку вугілля.
Реалізація Концепції розрахована на три етапи.
На першому етапі (2006-2010 роки) буде приділено увагу комплексному
розв'язанню проблеми розвитку шахтного фонду шляхом його відтворення на
сучасній технічній і технологічній основі та подальшого роздержавлення. До 2010
року обсяг видобутку вугілля передбачається збільшити до 90,9 млн. тонн на рік,
а виробничих потужностей – до 105,8 млн. тонн на рік. Для цього необхідно
ввести в експлуатацію виробничі потужності обсягом 17 млн. тонн за рахунок
завершення будівництва других черг на трьох шахтах, а також реконструкції
діючих вугледобувних підприємств.
Це дасть змогу задовольнити потребу національної економіки в
енергетичному вугіллі за рахунок власного видобутку. Обсяг експорту
енергетичного вугілля поступово зменшиться до 5 млн. тонн.
На другому етапі (2011-2015 роки) передбачається збільшити обсяг
вуглевидобутку до 96,5 млн. тонн, а виробничих потужностей – до 112,2 млн.
тонн на рік.
Для цього необхідно ввести в експлуатацію виробничі потужності обсягом 8,8
млн. тонн за рахунок завершення будівництва трьох нових шахт, які були
закладені до 2001 року, та продовження реконструкції діючих вугледобувних
підприємств. З метою підтримання позитивної динаміки розвитку виробничих
потужностей необхідно з 2011 року здійснити закладення чотирьох нових шахт.
На третьому етапі (2016-2030 роки) з урахуванням позитивної динаміки
попереднього десятиріччя як в економіці держави в цілому, так і у вугільній
промисловості зокрема обсяг видобутку вугілля повинен бути збільшений у 2030
році до 112 млн. тонн на рік. Обсяг виробничих потужностей на кінець періоду,
що розглядається, повинен зрости до 124,4 млн. тонн на рік при коефіцієнті їх
використання 90 відсотків.
5. Механізм реалізації Концепції
На основі положень Концепції передбачається коригування Програми
"Українське вугілля" ( 1205-2001-п ), а у подальшому розроблення нової програми
розвитку вугільної промисловості на довгострокову перспективу, проектів
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Законів України "Про порядок ліквідації вугледобувних підприємств та
соціальний захист вивільнених працівників" і "Про особливості приватизації
підприємств вугільної промисловості", внесення змін до Гірничого закону
України для приведення його у відповідність із сучасними умовами
функціонування і розвитку вугільної промисловості.
Фінансове забезпечення розвитку вугледобувної галузі на першому етапі
передбачає залучення інвестицій, які включають власні кошти підприємств,
недержавні інвестиції та кошти державного бюджету загальним обсягом 7,5 - 7,8
млрд. гривень на рік. При цьому бюджетне фінансування галузі здійснюється в
межах коштів, передбачених в державному бюджеті на відповідний рік.
На другому етапі загальний обсяг інвестицій передбачається на тому ж рівні
з поступовим зменшенням обсягу коштів державного бюджету до 1,8 млрд.
гривень на рік і збільшенням власних коштів підприємств та недержавних
інвестицій до 6,1 млрд. гривень на рік.
На третьому етапі розвитку вугільної промисловості передбачається
поступове збільшення інвестицій до 8,8 - 9 млрд. гривень на рік. При цьому обсяг
державних інвестицій поступово зменшиться до 0,5 млрд. гривень на рік, а
власних коштів підприємств та недержавних інвестицій зросте до 8,5 млрд.
гривень на рік.
Реалізація Концепції забезпечить суттєве поліпшення фінансовоекономічного стану підприємств вугільної промисловості і розв'язання існуючих в
галузі проблем.
♦♦♦♦♦
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Розділ 6. ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА
6.1. ЗАГАЛЬНІ

ПОЛОЖЕННЯ З ЕКОНОМІЇ ПАЛИВА

Впровадження заходів, що забезпечують економію палива у котельних
пристроях, пов`язано з визначенням їх ефективності. Натуральне паливо
перераховується на умовне (з теплотою згоряння 7000 ккал/кг). Середні калорійні
еквіваленти для переводу 1 кг окремих видів натурального палива на умовне,
прийняті у розрахунках ресурсів палива: газ природний на 1 тис. м3 – 1,16,
моторне паливо на 1 т – 1,43, мазут топочний на 1 т – 1,37, газ зріджений на 1 т –
1,57, дизельне пальне та бензин на 1 т – 1,45 та 1,49, дрова на 1 щільний м3 –
0,266, вугілля донецьке без брикетів – 0,856 тощо.
Аналіз організаційно-технічних заходів показує, що інженерно-технічні
працівники через відсутність достатнього досвіду і необхідної технічної
літератури не завжди можуть вірно оцінити їх ефективність.
Нижче розглянуто ефективність технічних заходів, що найшли найбільше
розповсюдження і забезпечують економію палива при його спалюванні у
котельних пристроях.
Найбільш ефективне встановлення контактного водяного економайзера при
температурі газу на вході 150-200 0С, що дозволяє економити 12-15% палива.
Переведення котла з кам`яного та бурого вугілля на природний газ дає економію
6-10% палива. Ізоляція 1 м2 паропроводу з тиском 0,5 МПа дозволяє економити
0,4 кг/год, а усунення витікання пари через отвір у 1 мм2 при тиску 0,7 МПа – 3,6
кг/год умовного палива.
Істотну економію палива дають: встановлення водяного поверхневого
економайзера (4-7%), збільшення температури живильної води на вході у барабан
котла на 10 0С при Р = 0,13 МПа і ККД = 0,8 (2%), забор теплого повітря з
верхньої зони котельного залу на кожні 10 тис. м3 (13 кг умовного палива),
зниження продувки на 1% (0,3%), встановлення обдувочного пристрою для
очищення зовнішніх поверхонь нагріву (2-3%), автоматизація процесу горіння і
живлення котлів (1-4%), налагодження та експлуатація котельного пристрою за
контрольно-вимірювальними пристроями (3%), зменшення температури
випускних газів на 10 0С (0,6-0,7%), підігрівання живильної води у водяному
економайзері на 6 0С (1,0%), зниження підсосу повітряпо газовому тракту
котельного пристрою (0,5%) тощо.
Оцінюючи ефективність заходів, необхідно пам`ятати про втрати, які
спричинюють окремі відхилення від нормального режиму роботи котла. Так,
збільшення коефіцієнту надлишку повітря у топці на 0,1 веде до перевитрат 0,7%
палива. При підвищенні температури живильної води на вході у водяний
економайзер на кожні 10 0С втрачається 0,23-0,24% палива.
До перевитрат палива на 0,6% веде відхилення вмісту СО2 від оптимального
значення на 1%, на 2% – відкладення накипу шаром в 1 мм на внутрішніх боках
поверхонь нагрівання, на 2,5% – розпилення парою мазуту у форсунках.
Вторинні енергоресурси. Залучення до господарського обігу підприємства
вторинних паливно-енергетичних ресурсів (ВЕР) передбачає використання як
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палива відходів деревообробного виробництва, демонтованих старих дерев`яних
виробів і деталей будівель та споруд. Усе це – горючі ВЕР.
Теплові ВЕР – це фізична теплота вентиляції та газів технологічних агрегатів,
що виходять, продуктів та відходів виробництва, теплота гарячої води та пари, що
відпрацювали у технологічних пристроях.
Роботу з використання ВЕР треба починати з їх обліку на виробництві.
Річний вихід ВЕР в умовному паливі визначається заформулами
г
Qвих
=

QнV
7000

або

Т
Qвих
=

іYB
103

де Qгвих і Qтвих – ймовірна економія палива при використанні відповідно
горючих і теплових ВЕР; Qн – нижча теплота згоряння горючих ВЕР (ккал/м3 або
ккал/кг); Y – вихід ВЕР у натуральних одиницях (т/г для твердих і рідких
енергоносіїв та 1000 м3/г – для газоподібних); і – ентальпія (тепломісткість)
енергоносія при температурі на виході з агрегата – джерела ВЕР (ккал/кг або
ккал/м3); В – питомі витрати палива для вироблення тепла на заміщуваному
теплогенеруючому пристрої (т/Гкал умовного палива).
Після визначення річного виходу ВЕР виробництва має бути вирішено
питання економічної доцільності їх використання і вибору утилізаційного
пристрою.
На виробництвах України найбільш актуальним є використання теплових
ВЕР у вигляді відпрацьованої пари, особливо при виробництві збірного
залізобетону, а також гарячих газів, води і повітря витяжної вентиляції, що
виходять від технологічного обладнання і котлів.
Оцінку економічної ефективності використання теплових ВЕР роблять за
формулою
Е = (Сб.ут + ЄнКб.ут) – (Сут +ЕнКут) ,
де Сб.ут и Сут – річні експлуатаційні витрати відповідно без утилізації
енергоресурсів та з утилізацією; Ен – нормативний коефіцієнт ефективності
капіталовкладень; Кут і Кб.ут – капіталовкладення варіантів енергопостачання
відповідно з утилізацією енергоресурсів та без неї.
Зараз існує багато різних ефективних технічних рішень з використання
теплоти продуктів згоряння, що виходять від котельних пристроїв, теплоти
відпрацьованої пари, теплоти від витяжної вентиляції та відпрацьованої води у
різних промислових пристроях тощо. Використання їх дозволить значно
скоротити споживання палива.
♦♦♦♦♦
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6.2. МІЖГАЛУЗЕВІ НОРМИ ВИТРАТ ПАЛИВА ДЛЯ ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ,
ЯКІ ЕКСПЛУАТУЮТЬСЯ В УКРАЇНІ
(Затверджено наказом Держкоменергозбереження
від 07.05.2001 р. № 46. Основні положення)
1. Загальні положення
1.1. Міжгалузеві норми витрат палива для опалювальних котлів, які
експлуатуються в Україні (далі – Норми), це граничнодопустимі показники, які
використовуються для контролю за ефективним використанням палива на
виробництво теплової енергії. При порушенні цих норм виробниками можуть
бути застосовані відповідні санкції.
Норми також застосовують для аналізу величини питомих витрат палива з
метою визначення найбільш економічних методів їх зниження і для оцінки
планової потреби палива на виробництво теплоти котлами.
1.2. Якщо фактичні питомі витрати палива на виробництво теплової енергії,
розраховані за результатами випробувань котла (з урахуванням зовнішніх
факторів), перевищують показники, установлені цими Нормами, то підприємством повинні бути зроблені висновки про доцільність проведення
організаційно-технічних заходів щодо зниження питомих витрат палива та
встановлені терміни їх виконання.
1.3. Норми обов’язкові для підприємств, установ та організацій всіх форм
власності; вони поширюються на всі котли, що експлуатуються в Україні, крім
імпортних (за винятком тих, що придбані в республіках колишнього СРСР) та
побутових котлів.
1.4. Норми розроблені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
“Про заходи щодо стабілізації становища в паливно-енергетичному комплексі”
від 22 березня 2000 р. № 538 (п.49) згідно з:
Законом України “Про енергозбереження” ;
Указом Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 14 лютого 2000 р. “Про невідкладні заходи щодо подолання
кризових явищ у паливно-енергетичному комплексі України” від 10 березня 2000
р. № 457 ;
постановою Кабінету Міністрів України “Про порядок нормування
питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві” від
15 липня 1997 р. № 786 з урахуванням змін, унесених постановою Кабінету
Міністрів України “Про невідкладні заходи щодо виконання Комплексної
державної програми енергозбереження України” від 27 червня 2000 р. № 1040.
1.5. Терміни та визначення
Індивідуальна норма витрат палива – це об’єктивно необхідна величина
споживання натурального палива, в умовному обчисленні, на одиницю теплової
енергії окремим котлоагрегатом з котлом даного типу при оптимальних
експлуатаційних умовах виробництва.
Ця норма служить як для контролю, так і для планування витрат палива.
Визначається з урахуванням нормативної (паспортної) питомої витрати палива
для даного котла та нормативного коефіцієнта K.
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Нормативний коефіцієнт K – це коефіцієнт, що враховує допустиме
відхилення індивідуальної норми від нормативної (паспортної) питомої витрати
палива для даного котла при номінальному навантаженні.
Фактична питома витрата палива – технічно обгрунтована витрата
умовного палива на одиницю виробленої теплоти при фактичних режимах роботи
котла.
У норми витрат палива не входять витрати палива, пов’язані з порушенням
технології, режимів роботи, ремонтом, монтажем, пуском і налагодженням котла,
науково-дослідними та експериментальними роботами.
Паровий котел – пристрій, що має топку і огрівається продуктами спаленого
в ній палива та призначений для отримання пари з тиском вище атмосферного, що
використовується поза самим пристроєм.
Водогрійний котел – пристрій, що має топку і обігрівається продуктами
спаленого в ній палива та призначений для нагрівання води, яка перебуває під
тиском вище атмосферного і використовується як теплоносій поза самим
пристроєм.
Утилізатор теплоти – допоміжне обладнання, що входить до котельної
установки і служить для підвищення ефективності роботи котла в частині витрат
палива на виробництво теплової енергії.
Фізичне старіння опалювального котла – технологічно невідновлюване
ремонтами природне фізичне спрацювання обладнання котла при довгостроковій
його експлуатації, що призводить до погіршення його технічного стану, зниження
надійності та економічності роботи.
2. Нормативні посилання
У цьому документі використовуються посилання на такі джерела:
• Основні методичні положення з нормування питомих витрат паливноенергетичних ресурсів у суспільному виробництві, затверджені наказом
Держкоменергозбереження України від 14 жовтня 1997 р. № 93;
• “Методические рекомендации по нормированию расхода котельно-печного
топлива на отпуск тепловой энергии котельными”. – Держплан СРСР, НДІ
планування і нормативів. – Москва, 1981;
• "Методика расчета норм расхода и экономии топлива, МТ-00-019-85." –
Союзтехенерго. – Москва, 1986;
• Галузева методика нормування витрат палива на виробництво та відпуск
теплової енергії котельними теплового господарства, КТМ 204 Україна 246-99
(Держбуд України);
• “Методические рекомендации по нормированию расхода топлива на
выработку тепловой энергии в котельных”. – Всесоюзний НДІ транспортного
будівництва. – Москва, 1987;
• “Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных
теплоэнергетических предприятий”. – Академія комунального господарства ім.
К.Д. Памфілова. – Москва, 1987;
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• Перегляд (розробка) енергетичних характеристик обладнання, порядок
визначення нормативних питомих витрат та заощадження палива на енергопідприємствах (положення), ГКД 34.09.151-94. – Міненерго України, – Київ, 1994;
• Промислові опалювальні котельні. Методика складання нормативних
характеристик. ГКД 34.26.702-96. – Міненерго України. – Київ, 1996 ;
• “Котельные установки (СНиП II-35-76)”. – Москва, “Стройиздат";
• Правила технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної
енергетики України, затверджені наказом Держбуду від 19 січня 1999 р. № 9.Київ, 1999.
3. Індивідуальні норми витрат палива для опалювальних котлів і
методика їх розрахунку
3.1. Методика розрахунку індивідуальних норм витрат палива
4. Визначення фактичних питомих витрат палива опалювальними
котлами
Розрахунок здійснюється згідно з ГКД 34.26.702-96 “Промислові опалювальні котельні” Міністерства енергетики України. – Київ, 1996.
5. Поправкові коефіцієнти до основних показників роботи котла
5.1. Для приведення у відповідність основних показників роботи котла до
змінених умов його експлуатації при розрахунках питомих витрат палива повинні
вводитися поправки.
Нижче наведений розрахунок поправок для парового і водогрійного котлів.
Усі поправкові коефіцієнти вводяться в залежності від паропродуктивності та
теплопродуктивності котла.
6. Приклади використання контрольних норм
Вихідні дані: паливо – природний газ, нижня теплота згорання 8000 ккал/куб.
м, температура зовнішнього повітря 30 град. C. Період роботи кожного котла від
часу його установки – 10 років.
Фактичні параметри або вимірюються, або розраховуються за вищенаведеною методикою.
В і д п о в і д н о до вимог цього документа робиться висновок про
недостатню ефективність використання палива у котлах, наявність резерву
підвищення їх к.к.д, розглядається можливість проведення організаційнотехнічних заходів або подальшої реконструкції цього котла. Встановлюється
термін виконання заходів.
♦♦♦♦♦
6.3. ЕФЕКТИВНІСТЬ

ЗАХОДІВ ЩОДО ЕКОНОМІЇ ПАЛИВА

Економічність роботи котельних установок визначається питомою витратою
палива на вироблення тепла пари потрібних параметрів. Вироблювальна
котельними установками пара повинна мати тиск, який визначається паспортними
даними котла. Відомо, що зниження тиску пари в вертикально-водотрубних
котлах порівняно з номінальним 0,1 МПа призводить до перевитрати палива на
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виробіток тепла в середньому на 0,75%. Крім того, на економічність роботи котлів
значно впливає ступінь сухості вироблюваної пари, яка залежить від тиску,
продуктивності та ефективності роботи сепараційних пристроїв. Для одержання
високоякісної продукції ступінь сухості пари, що використовується в технологічних процесах, має бути не менше ніж 0,92-0,95. Зниження цього значення
призводить до зниження його ентальпії і, отже, до збільшення питомих витрат
пари на виробіток продукції. При цьому в трубопроводах і теплообмінних
апаратах можуть з'являтися гідравлічні удари, які ускладнюють умови їх
експлуатації.
Основа економічної роботи котельних агрегатів – режимні карти. Режимні
карти складають за результатами налагоджувальних теплотехнічних випробувань
котла з врахуванням передового досвіду експлуатації. Режимні карти містять
вказівки, які визначаються типом котлів і топкового обладнання, а також типом
спалювального палива. Незалежно від виду палива в режимних картах встановлюють раціональні температури газів, які виходять за котлом і економайзером, тиск
дуттьового повітря, розрідження в топці і газоходах котла та ін. У випадку
використання рідкого або газоподібного палива наводять також відомості про
необхідний тиск газу або мазуту перед пальниковим обладнанням, а також
температуру мазуту.
Теплотехнічні випробування і налагодження котлів відбуваються перед
пуском їх у роботу, після виконання капітального ремонту, а також при
переведенні на спалювання іншого виду палива. Режимно-налагоджувальні
випробування проводять, як правило, при трьох значеннях навантаження котлів:
номінального, 70-80 і 50-60% номінального. При налагоджувальних випробуваннях визначають максимальну паровидатність кожного котла, а також
виявляють причини їх зниження. Крім того, встановлюють мінімально допустиму
продуктивність і визначають умови роботи з найменшими витратами тепла. При
цьому проводять перевірку і налагодження роботи основних елементів котельної
установки (економайзер, димосос, дуттьовий вентилятор, живильний насос,
деаератор, топкові пристрої та ін.).
Важливою умовою підтримання економічних параметрів роботи котлів є
автоматизація процесів горіння і живлення їх водою.
Найважливіші заходи, спрямовані на економічну експлуатацію котлів малої
потужності, подано у табл 5.1 Розрахована також річна економія умовного палива
за рахунок впровадження цих заходів на котлах, що найбільш розповсюджені на
підприємствах різних галузей економіки (табл 5.2 та 5.3). При цьому ефективне
число годин роботи котлів на газоподібному і рідкому паливі дорівнювало 5000
до 3700, а для котлів на твердому паливі, – 5500 до 3500. Із наведених даних
виходить, що реалізація вказаних заходів при експлуатації котлів в умовах,
близьких до оптимальних, дає значну економію палива.
Наведені в табл. 1.4 - 1.6 значення економії (або перевитрати) палива можуть
бути враховані при розробці організаційно-технічних заходів, спрямованих на
економію палива, підвищення ККД теплових установок, в розрахунках їх
економічності від впровадження.
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5.1. Ефективність заходів та показники роботи установок
з витрачання палива
ахід

П ал иво
Економія Перевитрати

Зниження підсмоктування повітря по газовому
тракту котла на кожні 0,1% при температурі
вихідних газів, °С:
150
200
250
Збільшення коефіцієента витрати повітря в топці
на 0,1
Зниження температури вихідних газів на 10 °С
для палива:
сухого
вологого
Зниження температури газів у
повітропідігрівниках на 20 °С
Підвищення температури живильної води в
водяний економайзер на 10 °С
Підвищення температури живильної води на вході
в барабан котла на 10 °С (р=1,3 МПа, =0,8)
Підігрівання живильної води у водяному економайзері на 6 °С
Установка водяного поверхневого економайзера
Установка обдувного пристрою для очищення
поверхонь нагрівання котла
Відхилення вмісту СО2 від оптимального
значення на 1%
Збільшення вмісту О2 на 1% в димових газах
внаслідок збільшення
Збільшення вмісту CO в димових газах на 0,1%
Зниження горючих виносу на 1%
Повернення горючих виносу в топку
Застосування гострого дуття
Зменшення продувки на 1%
Робота котла в режимі зниженого тиску (з 1,3 до
0,5 МПа)
Зменшення навантаження котла до 75-50% від
номінального при продуктивності, т/г:
20
50
100
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0,45
0,64
0,82
–

–
–
–
0,7

0,6
0,7
1,5

–
–
–

–

0,23-0,24

2,0

–

1,0

–

4-7
2-3

–

–

0,6

–

1,5

–
0,3-0,7
2-3
2,1-2,7
0,3
–

6-7
–
–
–
–
6

–
–
–

0,5-1,3
0,4-0,9
0,3-0,7

Відхилення навантаження котла на 10% в бік
Зменшення
–
Збільшення
–
Накип на внутрішній поверхні котла завтовшки,
–
мм: 1
2
–
Зупинка і розпалювання котла з холодного стану
при коефіцієнті навантаження 0,65-0,75 і
роботі на добу:
16-го динний
–
8-годинний
–
Втрати палива внаслідок незадовільного стану
–
форсунок
Втрати внаслідок незадовільної підготовки
–
Мазуту (герметизація, очищення)
Повернення конденсату на кожні 10% зага1,5-2
Льної кількості
Заміна 1 т неповерненого конденсату хімічно
–
очищеною водою
Автоматизація процесу горіння і живлення
1-2
котлів
Забирання теплого повітря з верхньої зони
17 кг умов.
3
котельного залу на кожні 1000 м газового палива
палива
Автоматизація роботи допоміжного обладнання
0,2-0,3
Переведення котла з кам'яного вугілля на буре
6-10
Налагоджування обладнання і експлуатація
3-5
За КВП
Зниження тиску пари на 0,1 МПа від
–
номінального перед конденсаційними турбінами
середнього тиску
Втрати зі м2 неізольованої поверхні (при
–
Р=0,5 МПа)
Переведення опалення з парового на водяне
15
2
Випаровування через отвір 1 мм (Р=0,6 МПа)
–
Ліквідація втрати 10 м3 стисненого повітря

1 кВт. г.

0,2
0,5-0,6
2,8
4,2

3
13
2-3
1,5-3,7
–
20 кг умов.
палива
–
–
–
–
–
0,6
0,4 кг умов.
палива/год
–
3,5кг умов.
палива/год
–

5.2. Ефективність заходів, щодо економії газоподібного і рідкого палива
Захід
Збільшення на 1% паровидатності котла
при недовантаженні

Економія умовного палива, т/рік, на котлах
Е-1/9Г ДЕ+4+ ДЕ-6,5- ДЕ-10- ДЕ-15- ДЕ-25Е-1/9Ж + 14ГМ -14ГМ -14ГМ -14ГМ -14ГМ
0,45
1,40
2,0
2,6
3,8
5,2
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Зниження на 1% паровидатності котла
при перевантаженні
Підігрівання живильної води в
поверхневому економайзері на 1 °С
Установка контактного газового
економайзера при роботі котла на
природному газі
Зниження температури вихідних
димових газів на 1 "С
Зниження підсмоктування по газоходу
котла на 0,1
Зниження температури живильної води
перед економайзером на 1 °С
Установка вакуумного деаератора при
роботі котла на природному газі
Забирання дуттьового повітря з верхньої
зони приміщення котельної
Підвищення тиску пари на 0,1 МПа при
роботі його на тиску, меньшому за
номінальний
Використання тепла продувальної води
на 1% безпреривної продувки котла
Заміна парових мазутних форсунок
механічними
Обдувка зовнішніх поверхонь нагріву
котла
Автоматизація топкових процесів і
процесів живлення котла водою

0,9

2,5

4,0

5,2

7,6

10,4

0,83

0,75

4,2

6,1

9,2

13,2

98

198

302

440

656

952

0,35

1,10

1,67

2,46

3,40

4,80

2,5

8,2

12,6

18,3

27,4

40,0

0,12

0,39

0,60

0,86

1,28

1,86

–

24,6

35,6

47,6

66,6

87,5

7,4

25,2

36,6

50,0

66,5

103,0

3,8

12,3

19,0

27,4

41,2

59,0

2,5

7,0

9,8

13,7

20,8

29,5

–

49,0

73,0

102,0

148,0

206,0

10,5

33,0

50,0

73,0

110,0

160,0

15

46

65

88

120

258

5.3. Ефективність заходів, щодо економії твердого палива
Захід

Економія умовного палив т/рік, на котлах
Е-1/9Г

Збільшення продуктивності на 1%
Повернення виносу палива в топку
на допалювання
Зниження на 1 % горючіх речовин
у золі
Зниження на 1 % зольності бурого
вугілля
Регулярне обдування зовнішніх
поверхонь нагрівання
Підігрівання живільної води в
економайзері на 1 % "С
Зниження температури вихідних
димових газів на 1 % °С
Зниження підсмоктування повітря

0,56

ДКВР- КЕ-4-14С, КЕ-6,5-2,5/13 ДКВР-14С,
-4/13
ДКВР-4/13
2,1-2,15
1,06 1,55-1,6

КЕ-10-14С,
ДКВР-10/13

ДКВР-20/13

КЕ-2514С

2,7-2,8 4,0-4,1 4,7-4,8

18
4,2

35
8,7

51
13,8

68
19,7

90
27,5

135
44,6

158
55,2

0,25

0,5

0,8

1,1

1,6

2,5

3,1

18

35

51

68

90

135

158

1,0

2,1

3,3

4,6

6,5

10,5

13,1

0,4

0,8

1,3

1,8

2,5

4,1

5,1

3,0

6,2

9,9

14,1

19,6

31,6

39,4
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по газовому тракту на 10%
Зниження температури живильної
води перед економайзером на 1 °С
Забирання детгьового повітря з
верхньої зони приміщення
котельної
Підвищення тиску пари на 0,1
МПа при роботі його на тиску,
меншому за номінальний
Використання тепла продувальної
води на 1% безперервної продувки
Автоматизація процесів горіння
палива, живлення котлів водою

0,14

0,29

0,46

0,66

0,92

1,50

1,82

9,3

20,0

31,5

45,0

62,5

104,0

126

4,5

9,4

14,8

21,2

29,4

47,8

59 0

2,4

4,6

6,9

9,7

13,5

22,0

27,2

14,8

30,0

45,0

62,0

82,0

131,0

166,0

♦♦♦♦♦
6.4. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА
В ТОПКАХ КОТЛІВ

1. Пальникове обладнання. Ефективність його експлуатації визначається в
першу чергу повнотою згоряння палива, рівномірністю температурного поля,
розподілом теплових потоків у топковій камері, а також умовами теплообміну
випромінювання.
З метою забезпечення повноти згоряння палива треба правильно регулювати
подачу газу або мазуту, а також первинного повітря, домагаючись попереднього
змішування палива з повітрям у пальниках. Рівномірність розподілу температур і
теплових потоків у топковій камері досягається шляхом використання
пальникового обладнання з великою тепловою напругою вогневого перетину. У
тих випадках, коли в інжекційних пальниках спалюється газ низького тиску, його
попередньо змішують з частиною потрібного для горіння повітря, а решту повітря
подають у топку.
Правильна організація подачі вторинного повітря визначає оптимальну
довжину факела, забезпечуючи повноту згоряння палива при незначному
надлишку повітря.
Ефективне спалювання палива поряд із зниженням втрат тепла від хімічної
неповноти згоряння знижує також ступінь забруднення повітряного басейну
шкідливими речовинами. При неповному згорянні палива в топках утворюються
сажисті відклади, які різко знижують інтенсивність теплообміну в топці.
У зв'язку з тим, що топки котлів частково або повністю екрановані, великий
вплив на інтенсивність теплообміну випромінюванням надає випромінювана
спроможність факела. Тому з метою ефективної експлуатації пальникового
обладнання необхідно створювати факел, який не світиться, що досягається
правильним змішуванням палива з повітрям. Зменшення світності факела призводить до одночасного підвищення його температури і скорочення довжини.
Підвищення температури факела значною, мірою комплексує зниження
тепловіддачі в результаті зміни його світності. Це особливо важливо для топок
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обмежених розмірів. Слід також мати на увазі, що підвищення світності факела
призводить до утворення в ньому сажистих часточок, які збільшують втрати
палива.
Ефективність використання палива значною мірою визначається наявність
вторинних випромінювачів. До них належать неекранова-ні і торкретовані стінки
топок, розсікачі, а також под. Використання вторинних випромінювачів тим
ефективніше, чим вища їх температура і величина випромінюваної здатності.
Однак при використанні топок з вторинними випромінювачами утрудняється
перехід із спалювання одного виду палива на інший.
Важлива умова ефективної роботи пальникового обладнання - їх правильне
розпалювання. Пальники розпалюють запальником, який горить з тильної
сторони змішувача. При цьому газ у змішувачі запалюється при туску його перед
пальниками, що дорівнює 2-3 кПа. Далі необхідно швидко пересувати запальник,
запалюючи газ у кожному змішувачі. Одночасно тиск газу перед пальником
підвищують до 5-6 кПа за умовою переміщення гарячих струмів газу у тунель
пальника. Щоб запобігти відриванню полум'я, розпалювання слід проводити
швидко (для цього треба, щоб працювали двоє людей). У випадках відривання
полум'я повторне розпалювання пальника проводять через 15-20 хв після
вентиляції топки.
Раціональне використання палива залежить від стійкості полум'я факела, яка
в свою чергу визначається цілим рядом факторів, а саме: швидкість
розповсюдження факела, швидкість витікання газоповітряної суміші, формою
устя отворів пальника, способом охолодження пальників. Як правило, швидкість
витікання газоповітряної суміші має відповідати швидкості розповсюдження
полум'я. При відповідності цих швидкостей газова суміш, яка находить, запалюватиметься від часточок палива, що горить. У тих випадках, коли швидкість
витікання значно перевищує швидкість розповсюдження полум'я (більш ніж у 30
разів), відбувається відривання полум'я. Наслідком цього є заповнення топки
газом, що може призвести до вибуху газоповітряної суміші, зона горіння якої
зміщується всередину пальникового обладнання. Це явище називається
проскоком полум'я. В результатні різко знижується теплова потужність топки, а
пальники через сильне перегрівання швидко виходять з ладу.
Щоб запобігти проскоку полум'я і забезпечити необхідну теплову
потужність, швидкість витікання газоповітряної суміші має перевищувати
швидкість розповсюдження полум'я в 20...30 разів. З метою раціонального
спалювання мазуту треба здійснювати правильне його розпилювання, від якого
залежить ефективність подальшого сумішоутворення. Тиск первинного повітря в
газомазутних пальниках типу НГМГ має становити 2,5-3 кПа при подачі до 15%
повітря, потрібного для повного згоряння палива.
Особливу увагу слід звертати на правильну установку мазутного ствола.
Значне зміщення його в топку призводить до подовження факела, затягуванню
його у камеру догоряння, що призводить до перегрівання задньої стінки топки.
Недостатнє зміщення мазутного ствола в топку призводить до подання мазуту на
завихрувач, що порушує нормальний режим експлуатації пальника. Оптимальне
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положення мазутного ствола слід встановлювати при режимно-налагоджувальних
випробуваннях котла.
Для раціональної експлуатації пальникового обладнання завихорення потоків
первинного і вторинного повітря, що подається в зону горіння, має проводиться в
один і той же бік.
При експлуатації газомазутних пальників типу ГМГ, витрата мазуту в яких
більше за 50% номінального, тиск мазуту має бути не менше ніж 3 МПа. У тих
випадках, коли витрата мазуту становить меньше за 50% номінального, для
забезпечення задовільного розпилювання в форсунку додатково подають пару.
Подача пари при витраті мазуту більш як 70% номінальної якості розпилювання
не покращує. Потрібний ефект при цьому забезпечується тільки за рахунок
підвищення тиску мазуту.
Для ефективної експлуатації форсунок треба попереджувати їх
закоксовування. Встановлено, що шар коксу утворюється внаслідок нагрівання
мазуту від стінок форсунок. Із збільшенням температури стінок відбувається
інтенсивне відкладання смоли і утворення шару коксу. Температура стінки
головки форсунки залежить від його розташування відносно зрізу амбразури. Для
запобігання перегрівання головку форсунки слід розташовувати на відстані 100
мм від зрізу амбразури. Таке розташування головки форсунки дозволяє зменшити
температуру стінки до 200 °С і різко знизити термоокислювальні процеси. При
заглиблені головки форсунки у склепіння амбразури на 100 мм температура
стільки металу підвищується на 500 °С, що призводить до швидкого утворення
коксу.
В процесі експлуатації мазутних форсунок слід звертати увагу на стійкість
факела, виключаючи пульсації і нерівномірне заповнення топкового простору.
Причинами пульсації факелу можуть бути обводнення мазуту, недостатнє його
підігрівання, забруднення фільтрів і сопл форсунок, шлакування амбразур, а
також утворення відкладів на лопатках повітронапрямних апаратів, їх деформації
та інші порушення режиму горіння.
2. Підвищення ефективності камерних топок. Камерні топки застосовують
для спалювання газу й мазуту. В ряді випадків у цих топках може спалюватися
резервне паливо (солярове масло або гас). В камерних топках має забезпечуватися
повне згоряння палива за умови якомога меншої подачі повітря. Перевага цих
топок – можливість швидкого регулювання процесу горіння і відповідно теплової
потужності топки і паровидатності котлоагрегату. Камерні топки, крім того,
мають просту будову. їх конструкція порівняно з конструкцією шарових топок
менш металомістка, що визначає значно менші капітальні витрати при однакових
теплонапругах топкового простору.
Основний напрямок підвищення економічності камерних топок –зменшення
їх топкового простору за умови одночасного збільшення екранних поверхонь. У
цьому випадку значно збільшується допустима теплонапруга топкового простору.
При використанні камерних топок можливі короткочасні форсовані роботи котла.
Камерні топки складаються з топкової камери, променесприймаючих поверхонь
нагрівання (екранів), каркасу з обмурком і пальникового устаткування. Частіше
застосовують камерні топки з фронтальним розташуванням пальників. Камерні
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топки працюють, як правило, під розрідженням. Однак за останні роки опановані
котли малої і середньої потужності. Що працюють під наддувом. Камерні топки
котлів продуктивністю пари більш за 2т/год обладнані екранними поверхнями.
Розрізняють бокові, передні, задні і двосвітні екрани.
Пальникове обладнання забезпечує подачу в топку палива і повітря, їх
змішування і згоряння, а також створює умови для повного згоряння палива. В
процесі регулювання продуктивності пальників не повинно бути відривання і
проскоку полум'я. Рівень шуму, що створюється пальниками, не повинен
перевищувати 85 дБ на відстані 1 м від пальника на висоті 1,5 м від підлоги.
Газові пальники можна класифікувати за способом подачі повітря в зону горіння,
за номінальним тиском газу і повітря, тепловою потужністю, відносною
довжиною факела.
Залежно від способу подачі повітря розрізняють пальники дифузні,
інжекційні середнього і низького тиску з центральною подачею газу, інжекційні
середнього тиску з периферійною подачею газу. Подача газу і повітря в зону
горіння дифузного пальника роздільна. Змішування їх відбувається в амбразурі
пальника або в топці одночасно з процесом горіння. Перевагами дифузійних
пальників є простота їх будови і експлуатації, а також безшумність в роботі;
недоліки – велика довжина факела і підвищений коефіцієнт надлишку повітря.
Принцип роботи інжекційних пальників полягає у підсмоктуванні повітря
всередину пальників за рахунок енергії струменю газу, що виходить з одного або
кількох сопл. Змішування газу з повітрям відбувається в пальнику, в результаті
чого в топку подається газоповітряна суміш. В пальниках середнього тиску
звичайно інжектується все повітря, а в пальниках низького тиску – тільки частина
повітря (первинне). Решта повітря (вторинне) надходить у топку внаслідок
підтримуваного в ній розрідження. Перевагами інжекційних пальників є
задовільне суміішеутвореттття, автоматичне підтримання теплової потужності, а
також відсутність дуттьового вентилятора. Це значно знижує витрати
електроенергії на вироблення пари в котельній.
Більшість інжекційних пальників з центральною подачею газу обладнано
регулюючими заслінками первинного повітря. Інжекційні пальники з
периферійною подачею газу мають сопла, розташовані на периферії трубкизмішувача. Осі сопл утворюють з віссю змішувача кут 5-25°. В цих пальниках усе
повітря надходить через відкритий кінець змішувача, і тому немає потреби в
обладнанні для регулювання подачі повітря, а також запальник і оглядових вікон.
Залежно від тиску повітря розрізняють пальники низького (до 1 кПа), середнього
(від 1 до 3 кПа) і високого тиску (понад З кПа). В пальниках низького тиску
використовується природний газ тиском до 5 кПа, середнього – від 5 до 100 кПа й
високого – понад 100 кПа.
Для спалювання мазуту застосовують форсунки, які за способами
розпилювання палива поділяють на механічні, парові і паромеханічні.
Розпилювання мазуту в механічних форсунках здійснюється за рахунок
кінетичної енергії струменя палива. В парових форсунках рідкий,
попередньорозігрітий мазут розпилюється струменем пари. В паромеханічних
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форсунках розпилювання мазуту відбувається за рахунок ежектуючого струменя
пари.
Важливою характеристикою мазутних форсунок є ступінь розпилювання, яка
визначається розмірами і однорідністю часточок палива. Визначальними
факторами якості розпилювання мазуту в механічних форсунках є тиск палива
перед ними, а в парових – швидкість витікання пари. Ефективність розпилювання
мазуту визначається також його в'язкістю, густиною та поверхневим натягом.
В'язкість мазуту перед форсунками має бути не більш за 3-4°ВУ.
Механічні форсунки компактні, безшумні в роботі і мають високу
економічність. Однак при використанні таких форсунок до якості мазуту
ставляться підвищені вимоги. Крім того, механічні форсунки характеризуються
складною конструкцією і мають вузький діапазон регулювання продуктивності:
70-100% при номінальному тиску 2 МПа і 50-100% при номінальному тиску 3.5
МПа.
Щоб запобігти засмічення форсунок, мазут слід, очищати від нерозчинних
часточок, пропускаючи через фільтри з розміром чарунок 0,5x0,5 мм (для
форсунок з діаметром сопла меншим за 2,5 мм) і 1x1 мм (для форсунок з
діаметром сопла більш ніж 2,5 мм).
Парові форсунки характеризуються високою надійністю в експлуатації,
широким
діапазоном
регулювання
продуктивності і гарантують тонке
розпилювання мазуту з підвищеною в'язкістю (до 10° ВУ). Витрата мазуту
регулюється зміною тиску пари, що подається в форсунку. Воно становить до 0,3
кг пари на 1 кг мазуту, що на 2-3% збільшує витрату пари на власні потреби
котельної. Внаслідок цього витрачається частина конденсаату і знижується ККД
(нетто) котлоагрегату. В окремих випадках з метою підвищення економічності
роботи котельної для розпилювання мазуту можна застосовувати стиснуте
повітря, тиском від 0,4 до 2,5 МПа. Витрата повітря при цьому становить до 0,8 кг
на 1 кг мазуту.
Паромеханічні форсунки характеризуються наявністю двох каналів:
мазутного з механічним завихрювачем і насадкою та парового з паровим
завихрювачем. При номінальному навантаженні ці форсунки працюють як
механічні , а при зниженому – як паромеханічні. Ці форсунки характеризуються
значно меншою витратою пари на розпилювання мазуту (близько 0,02-0,03 кг/кг).
На підприємствах широко застосовують газомазутні пальники типу ГМГ та
ГМГм. Ці пальники характеризуються стійким горінням палива в діапазоні
навантажень від 20 до 100%, малими коефіцієнтами надлишку повітря при
низьких навантаженнях, а також низьким аеродинамічним опором вторинного
повітря. Недоліком є нерівномірність розподілу повітряного потоку, що
призводить до необхідності індивідуального регулювання зон первинного і
вторинного повітря. Модернізовані газомазутні пальники мають газороздавальну
насадку і повітронапрямний завихрювач.
Використання таких пальників замість пальників типу ГМГ дозволяє знизити
коефіцієнт надлишку повітря в топках від 1,15 до 1,05 і підвищити ККД
котлоагрегату на 1%. У тих випадках, коли в котельній змінюються вид палива та
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номінальна паровидатність котлоагрегатів, слід провадити перерахунок
характеристик пальникового обладнання.
У випадку заміни одного газу іншим відхилення тепла його згоряння не
повинно перевищувати 10%. Для забезпечення заданої теплової потужності
пальники треба замінити.
Тиск повітря перед пальниками в цьому випадку змінювати не слід, бо його
розрахункова витрата практично залишається незмінною.
При зміні тепла згоряння палива не рекомендується на тривалий час
змінювати його тиск, бо в цьому випадку порушується співвідношення
швидкостей газу і повітря, а це погіршує процес горіння палива. У всіх випадках
переходу на інший вид газу оптимальні значення тиску газу і повітря слід
уточнювати під час налагоджувальних випробувань котла.
♦♦♦♦♦
6.5. ПЕРЕВЕДЕННЯ КОТЕЛЬНИХ НА ГАЗОПОДІБНЕ ПАЛИВО
Переведення парових котлів на газоподібне паливо спричиняє істотні зміни в
роботі котлів: різко збільшується теоретична температура горіння, отже, і
температура факела, яка прямо пропорційна теоретичній температурі горіння.
Зростання температури факела призводить до збільшення тепловіддачі в топці,
бо тепловіддача пропорційна значенню температури, піднесеному до четвертого
степеня. Для екранованих топок переведення на газоподібне паливо дає змогу
значно зменшити коефіцієнт надлишку повітря і призводить до збільшення
тепловіддачі, зниження температури газів, що виходять, і підвищення ККД котла
приблизно на 0,08-0,1.
Використання газоподібного палива, крім того, значно знижує відкладка на
нагрівних поверхнях, що також підвищує ККД котла і знижує витрачання палива.
При. переведенні діючих котлів з твердого і рідкого на газоподібне паливо
необхідно виконати такі заходи:
• ретельно почистити внутрішні поверхні нагрівання від накипу і шламу, а
зовнішні – від зольних відкладів; футеровку топки почистити від шлаку,
газоходи – від золи і сажі;
• перевірити вогнетривкість футеровки топки на можливість її роботи при
більш високих температурах (жаропродуктивність газоподібного пали-ва на
150-300 °С вище від твердого);
• встановити у топках і газоходах котлів і печей вибухові клапани (для
парових котлів обов'язкова установка клапанів у топці, на останньому газоході, в
економайзері і золоуловлювачі – не менше двох з мінімальною площею 0,4 м2);
• встановити короткофакельні пальники, які забезпечували б відсутність
контакту факела з оточуючими поверхнями нагрівання; зробити надійну теплову
ізоляцію нижньої половини верхнього барабана, зверненого до топки і до камери
догоряння (для котлів ДКВР);

479

• перевірити пропускну спроможність встановлених на котлі запобіжних
клапанів (для пари) на максимально можливу паровидатність і при потребі
змінити їх або встановити додаткові;
• обов'язково провадити докотлову обробку живильної води (хімводоочищення);
• замінити кип'ятильні труби, спрацьовані на 30% і більше;
• встановити шибери в газоходах з центральними отворами діаметром
не менш як 50 мм для попередження можливого накопичення газоповітряної
суміші в газоходах непрацюючих котлів;
• обладнати котли автоматичною системою безпеки;
•
зробити
перевірний
розрахунок
топкового
устаткування
за
допустимими значеннями об'ємної густини тепловиділення.
Переведення котлів на спалювання газу дозволяє підвищити їх ККД на 8-20%
шляхом зниження втрат тепла від механічної неповноти згоряння палива, а також
зменшення коефіцієнта надлишку повітря.
♦♦♦♦♦
6.6. ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ

ГАЗУ В ПАРОВИХ І ВОДОГРІЙНИХ КОТЛАХ

Ефективне спалювання газоподібного палива в парових котлах обумовлене
максимальною величиною тепловіддачі до екранних поверхонь топкової камери
за рахунок випромінювання факела, футеровки і спеціальних проміжних (вторинних) випромінювачів при забезпеченні необхідної температури продуктів згоряння на виході (600–800 °С) для запобігання хімічного недопалу. Наявність стійкою
розрідження в юпці парових котлів малої продуктивності дозволяє використовувати інжекційні пальники, що працюють без вентиляторного лугія.
Для збільшення тепловіддачі випромінюванням до екранних поверхонь й
підвищення ККД парового котла в топці рекомендується встановлювані вторинні
випромінювачі, виконані, наприклад, з ґратчастих стінок у хвостовій її частині
або у вигляді гірок з вогнетривких матеріалів. Такі випромінювачі одночасно є
Стабілізаторами горіння, що підвищує повноту згоряння палива і безпеку його
спалювання, особливо при режимі розпалювання котла.
В більшості сучасних котлів світність факела має велике значення для правильної організації променевого теплообміну в топковій камері. Світність факела
залежить головним чином від якості підготовки газоповітряної суміші в пальнику.
З поліпшенням попереднього змішування газу з повітрям зменшується світність
факела, але одночасно підвищується його температура і скорочується довжина,
тобто повне згоряння горючих складових відбувається на коротшій ділянці. Підвищення температури факела не тільки компенсує зменшення тепловіддачі випромінювання зтрахунок зміни світіння факела (ступеня його чорноти), але і
збільшують її, що особливо важливо у топках обмежених розмірів. Однак, чим
менші розміри топки, тим більша небезпека хімічної неповноти згоряння
внаслідок порушення режиму горіння (наприклад, торкання факелом поверхні
нагрівання, зм'ма режимів надходження первинного і вторинного дуттьового
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повітря та ін.). В Зв'язку з цим доцільно використовувати пальники з попереднім
змішуванням газу й повітря, що забезпечує подачу в топку підготовленої
паливоповітряної суміші і несвітний факел.
Для котлів з малим ступенем екранування є небезпека зниження надійності
(роботи футеровки через місцеві перегріви. У цьому випадку доцільно
використати пальники зовнішнього змішування, що дозволяє дещо знизити
температуру факела. Зниження температури факела внаслідок підвищення
коефіцієнта надлишку повітря призводить до пер-евитрати палива.
Якщо на підприємстві є газ тільки низького тиску, тоді при використанні
інжекційних пальників для попереднього змішування можна використати лише
частину первинного повітря, а решту – подавати до кореня факела. Від цього
валежить довжина факела і повнота згоряння палива.
Жаротрубні котли мають великий запас води і, отже, високу акумуляційну
здатність щодо тепла, тому їх доцільно використовувати в котельних тих підприємств, де можливі зміни витрати пари або води. При наявності газу низького
тиску котли обладнують інжекційними пальниками середнього тиску або з примусовою подачею повітря.
Щоб запобігти перепалу, передню частину жарової труби футерують вогнетривкою цеглою, довжина футеровки залежить від довжини факела і складав
1–3 м. Футеровка може бути суцільною або з просвітами у вигляді ґратки, що
сприяє інтенсифікації тепловіддачі до жарової труби. Крім того, наявність футеровки сприяє підвищенню температури в зоні горіння газу і повнішому його
ЗГОРЯННЮ. У кінці футеровки іноді встановлюють допалювальну стінку з вогнетривкої цегли завдовжки 1–2 цеглини. Досвід експлуатації свідчить про те, що
коли в пальнику добре готується паливоповітряна суміш з коефіцієнтом надлишку
повітря 1,01–1,05, то допалювальна решітка не потрібна. Наявність її може призвести навіть до деякого зменшення паровидатності котла внаслідок зниження
прямої віддачі тепла випроміненням, бо допалювальна гратка частково екранує
поверхню нагрівання. Якщо пальник не забезпечує якісної підготовки паливоповітряної суміші або горіння палива йде при частковому подаванні в топку
вторинного повітря, устаткування допалювальної ґратки доцільне. У цьому ви-|
падку гратка, підвищуючи температуру в точці і турбулізуючи потоки газопо-і
вітряної суміші, створює умови для повнішого згоряння палива.
Вертиквльно-циліндричні котли мають невелику за об'ємом топкову камеру,
яку часто обладнують індукційними пальниками середнього тиску. Відсутність
цегляного обмурку поверхні нагрівання ставить підвищені вимоги для якості
процесів підготовки і спалюванню газоповітряної суміші: факел має бути
несвітним з рівномірно розподіленими по довжині температурою і тепловиділенням і не повинен торкатися поверші нагрівання. Крім того, треба
враховувати, що в нижній частині водяної сорочки обов'язкове накопичення
шламу, яке значно знижує інтенсивність тепловіддачі від стінок котла до води і
може призвести до перегрівання стінок. Для запобігання цьому в нижній частині
водяної сорочки встановлюють пояс із вогнетривкого матеріалу.
Ефективно використовувати у вертикально-циліндричних котлах інжекційні
блочні пальники типу БИГ, що мають невеликі габаритні розміри і не виступають
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за кладку топки. Пальники добре зарекомендували себе в роботі при навантаженнях, близьких до номінальних, і не потребують додаткового регулювання подачі
повітря. Відносно невеликі розміри блочних пальників, можливість створення
форми устя топки у вигляді вузької щілини і короткий факел дозволяють встановлювати їх на котлах, які мають мінімальну висоту топкової камери. Особливо
зручні для цих котлів блочні пальники з приставним елементом. У цьому випадку
до розпалювання основного пальника запалюють лише його приставну частину –
пальник з одного елемента-змішувача, що має індивідуальне підведення газу.
Топка котла прогрівається за рахунок приставного елемента, створюється стійка
тяга, і розпалювання основного пальника відбувається спокійно, без хлопання і
проскакування газоповітряної суміші.
Використання блочних інжекційних пальників типу БИГ дуже перспективне,
оскільки вони універсальні і мають високі техніко-економічні показники. Вони
можуть застосовуватися практично в усіх теплотехнічних установках.
Парові котли серії Е (МЗК-7) складаються із верхнього і нижнього
кільцевих колекторів, сполучених між собою вертикальними трубами, що
розташовані по концентричних колах у шахматному порядку. Перший внутрішній
ряд, що створює циліндричну топкову камеру, складається з екранних труб,
встановлених з кроком, який забезпечує змогу кріплення труб вальцюванням або
зварюванням. Котли призначені для виробітку насиченої пари тиском до 0,9 МПа
і поставляються укомплектованими системою автоматики, живильним насосом,
вентилятором з електродвигуном, газовим пальником і арматурою. Топкова
камера цих котлів працює під наддувом, у топці підтримується надлишковий тиск
0,2–0,5 Па.
Витрата газу регулюється автоматично через два паралельно встановлені
перед пальником електромагнітні клапани, які мають різний діаметр прохідного
отвору. При роботі на номінальному навантаженні газ подається через обидва
клапани. При зниженні навантаження і підвищенні тиску пари в котлі великий
клапан за-кривається і котел працює при мінімальному режимі. Коли необхідно
збільшити тиск пари, відкривається великий клапан і витрата газу збільшується до
номінальної. Співвідношення між мінімальною і номінальною витратою газу і : 2.
Витрата повітря регулюється автоматично заслінкою, яка встановлена на регістрі і
має привід від виконавчого механізму Дуттьове повітря, що надходить на горіння,
попередньо підігрівається при обмиванні зовнішньої обшивки котла. Газова
частина пальника складається з двох труб: основної і запалювальної. Остання
розташована всередині основної, вздовж її осі. Пальник має стабілізатор,
виконаний у вигляді плоского диску.
За техніко-економічними показниками парові котли серії Е значно
перевищують жарові і вертикальні водотрубні. В подальшому можлива їх заміна.
Двобарабанні водотрубні котли ДКВР. ККД котлів ДКВР при номінальному тиску 1,3 МПа становить 0,88–0,89, мінімальний тиск пари має бути не
менше, як 0,5–0,6 МПа для уникнення газової корозії (при охолодженні газів, що
виходять, нижче температури точки роси) й закипання води в чавунних
економайзерах.
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Залежно від виду резервного палива здійснюють такі основні заходи пря
гереобладнанні котла ДКВР на газоподібне паливо:
1. При постійній роботі на газоподібному паливі пальники встановлюють на
фронтальній стінці котла, колосникову решітку та інші пристрої для спалювання
твердого або рідкого палива демонтують, перетворююч і топку котла в камерну.
2.
При резервуванні рідкого палива на фронті котла встановлюють
комбіновані газомазутні пальники, що забезпечують швидкий перехід з одного
виду палииа на інший. Обладнання для спалювання твердого палива демонтують.
3. При резервуванні твердого палива зберігають колосникову решітку і всі
пристрої для подачі вугілля та його розподілу на решітці. Газові пальники в цьому
випадку встановлюють на бокових стінках топки, а колосникову решітку
захищають від перегрівання шаром битої вогнетривкої цегли. Пальники можуть
розміщуватися на фронті котла або на поді топки (щілинні або подові пальники та
ін.).
Якщо ставлять поруч два пальники з фронту котла, їх розташовують так. щоб
потік повітря, що завихрюється, відхиляв факел кожного пальника від екранних
труб до середини топки. Стабілізація горіння забезпечується керамічними тонелями конічної форми. Нижню частину поверхні верхнього барабана захищають
шаром футеровки, камеру догоряння і нижні частини екранів – стінками з вогнетривкої цегли для збереження від випромінювання факела і від відкладів, утворюваних при неповному згорянні рідкого палива. Стінку із цегли викладають на
відстані 100 мм від екранних труб у вигляді ґратки.
Якщо у котлі встановлюють 2–3 пальники типу ГМГ, то їх вміщують у
.загальний повітряний короб, одна із стінок якого кріпиться безпосередньо до
фронту котла. Завдяки цьому спрощується конструкція повітропроводів, поліпшується рівномірність подачі повітря до пальників і зменшуються втрати тепла в
оточуюче середовище.
При виборі конструкції і місця установки пальників слід прагнути до рівномірного розподілу температури і газових потоків у топковому просторі, у противному разі можливе утворення застійних зон, які знижують ефективність теплообміну в топці, і призводять до хімічного недопалу.
У котлах ДКВР вирівнювання температурного поля топкового простору і
збільшення діапазону регулювання теплового навантаження можуть бути досягнуті встановленням великого числа (4–8) пальників середньої продуктивності, але
це може призвести до ускладнення обслуговування, необхідності встановлення
додаткової захисної апаратури іт. п. Оптимальне число пальників 2–4. Встановлювати пальники доцільно на фронтальній стінці топки або на її поді. Допускається (хоч і менш бажано) розміщувати їх на одній з двох бокових стінок
топки. З метою інтенсифікації теплообміну пальники слід встановлювати так, щоб
між високотемпературним факелом і екранними поверхнями не було значних за
товщиною шарів холодніших продуктів згоряння, що поглинають тепловий потік
від факела.
Якщо котельна працює тільки на газоподібному паливі, застосовують пальники типів ГА, ГГВ або ИГК. їх встановлюють на фронті котла і як стабілізуючий
пристрій застосовують циліндричний тунель завдовжки водну цеглу і діаметром,
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що дорівнює півтора діаметра устя пальника. Колосникову решітку перекривають
двома рядами вогнетривкої цегли з азбестовою прокладкою між ними. Нижня
частина екранних трубок захищена решітчастими стінками із шамотної цегли
заввишки близько 1,5 м. У фронтальній стінці передбачені отвори для запальника
(фотодатчика).
Коли резервним є тверде паливо і необхідно зберегти устаткування тепловодоподачі, пальники встановлюють на бокових стінках топки. Щоб число
видалених екранних труб було мінімальним, застосовують пальники з невеликою
одиничною тепловою потужністю (що не зовсім вигідно) або пальники з вузьким
устям, на-лриклад, вертикальні щілинні пальники і блочні типу БИГ. Невелика
довжина пальників БИГ дозволяє розмістити їх у цегляному обмурку топки.
Розрахунко вий ККД котлів ДКВР, обладнаних цими пальниками, на номінальних
навантаженнях становить 0,9.
З метою підвищення ефективності і надійності розпалювання пальників доцільно в кожній щілині (тунелі) встановлювати два пальники, один з яких – одиничний елемент – розташовувати під основним пальником. Наприклад, замість
установки двох пальників БИГ-І-14 в котлі ДКВР-4-13 з кожної сторони топки
рекомендується встановити по два пальники БИГ-1-13 і по одному пальнику БИГ1-1. При цьому загальна теплова потужність пальників зберігається. Перед
включенням основного пальника запалюють пальник БИГ-1-1, що має самостійне
підведення газу. При наявності у нього стабільного і стійкого полум'я подають газ
до основного пальника.
Стаціонарний запальний пальник БИК-1-1 забезпечує потужніший і надійніший факел, ніж ручний переносний. Для нормальної роботи пальника велике
значення мають суворе додержання розмірів щілини (тунелю) пальника при його
монтажі й задовільний стан і' в процесі експлуатації. Діаметр або ширина тунеля
має дорівнювати 60, довжина – 100 мм. Збільшення довжини погіршує інжекційну
здатність пальника і приводить до того, що коефіцієнт надлишку повітря стає
меншим за одиниаго. Зменшення довжини тунелю може призвести до відриву
факела на деяких режимах; при цьому порушуються якості тунелю як стабілізатора горіння.
♦♦♦♦♦
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6.7. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ПРИОРИТЕТНІ ЗАХОДИ З
І ЗМЕНШЕННЯ ОБСЯГІВ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
♦

В ЕКОНОМІЦІ І СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

Визначено фактори, що обумовлюють необхідність скорочення обсягів
споживання природного газу в Україні. Запропоновані та досліджені
пріоритетні заходи та досяжні обсяги зменшення його споживання. Наведено
прогноз обсягів використання природного газу на період до 2030 року.
Запропоновані організаційні та нормативно-правові механізми забезпечення
зменшення споживання природного газу.
Україна володіє досить розвинутим і повнокровним паливно-енергетичним
комплексом (ПЕК) За рахунок власних ресурсів країна задовольняє свої потреби в
первинних паливно-енергетичних ресурсах (ПЕР) майже на 45% Цей показник є
вищим за його середнє значення для країн світу, що могло б слугувати надійним
підґрунтям для забезпечення високого рівня нашої енергетичної безпеки
Достатньо сказати, що цей показник для таких країн “великої сімки”, як Японія та
Італія становить 7% та 17% відповідно, і в той же час стан енергетичної безпеки
цих країн не викликає занепокоєння Окрім задовільного стану з виробництва
первинних ПЕР (паливо, атомна, гідроенергія і ін ) Україна повністю забезпечує
свої потреби в електричній та тепловій енергії, а електроенергію навіть експортує
у відчутних обсягах, які здатна значно збільшити
І все ж, незважаючи на можливості, які надає ПЕК, рівень енергетичної
безпеки країни завжди оцінювався як незадовільний, а події “газових воєн” 2006
та 2009 років продемонстрували енергетичну незахищеність України, що
потенційно може призвести аж до втрати її суверенітету Глибинною причиною
такого стану є одне – вкрай невдала, потворна структура споживання ПЕР,
парадоксальна структура паливно-енергетичного балансу (ПЕБ) країни,
обумовлена невиправдано великими обсягами споживання природного газу
У 1990 році в структурі первинних ПЕР, що споживались в країні,
природний газ складав 38,5%, що визначалось тогочасною енергетичною
політикою СРСР В умовах незалежності Україна повинна була якомога швидше
змінити політику енергоспоживання та енергозабезпечення, максимально
збільшивши обсяги споживання ПЕР, на які країна багата (вугілля, ядерне паливо,
відновлювані джерела) і відповідно зменшивши обсяги споживання та імпорту
природного газу – найбільш дорогого та дефіцитного ресурсу Відповідні пропозиції та проекти багатократно надавались у вищі органи державного
керівництва, зокрема, Інститутом загальної енергетики НАН України Однак ці
розробки залишились без уваги, а стан зі споживанням природного газу в країні
не тільки не покращився, а навіть погіршився В структурі ПЕБ 2005 року
природний газ займав вже 43,8%, і Україна як імпортер цього ресурсу за його
фізичними обсягами (біля 55 млрд м3 у 2008 році) мала (і має наразі) одне з

♦

Кулик М.М., академік НАН України;Дубовський С.В., доктор техн. наук. Інститут загальної
енергетики НАН України, м Київ, 2009.
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перших місць у світі В поєднанні з тим, що весь обсяг його імпорту отримується з
території однієї держави, лише цей фактор обумовлює катастрофічно низький
рівень енергетичної безпеки України
Відомо, що підвищити рівень енергобезпе-ки країни можна трьома шляхами:
збільшити власне виробництво необхідного ресурсу; ди-версифікувати джерела
його імпорту; зменшити обсяги його споживання Аналіз показує, що в умовах
України стосовно природного газу перші два напрями необхідно використовувати, але їх можливості дуже обмежені, тому практично єдиним шляхом
радикального підвищення рівня енергетичної безпеки країни є значне скорочення
споживання природного газу навіть при зростанні обсягів матеріального
виробництва в її господарському комплексі.
Передумови та фактори, що обумовлюють необхідність скорочення
обсягів споживання природного газу. В поточному стані в Україні історично
склалися або штучно сформовані умови, що спонукають радикальне скорочення
споживання природного газу Вичерпання його світових запасів, ознаки якого вже
чітко проявляються при одночасному зростанні попиту на нього, призвели до
лавинного зростання цін на цей ресурс. Цей фактор, у свою чергу, радикально
змінив становище на конкурентному ринку технологій виробництва теплової і
електричної енергії Прості та дешеві технології з використанням природного газу
(газові котельні, газові теплоелектроцентралі та електростанції і ін.) за
собівартістю виробництва енергії програють технологіям з більшими питомими
капіталовкладеннями, але які не використовують природний газ (вугільні та
атомні електростанції, теплові насоси і ін ) Додатково до цього ситуація в країні з
постачанням природного газу переважно від одного монопольного джерела стала
настільки загрозливою, що є доцільним (особливо – в найближчі роки) використання для зазначених цілей навіть досить дорогих енергоносіїв (мазут і ін ).
Важливим фактором зменшення обсягів споживання природного газу є
низький рівень ефективності використання енергетичних ресурсів в
господарському комплексі України За показниками енергоефективності країна
посідає одне з найгірших місць у світі Сукупність заходів з доведення цих
показників до рівня, що є співставним з кращими світовими, призведе до
радикального скорочення споживання всіх видів енергоресурсів і, в першу чергу –
природного газу.
В усіх галузях матеріального виробництва та в сфері послуг наразі
переважно використовується фізично та морально застаріле енергетичне
устаткування За таких умов впровадження нової техніки, що не використовує
природний газ, потребує відносно менших капіталовкладень
Значні скорочення споживання природного газу можуть відбутися у
населення. Протягом років незалежності на відміну від галузей сфери
матеріального виробництва, споживання природного газу у яких скорочувалось,
його відпуск населенню зростав: з 8,2 млрд м3 у 1990 р до 14,8 і 17,5 млрд м3 у
2000 та 2005 рр відповідно.
Найбільші обсяги використання природного газу у населення були у 2006
році – 18,6 млрд м3. Стрімке зростання споживання газу у населення було
обумовлене, в основному, низькими цінами на нього, практичною відсутністю
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газових лічильників та недостатнім забезпеченням населення твердим паливом,
що обумовило його перехід від пічок та котлів на твердому паливі на газові котли
3 підвищенням цін на газ і широким впровадженням побутових газолічильників
його споживання населенням стало зменшуватись і становило у 2008 році 17,2
млрд м3, з яких біля 4 млрд м3 використовується для приготування їжі, а решта –
на опалення.
З подальшим підвищенням цін на газ для населення і доведенням їх до
європейського рівня прогнозується зворотній процес переходу населення на котли
з твердим паливом (вугілля, брикети, місцеві види палива), котли з водовугільним паливом (рідке вугілля), на електричні теплогенератори (теплові
насоси, електрокотли) та (частково) на сонячні колектори Окрім цього,
підвищення цін на газ приведе до його більш ефективного використання в
господарствах, де залишаться газові котли та плити.
Пріоритетні заходи зі зменшення обсягів споживання природного газу.
Незважаючи на велику інерційність процесів оновлення устаткування
енергетичного господарства, значні обсяги скорочення споживання природного
газу можуть бути забезпечені вже починаючи з 2011 року, а пріоритетними
сферами запровадження такого оновлення є наступні.
Металургійне виробництво. Використання природного газу у виробництві
чавуну, сталі та прокату може бути зменшене за рахунок його заміщення
пиловугільним паливом, що вдувається в доменні печі, ліквідації мартенівського
виробництва сталі, впровадження машин безперервного лиття заготовок, заміщення в прокатному виробництві природного газу коксовим та за рахунок більш
значного використання вторинних енергоресурсів.
Хімічна промисловість. Загальне споживання природного газу в цій галузі
можна зменшити за рахунок реконструкції аміачних та азотних агрегатів,
збільшення їх потужності, оптимізації енергетичного балансу.
Промисловість будівельних матеріалів. Споживання природного газу може
бути зменшеним за рахунок впровадження “сухих” методів виробництва цементу
та клінкеру при поступовій відмові від їх виробництва за “мокрими” способами та
заміщення природного газу іншими видами палива – вугілля, відходи тощо.
Машинобудування та металообробка. Зменшення споживання природного
газу забезпечується за рахунок удосконалення систем опалення та більш
ефективного використання вторинних енергетичних ресурсів.
Електроенергетичний комплекс. Основним споживачем природного газу в
електроенергетиці є комбіноване виробництво електричної енергії і теплоти, що
здійснюється на ТЕЦ (табл. 1) і основні обсяги скорочення споживання
природного газу можуть бути забезпечені переважно за рахунок зміни структури
джерел виробництва теплової енергії.
Наразі в енергетичному господарстві країни налічується більше 200 дрібних
ТЕЦ. Більшість із них побудована в 40–50-ті роки, а деякі – навіть в 30-ті. Вони
мають морально застаріле та зношене устаткування, питомі витрати палива в них
подекуди вдвічі і більше перевищують відповідні показники українських конденсаційних ТЕС, які теж високі.
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1. Витрати природного газу на виробництво електричної і теплової енергії у
2005–2008 рр. (Держкомстат України, ф. 11 мтп)
млрд м3
Показник
Витрати газу на виробництво електроенергії, всього,
в т. ч.
ТЕС генеруючих компаній
ТЕЦ та іншими електростанціями
Витрати газу на виробництво теплоенергії, всього,
в т. ч.
Електростанціями всіх типів
Котельнями
РАЗОМ

2005
7,6

2006
5,3

2007 2008
5,5
4,2

3,1
4,5
20,4

1,8
3,5
20,1

2,3
3,2
18,0

1,5
2,7
16,6

5,8
14,6
28,0

5,8
14,3
25,4

5,1
12,9
23,5

4,5
12,1
20,8

Більшість опалювальних та промислових ТЕЦ працюють на природному газі,
тоді як потужності вугільних ТЕС є надлишковими і не використовуються У
зв’язку з подорожчанням природного газу відпускні ціни на електричну енергію
від ТЕЦ наразі значно перевищують середній рівень цін відпуску електричної
енергії, рівень цін відпуску конденсаційними ТЕС на вугіллі, а тим більше – АЕС
і ГЕС (табл. 2).
2. динаміка цін продажу електричної енергії на оптовий ринок
електричної енергії україни електростанціями різних типів, грн/мВтг.
(Джерело: офіційний сайт ДП “Енергоринок”)
Місяць року
Січ.07
Січ.08
Січ.09
Лют.09
Бер.09
Квіт.09
Трав.09
Черв.09
Лип.09
Серп.09
Вер.09

Середня ціна
148,1
187,0
243,0
239,5
252,2
232,6
226,0
246,0
254,9
250,3
247,7

АЕС
95,3
91,0
138,7
138,6
138,5
138,9
139,0
138,6
138,5
139,2
140,7

ТЕС
215,0
284,8
342,0
361,5
375,2
339,0
347,5
379,5
386,6
372,2
350,1

ГЕС
71,0
92,9
141,4
67,6
83,7
116,1
113,0
128,9
129,8
146,9
161,8

ТЕЦ
258,6
354,2
462,8
543,5
630,9
625,2
589,6
596,2
656,4
651,7
636,3

В умовах, що склалися, необхідним є переведення найменш економічних
газових ТЕЦ в режим котелень, а відповідне електричне навантаження перенести
на вугільні ТЕС та АЕС Резервні котельні виведених ТЕЦ, у свою чергу, у періоди
зростання цін на природний газ доцільно переводити з газу на більш дешеве резервне паливо (мазут).
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Окрім того, частину газомазутних ТЕЦ (промислові та опалювальні), які
зараз працюють на газі, у періоди високих цін на природний газ доцільно
тимчасово переводити у системний резерв (з відшкоджуванням умовно-постійних
витрат) із використанням резервного палива (мазут, тверде паливо) для
виробництва теплової енергії.
Наразі для покриття змінної частини графіка навантаження ОЕС України в
зимові місяці включають в роботу газомазутні блоки, значна кількість газу
витрачається на вимушені пуски/зупинки та глибокі розвантаження енергоблоків
у години нічних провалів електричних навантажень В останні роки, за рахунок
зростання якості вугілля, заміщення природного газу мазутом ці витрати можуть
бути знижені до 0,8 млрд м3 природного газу на рік Однак і цей газ може бути
заощадженим шляхом впровадження швидкодіючих споживачів-регуляторів на
базі теплових насосів та тер-мерів із акумуляторами теплової енергії, що можуть
взяти на себе регулювання змінних навантажень енергетичної системи Необхідна
електрична потужність теплоакумулюючих регуляторів частоти оцінюється у 1,4
ГВт.
Системи теплопостачання. Теплозабезпечення є найважливішою сферою
скорочення споживання природного газу Потреби країни в тепловій енергії
забезпечуються потужностями ТЕЦ, котелень, промисловими печами та індивідуальними генераторами тепла На виробництво тепла в поточному стані
витрачається біля 27 млрд м3 природного газу В країні налічується біля 100 тисяч
котелень різної потужності, більшість із них працюють на природному газі Річні
витрати природного газу котельними становлять наразі 12,1 млрд м3 (табл. 3).
3. Витрати природного газу котельнями різної потужності
(розрахунок за структурою виробництва тепла
котельнями різної потужності)
млрд м3
Рік

Всі котельні

2004
2005
2006
2007
2008

14,7
14,6
14,3
12,9
12,1

У тому числі котельні з тепловою потужністю:
<3 Гкал/год від 3 до 20 від 20 до 100 > 100 Гкал/год
Гкал/год
Гкал/год
1,5
2,8
3,1
7,3
1,6
2,8
3,1
7,2
1,6
2,7
3,0
7,0
1,4
2,4
2,6
6,5
1,3
2,3
2,5
6,1

Газові котельні в умовах стрімкого зростання цін на газ стали
неконкурентноспро-можними з новими технологіями генерування теплової
енергії, а саме, з термерами і (особливо) з тепловими насосами В промислово розвинутих країнах обсяги виробництва теплової енергії тепловими насосами
стрімко (у 2 і більше рази щорічно) зростають В Україні промисловість здатна
освоїти необхідні потужності теплонасосного устаткування для повного
забезпечення ним власних потреб, але на рівні 2011 року її можливості будуть ще
досить обмеженими Тому на цей і деякий подальший період (до 2014 – 2016
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років) радикальне зменшення споживання природного газу при виробництві
теплової енергії необхідно забезпечувати переважно шляхом використання
резервного палива на котельнях (за сприятливими економічними умовами),
електричних теплогенераторів та відновлюваних і нетрадиційних джерел енергії.
Аналіз показав, що за рахунок переведення газових котелень різних
потужностей на резервне паливо (мазут, біопаливо, водо-вугільне паливо) на рівні
2011 року можна зменшити споживання природного газу на 5,5 млрд м3, у т ч , на
котельнях потужністю від 20 до 100 Гкал/год – на 1,5 млрд м3 та потужністю 100
Гкал/год і вище – на 4,0 млрд м3
В період до 2011 року можуть бути впроваджені 1,5 млн кВт потужностей
електричних теплогенераторів (переважно термерів), які зможуть замістити 1,5
млрд м3 природного газу та будуть, окрім цього, використані в ОЕС України як
споживачі – регулятори для вирівнювання її графіка навантаження та в системі
автоматичного регулювання частоти і потужності Це забезпечує, як зазначалось,
додаткові обсяги газозбереження та значно подовжує терміни експлуатації
устаткування ТЕС.
Відновлювані та нетрадиційні джерела енергії. Зменшення споживання
природного газу шляхом розширення використання відновлюваних та
нетрадиційних джерел енергії в період до 2011 р прогнозується, в основному, за
рахунок впровадження імпортних теплових насосів переважно в службових та
офісних приміщеннях обсягом 1,7 млрд м3 Окрім того, можливим є збільшення
використання біомаси, місцевих видів палива, сонячних колекторів і ін. Потенціал
зниження споживання природного газу за рахунок цих факторів становить 1,9
млрд м3
Населення. Зниження споживання природного газу населенням
прогнозується за рахунок більш раціонального його використання під дією
цінового чинника, заміщення природного газу котлами на твердому паливі та
електротеплоакумуляційними приладами опалення і гарячого водопостачання,
розрахованими на переважне використання електричної енергії нічних провалів
електроспоживання Потенціал зниження споживання природного газу за рахунок
цих факторів оцінюється у 3,5 млрд м3, у тому числі за рахунок цінового факту –
1,5 млрд м3.
Основні напрями, першочергові заходи та досяжні обсяги скорочення
споживання природного газу в Україні у 2011 році наведені в таблиці 4.
Для забезпечення вже починаючи з 2011 року скорочення споживання
природного газу обсягом 20,8 млрд м3 на рік необхідно здійснити
капіталовкладення в обсязі 19,2 млрд грн, в т ч в промисловості – 5,3; в
електроенергетичному комплексі – 2,9; системах теплопостачання – 0,3; у
відновлювані джерела енергії – 7,9 та населенням — 2,8 млрд грн Видатки з бюджету на ці заходи становитимуть 10–15% від загальної суми (2–3 млрд грн), вони
можуть надаватись у вигляді пільгових кредитів.
Заміщення природного газу в зазначеному обсязі доцільно здійснювати
електроенергією обсягом 17,4 млрд кВт·год та вартістю 10,4 млрд грн, мазутом
(здійснюється протягом перших 2–3 років, обсяг — 6,8 млн т, вартість — 19 млрд
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грн) та іншими видами палива (вугілля, відновлювані та місцеві види, обсяг — 8,4
млн т у п , вартість — 10,1 млрд грн).
4. Пріоритетні заходи зі зменшення споживання природного газу
в україні у 2011 році
№ Напрям, захід
з/п

Обсяги
скорочення,
млрд м3

Промисловість
металургійне виробництво
1. Заміщення природного газу пиловугільним паливом у доменних
печах
2. Впровадження машин безперервного лиття заготовок
3. Використання вторинних енергоресурсів
4. Теплотехнічна наладка режимів спалювання палива в нагрівальних
та термічних печах
ВСЬОГО
Хімічна промисловість
5. Реконструкція основних виробництв хімічної промисловості
Машинобудування та металообробка
6. Удосконалення систем опалення та розширення використання
вторинних енергетичних ресурсів
Промисловість будівельних матеріалів
7. Заміна застарілих технологій у виробництві будівельних
матеріалів, в т.ч. впровадження “сухих” методів виробництва
цементу та клінкеру при поступовій відмові від їх виробництва за
“мокрими” способами та заміщення природного газу іншими
видами палива – вугілля, відходи тощо
ВСЬОГО
електроенергетичний комплекс
8. Зниження електричних навантажень опалювальних та
газомазутних ТЕЦ з незадовільними техніко-економічними
характеристиками та /або виведення у резерв з використанням у
режимі котельні з відшкодуванням умовно-постійних витрат на
період простою
9. Переведення газомазутних ТЕЦ, пікових та резервних котелень на
використання резервних видів палива (мазут та ін.)
10. Впровадження споживачів-регуляторів на основі термерів
загальною електричною потужністю 1,4 ГВт, для ущільнення
графіка електричних навантажень

11. Використання на ТЕЦ і котельних альтернативних (місцевих)
палив та відновлюваних джерел енергії, зокрема, переведення
енергетичних котлів ТЕЦ на торф та відходи деревини
ВСЬОГО
системи теплопостачання
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1,5
0,8
0,05
0,05
2,4

0,6
0,3
0,7

4,0

1,0

2,5
0,8 (без
урахування
ефекту
заміщення газу
в секторі
теплопостачан
ня)
0,1
4,4

12. Переведення газових котелень на використання резервних видів
палива (мазут, біопаливо, водо-вугільні суспензії), разом, у т.ч.
Потужністю від 20 до 100 Гкал/год
Потужністю 100 та вище Гкал/год
13. Впровадження теплоакумуляційного електроопалення у системах
централізованого теплозабезпечення потужністю 1,5 ГВт
ВСЬОГО
Відновлювані та нетрадиційні джерела енергії
14. Впровадження теплових насосів, в т.ч. – для опалення службових
та офісних приміщень
15. Виробництво та використання біомаси та місцевих видів енергії
(деревина, торф, солома, сонячні колектори і ін.)
ВСЬОГО
населення
16. Заміщення газових котлів на твердопаливні та накопичувальні
електрокотли
17. Скорочення споживання природного газу за рахунок цінового
фактору
ВСЬОГО
обсяги скорочення споживання природного газу по Україні,
всього

5,5
1,5
4,0
1,5
7,0

1,7
0,2
1,9

2,0
1,5
3,5
20,8

Необхідно враховувати, що на закупівлю 20,8 млрд м3 газу по імпорту на
умовах контрактів з “Газпромом” на 2010 рік країна повинна буде витратити
більше 5 млрд дол США, а промислові споживачі заплатять за нього згідно
поточного курсу гривні та з усіма нарахуваннями більш, ніж 52 млрд грн.
Співставлення наведених витрат та заощаджень по цьому проекту показує,
що його термін окупності становить 15–17 місяців, що на порядок краще за
терміни окупності для пересічних крупних енергетичних проектів
Після
завершення терміну окупності та заміщення мазуту іншими видами палива (див.
далі) щорічні прибутки від проекту складуть 30–32 млрд грн з подальшим їх
зростанням внаслідок зростання економіки та збільшення обсягів заощадження і
заміщення природного газу.
На рівні 2011 року на заміщення природного газу потрібно поставити 6,8 млн
т мазуту Нафтопереробні заводи України мають встановлену потужність більше
50 млн т і за наявності замовлення здатні повністю забезпечити такі і більші
обсяги мазуту.
Важливою особливістю даного проекту також є те, що всі енергоносії та
устаткування, що забезпечують згідно даного проекту заміщення природного
газу, виробляються або можуть бути вироблені на території України. На їх
постачання (на відміну від природного газу) не потрібні валютні ресурси.
Реалізація проекту приведе до значного зростання попиту на продукцію
металургійного та машинобудівного комплексів, збільшення робочих місць і надходжень в бюджет. Зросте також попит на вітчизняне вугілля та електроенергію,
що сприятиме економічному зростанню підприємств вугільної галузі і
збільшенню коефіцієнтів використання встановленої потужності теплових
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електростанцій, що наразі є надто низькими. Зазначені особливості є дуже
важливими для кризового періоду, який переживає країна.
Запропоновані першочергові заходи зі скорочення споживання природного
газу в господарському комплексі України дають можливість вже починаючи з
2011 року корінним чином покращити ситуацію в газовій сфері. З урахуванням
скорочення споживання цього ресурсу через кризові явища в економіці (біля 10
млрд м3) та завдяки наведеним пріоритетним заходам обсяги його використання у
2011 році в Україні повинні скласти лише 32,7 млрд м3. В подальшому, після
подолання кризи споживання газу згідно виконаного аналізу повинно зростати,
але збільшення буде незначним за умови запровадження низки додаткових
заходів, а саме, проектів з енергозбереження (перш за все – газозбереження) в усіх
галузях економіки та в соціальній сфері, інноваційних проектів (передусім – в
системах теплопостачання), проектів з покращення структури енергетичних
балансів, використання прогресивних технологій (теплові насоси, гідродинамічні
теплогенератори і ін..), нових палив (рідке вугілля, водо-вугільно-мазутні суміші і
ін ), відновлюваних джерел енергії, біомаси та місцевих палив і ін. За наступні 20
років зростання його споживання може скласти лише 3,7 млрд м3 (таблиця 5).
5. Прогноз споживання природного газу в Україні, млрд. м3
Показник
Обсяги споживання

2008
63,5♦

2011 2015
32,7 33,5

2020
34,2

2025
35,3

2030
36,4

Необхідно враховувати, що прогнозні обсяги споживання природного газу,
наведені в таблиці 5, вже починаючи з 2011 року можуть бути повністю
забезпечені виключно потужностями газопромислового комплексу України
Дійсно, в поточному стані газова промисловість видобуває більше 20 млрд м3
газу, згідно енергетичної стратегії України на період до 2030 року у 2030 році
його видобуток на території України прогнозується в обсязі 28,5 млрд м3 В період
до 2005 р. включно за транзит природного газу в Західну Європу Україна
отримувала по бартеру біля 30 млрд м3 В подальший період оплата транзиту
здійснюється в грошовій формі, але обсяги газу, які можна придбати за “транзитні
кошти”, повинні складати приблизно таку ж величину, оскільки обсяги транзиту
газу були досить стабільними, що прогнозується і на період до 2030 року Таким
чином, завдяки запропонованим пріоритетним заходам весь обсяг природного
газу, необхідний економіці та соціальній сфері України на період до 2030 року,
може бути забезпечений діяльністю газопромислового комплексу України
Україна може досить швидко (починаючи з 2011 року) і з невеликими
капіталовкладеннями позбавитись від тяжкої зовнішньої енергетичної залежності,
якою є імпорт природного газу з території Росії
Організаційні
та
нормативно-правові
механізми
забезпечення
скорочення споживання природного газу. Реалізація комплексу заходів згідно
табл. 1 дає можливість, як говорилось, досить швидко позбавитись від тягара
♦

Факт
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одного постачальника імпортних обсягів природного газу Заради досягнення цієї
мети доцільно на короткий період погодитись на використання в котельнях
замість природного газу резервного палива – мазуту Його вартість на світових
ринках залежить від ціни на нафту і є досить високою Однак зростання ціни на
природний газ, що спостерігається на світових ринках останнім часом, є таким
значним, що в певні проміжки часу в перерахунку на умовне паливо ціна на мазут
буває навіть нижчою за ціну на природний газ В поєднанні з можливістю його
закупівель на конкурентній основі це вже доводить доцільність заміщення ним
природного газу Разом з тим для підвищення економічної ефективності та
конкурентноздат-ності вітчизняного виробництва енергії мазут можна і необхідно
в період до 2015 – 2016 років замістити більш дешевими енергоресурсами
переважно власного виробництва, яке зараз в Україні не освоєно, або його
освоєння знаходиться в початковій стадії Найбільш перспективними видами
устаткування, палива та енергії, освоєння яких необхідно організувати для
заміщення ними вже зараз природного газу та (в майбутньому) мазуту, є наступні
Теплові насоси. В поточному стані теплові насоси є найбільш ефективним з
існуючих видів устаткування для використання відновлюваних джерел енергії
Український ринок теплових насосів характеризується фахівцями як один з
найбільш перспективних ринків Східної Європи. За існуючими оцінками, обсяг
продаж повітряних теплових насосів (реверсивних повітряних кондиціонерів) в
Україні зріс з 20–30 тис од у 1998 р до 125 тис од у 2005 р та 300–400 тис од у
2007 р.
За показником обсягу продажу теплових насосів Україна поступається наразі
лише таким єврпейським країнам-лідерам, як Італія, Іспанія, Франція, Греція При
цьому темпи зростання ринку теплових насосів в Україні у 2005–2008 рр у 5–6
разів перевищує темпи зростання світового ринку. Згідно розробок з оптимізації
структури джерел теплової енергії в Україні, виконаних в Інституті загальної
енергетики НАН України, тепловими насосами в Україні вже у 2020 р повинно
вироблятись 135 млн Гкал тепла, що дозволить замістити 20 млрд м3 природного
газу, або 17,2 млн т мазуту з відносно невеликими додатковими витратами
електричної енергії Окрім того, теплові насоси використовують теплоту довкілля
і надають цілу низку переваг, що зафіксовані Кіотським протоколом За таких
показників теплонасосне устаткування доцільно закуповувати навіть по імпорту
Але значно вигідніше організувати його вітчизняне виробництво з урахуванням
його високої енергетичної та економічної ефективності і великого внутрішнього
попиту Україна має всі можливості для організації власного виробництва
теплонасосної техніки: високотехнологічні заводи, що мають зараз надлишкові
потужності, кваліфікований персонал для виробництва та експлуатації такої
техніки, великий внутрішній і зовнішній ринок її збуту і ін.
Водо-вугільне паливо (рідке
вугілля). В останні роки в промислово
розвинених країнах інтенсивно розвивається паливна підга-лузь, яка виробляє
новий вид палива – водо-вугільні суспензії (рідке вугілля) Таке паливо є особливо
ефективним для країн, багатих на вугілля і бідних на природний газ та нафту
(Китай, Україна і ін ) Китай, зокрема, розробив і реалізує державну програму
переведення підприємств з нафтогазового на водо-вугільне паливо, що зменшить
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імпорт нафти на 70 млн т та мазуту – на 20 млн т щорічно Для виробництва
рідкого вугілля можна використовувати низькоякісне вугілля і навіть відходи
його переробки, що важливо для умов України Маються всі можливості у період
до 2015 року 60– 70% наших потреб у мазуті замістити рідким вугіллям
Організація постачання палива для населення. Наразі населення України,
як не парадоксально, забезпечене лише природним та зрідженим газом – найбільш
дорогими та дефіцитними енергоносіями Система постачання іншими видами
палива (вугілля, вугільні брикети, торф, дрова, інше місцеве паливо), яка діяла до
1991 року, зараз зруйнована За таких умов малопотужні посередницькі
організації, що займаються зараз постачанням, зокрема, вугілля для населення,
реалізують його за цінами, які у два і більше рази перевищують ціни для
підприємств, що зменшує обсяги його використання Потрібно відновити та
розширити зазначену систему, щоб вона змогла забезпечувати населення не
тільки традиційними, але й новими видами палива – рідке вугілля, брикетовані,
гранульовані деревина та солома і ін Без відновлення цієї системи населення буде
страждати від високих цін на газ та некомфортних умов життя.
Окрім наведеного для радикального скорочення обсягів споживання
природного газу необхідно також забезпечити реалізацію комплексу
організаційних та нормативно-правових заходів у наступних галузях.
Справедливі ціни та тарифи на енергоресурси. Країна несе втрати від
перекосів в ціноутворенні на енергоресурси Останнім часом особливої гостроти
набула проблема перехресного субсидіювання Розриви в цінах на одні і ті ж
енергоносії для населення та підприємств, що працюють у сфері матеріального
виробництва та послуг, набули загрозливих розмірів (особливо – на природний
газ) Незважаючи на великі труднощі у вирішенні цієї проблеми, необхідно
розробити державну програму з поступового переходу внутрішніх цін на енергоносії до європейського рівня.
система стимулювання використання енергозберігаючого устаткування,
нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії, зменшення обсягів
споживання природного газу. Для прискорення процесу скорочення споживання
природного газу, а також збільшення обсягів енергозбереження необхідно
розробити єдині принципи і механізми стимулювання діяльності у цій сфері
Основними принципами формування системи економічного стимулювання в
енергозбереженні повинні бути наступні:
•
надходження в бюджет на всіх етапах розроблення й реалізації
енергозберігаючих заходів не повинні зменшуватись в порівнянні із ситуацією,
коли ці заходи не розробляються;
• тарифне навантаження споживачів палива та енергії на всіх етапах
реалізації таких заходів не повинно збільшуватись в порівнянні із ситуацією, коли
ці заходи не розробляються.
Основними стимулами впровадження енергозберігаючого устаткування
та заходів для виробників і споживачів за умов дотримання зазначених принципів
можуть бути:
• дотації й часткові субсидії на придбання устаткування, часткові субсидії на
монтажні роботи з установки відповідного обладнання;
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• митні пільги для постачальників обладнання;
• податкові пільги для виробників обладнання й пристроїв;
• пільги на кредити для виробників обладнання, споживачів (від фондів,
комерційних і державних банків, у тому числі, забезпечення лізингових
договорів);
• прискорена амортизація основних засобів підприємств-виробників;
• система санкцій за невиконання відповідних державних актів
Розмір встановлюваних пільг, санкцій і період їх дії доцільно визначати
законодавчо.
В нових умовах господарювання, коли джерела і ресурси енергоносіїв
знаходяться у власності держави, муніципальної влади, акціонерних та приватних
організацій і фізичних осіб, вкрай необхідними є розроблення механізмів,
законодавчої нормативно-правової бази, які забезпечували б можливість
реалізації державної політики у сфері оптимального енергозабезпечення країни і в
тому числі – формування її оптимального паливно-енергетичного балансу з
раціональними, значно зменшеними в порівнянні з поточними обсягами споживання природного газу В числі пріоритетних з цього класу заходів повинні бути
розроблені
нормативно-правові
акти,
які
зобов’язували
б
обласні
електропостачальні організації (обленерго) провадити модернізації та реконструкції
розподільних
електромереж,
необхідні для реалізації заходів зі
скорочення споживання природного газу (у тому числі – для забезпечення
електроенергією теплонасосного устаткування) Першочерговими є також
нормативно-правові акти, що забезпечували б з цією ж метою передачу або
відчуження державних, муніципальних та приватних земель
Наведені основні напрями і першочергові заходи зі скорочення обсягів
споживання природного газу в Україні фактично є вимушеним
короткотерміновим планом дій із забезпечення прийнятного рівня енергетичної
безпеки країни Для всебічного та оптимального вирішення цієї надзвичайної
проблеми необхідно розробити і реалізувати Державну програму скорочення
споживання природного газу в економіці і соціальній сфері України, що
передбачено Енергетичною стратегією України на період до 2030 року
Висновки
1. Об’єктивно існує комплекс факторів, які спонукають зменшення обсягів
споживання природного газу в економіці та соціальній сфері України, основними
з яких є великі обсяги його імпорту з території держави-монополіста і лавинне
зростання світових цін на цей ресурс.
2. Розроблений комплекс першочергових заходів зі скорочення споживання
газу дає можливість вже починаючи з 2011 року зменшити його щорічне
використання на 20,8 млрд куб м.
3. З урахуванням результатів реалізації зазначеного комплексу заходів та
низки додаткових проектів споживання природного газу в економіці та соціальній
сфері України в період 2011–2030 рр може бути зменшене до рівня 32,7–36,4 млрд
куб м.
4. Зазначені рівні споживання природного газу можуть бути повністю
забезпечені діяльністю лише однієї підгалузі ПЕК, а саме, газопромислового
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комплексу України шляхом видобутку газу з власних родовищ та за рахунок
оплати його транзиту в країни Центральної та Західної Європи.
5. Реалізація запропонованого комплексу заходів приведе до стрімкого
зростання рівня енергетичної безпеки України.
♦♦♦♦♦
6.8. СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ПОСИЛЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ
♦
І ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
Анотація
Ефективна політика держави в сфері енергетики одна із найважливіших умов
її економічної безпеки. Це положення є особливо актуальним у нинішню епоху,
коли скорочуються природні запаси вуглеводнів, різко коливаються ціни на
енергоносії, ускладнюються питання їх транзиту, підвищуються екологічні
вимоги.
Недостатність первинних носіїв у будь-якій країні актуалізує
зовнішньоекономічну складову політики для того, щоб нівелювати негативні
наслідки таких умов. Більшість країн ЄС є енергозалежними, тому змушені
постійно приділяти увагу формуванню ліберального ринку, впровадженню
енергозберігаючих технологій, розбудові потужностей, які використовують
енергію сонця і вітру та диверсифікації енергоносіїв як засобу підвищення
надійності енергетичного забезпечення.
Наявність значної частки Російської Федерації у забезпеченні ЄС
енергоносіями, відмова її від ратифікації Енергетичної Хартії та активне
проведення курсу на домінацію на західноєвропейському енергоринку
активізують зусилля ЄС, спрямовані на співробітництво в енергетичній сфері з
іншими країнами, що створює можливості для такої співпраці для України.
Значна енергетична залежність України від РФ, високий рівень
енергоспоживання внаслідок застарілої техніки і технологій, наявність потужного
транспортного потенціалу – ставлять питання співробітництва з ЄС у число
першочергових.
Мета аналітичної записки розкрити основні напрямки і проблеми
співробітництва України з ЄС в енергетичній сфері та показати можливі шляхи їх
розв'язання. В матеріалі представлено порівняльний аналіз паливноенергетичного балансу ЄС та України, розкрито проблеми забезпечення їх
енергетичної безпеки і труднощі у реалізації найбільш важливих проектів,
показано шляхи подолання труднощів в контексті співробітництва Європейського
Союзу з нашою державою.
В аналітичні записці розглядається стан і перспективи співпраці України ЄС
в реалізації таких проектів як нафтопровід “Одеса – Броди – Плоцьк –Гданськ”,
газопровід GUEU („Білий потік”), газопровід Nabucco, видобуток енергоносіїв на

♦
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шельфі Чорного і Азовського морів, програма поставок в Україну скрапленого
(зрідженого) природного газу (СПГ), енергозбереження та будівництво
комплексів з використання енергії сонця і вітру.
І. Загальна характеристика енергетичного ринку ЄС та України
Розвиток енергетики і її підтримання на достатньому рівні – необхідна умова
функціонування виробництва і сфери послуг. В рамках ЄС завдання розвитку
енергетики визначені у числі пріоритетних. В основі енергетичної політики
Євросоюзу лежить ретельний аналіз тенденцій світової енергетики та
можливостей, закладених попереднім економічним розвитком. Конкретним
індикатором стану енергетики та можливостей партнерів по співробітництву у
даній сфері є паливно-енергетичний баланс. Якість паливно-енергетичного
комплексу (ПЕБ) визначається надійністю отримання енергоресурсів, їх
різноманітністю, достатньою кількістю, прийнятною ціною, можливістю
здійснення заміни одного із енергоносіїв на інший у випадку виникнення
форсмажорних обставин. На даний час ПЕБ країн ЄС є достатньо стійким. Це
забезпечується тим, що в ньому немає критично високого використання жодного
із первинних видів енергії. Пріоритети базуються на означених вище критеріях.
Перш за все необхідно відмітити значну частку у ПЕБ нафти. Некритичність
показника визначається тим, що нафтовий ринок ЄС досить насичений і
різноманітний. Нафту постачають двома незалежними один від одного
способами: сухопутним – нафтопроводами, і морським – танкерним флотом.
Із стабільних первинних джерел енергії значне місце у ПЕБ відводиться
вугіллю. Це особливо чітко проглядається в енергетичній політиці Польщі,
Німеччини та Великої Британії. Увага до вугілля як первинного джерела енергії
пояснюється тим, що його запаси в порівнянні з нафтою і природним газом,
значно більші, що дозволяє країнам мати значну перспективу (150-200 років
проти 50-100 років на використання нафти та газу).
Привертає увагу зміна оцінок ЄС щодо розвитку ядерної енергетики.
Неприйняття ядерної енергетики, яке мало місце в Європі після Чорнобильської
катастрофи поступається розумінню того, що за умов забезпечення більш
високого рівня безпеки така енергетика може і повинна стати дієвою
альтернативою нафті і газу. Щорічний приріст виробництва атомної енергетики
протягом наступних 30 років складатиме 0,8 %. Сприяють змінам у цьому секторі
успіхи Франції, яка розробила і втілює в життя масштабну програму формування
ядерної енергетики. Рівень безпеки розроблених у Франції реакторів значно
вищий від тих, що виробляються іншими країнами. Французьким вченим вдалось
розробити проект, в якому реалізовано модульний принцип конструкції атомної
станції, що вирішує проблему її монтажу та демонтажу після завершення
експлуатації. Новий проект відповідає підвищеним екологічним вимогам і в силу
цих причин може вважатись на даний час зразковим.
У формуванні енергетичного балансу Європейського Союзу дедалі більше
уваги приділяється розвитку вітроенергетики та використання енергії Сонця. За
програмою розвитку енергетики 2005-2030 років темп приросту вітроенергетики
найвищий і складатиме в середньому 7,1 % на рік.
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У 2007 році ЄС прийняв інтегровану кліматичну і енергетичну політику, яка
спирається на три концептуальні підходи:
- скорочення викидів парникових газів на 20 % в порівнянні з 1990 роком;
- значне збільшення потужностей, які працюють на біопаливі, енергії сонця і
вітру. Частка енергії, що вироблятиметься на таких установках має скласти 20 % ;
- прийняття стратегічного плану розвитку енергетичних технологій.
Певні застереження щодо диверсифікації та перспективи на майбутнє в
енергобалансі ЄС викликає частка газу. Більшість країн ЄС не мають власних
покладів і тому змушені його імпортувати. Виняток складають Норвегія, частково
Нідерланди, Данія і Великобританія. Норвегія оцінюється як частина
внутрішнього газового ринку ЄС з низькими політичними і технічними ризиками.
Експорт газу з норвезьких родовищ складає 80 млрд куб. м. Норвезька компанія
Statoil є однією із найбільш технологічних компаній світу. Вона посідає провідні
позиції у видобутку вуглеводнів на шельфі, а також розробці і виробництві
відповідного устаткування.
Впливовим експортером газу на західному ринку залишаються Нідерланди.
Сумарний обсяг підписаних експортних контрактів оцінюється у 815 млрд куб.м,
що складатиме близько 40 млрд куб.м щорічно. На випадок вступу у дію так
званих резервних угод, підписаних з Німеччиною і Бельгією, щорічний експорт
може скласти 60 млрд куб. м природного газу. Провідні позиції тут займає Royal
Dutch/Shell. Менші можливості щодо видобутку та експорту газу має Данія.
Поклади газу у секторі Північного моря Данії виявились не такими значними як
прогнозувалось. Така ситуація стала підставою визнання провідною
національною компанією DONG Energy вірогідності того, що уже в найближчі 3-4
роки країна може перетвориться із експортера газу у його імпортера. Це змушує
керівництво Данії зайняти активнішу позицію щодо будівництва Росією
газопроводу “Північній потік” по дну Балтійського моря. Великобританія на
початку освоєння родовищ у Північному морі нарощувала свій видобуток. Проте
згодом вона змушена була піти на значне його скорочення, а з 2004 року імпортує
газ. Закупівлі газу для власних потреб перевищили експорт у сусідні країни на 1
млрд куб. м. Розвідкою, промисловим видобутком вуглеводнів і постачанням їх на
ринок займається холдинг BP Amoco.
Основними зовнішніми для ЄС експортерами трубопровідного газу є Алжир і
Росія. Щоб убезпечити себе від енергетичних ризиків країни ЄС, намагаються
диверсифікувати постачання енергоносіїв. Досить високим є цей показник у
Франції, яка імпортує газ із Норвегії, Алжиру, Нігерії. Ще кращі показники має
Німеччина, яка отримує газ з є п'яти різних країн: Норвегії, Нідерландів,
Великобританії, Данії, Росії. Газ імпортується 15-ма альтернативними
маршрутами. В Італії російська частка газу складає 40 % імпорту. 50 % імпорту
припадає на Алжир. В Австрії частка російського газу складає 88 % імпорту.
Незначну конкуренцію йому складає норвезький газ та газ інших європейських
експортерів.
Прогнозується, що попит і ціни на природний газ й надалі зростатимуть.
Проте темпи зростання не будуть високими. За існуючої кон'юнктури та рівня
відносин РФ із ЄС різких змін у зменшенні частки російського газу у ПЕБ країн
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Західної Європи не відбудеться. Більше того, прогнозується, що вона зросте із
нинішніх 25 % до 30 %.
На відміну від країн ЄС паливно-енергетичний баланс України, у структурі
якого газ складає близько 41 % , нафта – 18,4 %, вугілля – 24,3 %, атомна енергія
та інші види енергії – 16,3 %) є критичним за рядом таких показників як загальні
обсяги енергоспоживання; висока частка споживання газу, низька частка
споживання вугілля, нафти, атомної енергетики та відновлюючої енергетики.
Україна входить в десятку найбільш енерговитратних держав світу.
Найвищі витрати енергії має гірничо-металургійний комплекс (ГМК), частка
у ВВП України складає 30 %.
Порівняльна таблиця споживання енергоносіїв

Споживання газу на одиницю випущеної продукції в усіх галузях економіки
України втричі більше, ніж у світі, й удвічі, ніж в Європі. На протязі більше ніж
десяти років наша держава намагається диверсифікувати постачання газу, однак
суттєвих зрушень у вирішенні цього завдання немає. Більше того, із січня 2010
року Україна не матиме змоги закуповувати туркменський газ і буде отримувати
його від одного імпортера – Росії. Туркменістан готовий продавати в Україну газ,
проте відсутність домовленості з Узбекистаном на прокачування газу його
територією фактично блокує таку можливість.
Україна недостатньо використовує можливості вугільної галузі для покращення ПЕБ як це робиться у Польщі де його частка у 2,2 разу більша, ніж у нас.
ІІ. Енергетичні проблеми ЄС і України та шляхи їх вирішення
Загострення проблеми первинних джерел енергії, та наявність значної різниці
у цінах на енергоносії у Західній Європі та США стали серйозною перешкодою
для європейської економіки у її конкурентній боротьбі на світовому ринку. Окрім
цього ряд фірм постачальників енергоносіїв підозрювались у використанні свого
монопольного положення для отримання надприбутків.
Це змусило ЄС детально проаналізувати ситуацію, результатом чого стала
розробка нової енергетичної політики. Правовий фундамент цієї політики склали
Енергетична хартія, Договір до Енергетичної хартії (ДЕХ) та Протокол з питань
енергетичної ефективності і відповідні екологічні вимоги. Нині членами ДЕХ є 51
країна, в тому числі й Україна. Ще 19 держав мають статус спостерігачів. Мета
ЄС полягає в тому, щоб спираючись на нові документи, зробити енергетичний
ринок ЄС ефективним, прозорим і справедливим, за допомогою конкуренції
покращити якість обслуговування споживачів та знизити ціни. Енергетична хартія
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націлена на доступ до енергетичних ресурсів, ринків, лібералізацію торгівлі у
сфері енергетики, стимулювання і захист інвестицій, посилення техніки безпеки,
охорону навколишнього середовища, підготовку спеціалістів. Після підписання
Енергетична хартія наповнюється новими документами, які конкретизують
завдання та визначають шляхи їх вирішення. Так, у Європейську енергетичну
програму відновлення економіки в 2009-2010 р. включено 49 проектів, де
акцентовано увагу на електроенергетиці і газопостачанні. У сфері газопостачання
виділяються проекти будівництва газових сховищ, які повинні стати з одного
боку елементами стабільності постачань, з іншого – елементами розширення кола
постачальників і таким чином зниження можливостей монополізації ринку. В
рамках політики диверсифікації джерел енергоносіїв основна увага приділяється
проектуванню та будівництву нових газопроводів, а також терміналів з
регазифікації скрапленого газу, пошуку надійних альтернативних його
постачальників.
ЄС послідовно вживає заходи з метою мінімізації статусу Росії як
монопольного постачальника енергоносіїв до Європи. У березні 2006 р.
Єврокомісія оприлюднила узгоджений документ “Євростратегія сталої,
конкурентноздатної і стабільної енергетики”, що визначає сучасні параметри
“енергополітики” ЄС. У січні 2007 р. Єврокомісія ухвалила декілька Послань
(Communications), в яких підкреслюється важливість політики сусідства для
енергетичної стратегії та роль Центральної Азії, Каспію і Чорномор’я в її
реалізації. Ці документи містять положення про те, що Євросоюз має виступати
єдиним фронтом на переговорах з постачальниками енергоресурсів, передусім
Росією.
У квітні 2007 р. Європейська комісія розробила новий документ щодо
торгівлі і співпраці у сфері безпеки з чорноморськими країнами під назвою "Black
Sea Synergy" (Чорноморська співпраця), який було схвалено на саміті ЄС в червні.
Документом зокрема передбачається проведення регулярних зустрічей
керівництва ЄС з міністрами закордонних справ шести чорноморських держав, а
також Греції, Вірменії, Азербайджану і Молдови з метою обговорення питань
отримання газу і нафти з Каспійського моря.
Проект газопроводу Nabucco
Серед нових магістральних газопроводів першу позицію займає проект
газопроводу Nabucco. Проект оцінюється в 7,9 млрд дол. Він передбачає
транспортування природного газу у європейські країни через Азербайджан,
Грузію, Туреччину, Болгарію, Угорщину, Румунію й Австрію. Газопровід
довжиною 3300 кілометрів стане продовженням уже побудованого газопроводу
Баку-Тбілісі-Ерзурум і розрахований на щорічне транспортування 20-30 млрд куб.
м газу. Дві третини газопроводу будуть прокладені по турецькій території.
На переговорах по Nabucco, одне із головних питань – гарантії заповнення
магістралі газом. Потенційними постачальниками газу можуть бути Азербайджан,
Туркменістан та Іран. Проте на даний час чітких зобов'язань Європейському
Союзу ці країни не дали. В консорціумі з будівництва газопроводу беруть участь
турецька компанія Botas, болгарська Bulgarian Energy Holding, угорська MOL Plc,
австрійська OMV Gas & Power GmbH, німецька RWE і румунська Transgaz.
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Кожен із учасників проекту має частку у ньому в 16,67 %. Проте питання
фінансування проекту залишається відкритим. В травні місяці 2009 року
Європейський інвестиційний банк погодився вкласти в проект до 25 % кошторису
проекту. Інших заяв щодо фінансування проекту не було. Через невирішеність
цього питання, немає визначеності із термінами завершення проекту й початку
його експлуатації.
13 липня 2009 р. в Анкарі відбулося підписання Міжурядової угоди про
реалізацію проекту Набукко за участю представників 17 держав, ряду
міжнародних організацій, європейських банків і міжнародних організацій,
включаючи голову Єврокомісії Ж. Баррозо, спецпредставника президента США
по євразійських енергетичних питаннях Річарда Моргенгстара, комісара ЄС по
енергетичних питаннях Андріса Пібалгса. Підписи під документом поставили
прем'єр-міністри п'яти країн – Туреччині, Австрії, Угорщині, Болгарії, Румунія.
Газопровід Nabucco пройде територіями п’яти країн: Туреччини, Болгарії,
Румунії, Угорщини й Австрії. Оскільки маршрут газопроводу має пройти
неподалік від південно-західного кордону України (територією Румунії та
Угорщини), це дає змогу за певних обставин підключитися до нього. Україна
могла б спробувати виграти підряд на участь в будівництві цього газопроводу.
Газопровід GUEU („Білий потік”)
Газопровід “Білий потік” був запропонований Європейському Союзу
Україною на газовому віденському форумі у жовтні 2007 року, а потім у січні
2008 року. У 2008 році помічник координатора Європейської комісії з питань
південних газотранспортних проектів коридору Схід-Захід Брендан Дєвлін заявив,
що “Білий потік” є важливим проектом для Європейського Союзу, перш за все з
точки зору безпеки постачання енергоносіїв, враховуючи, що через 20 років
потреби ЄС у природному газі зростуть до 250 млрд куб. м.
3 квітня 2009 року міністр енергетики Грузії О. Хетагурі і генеральний
директор компанії White Stream Pipeline Co. Ltd Р. Пірані підписали меморандум
про співробітництво в реалізації проекту будівництва газопроводу “Білий потік”.
Проект передбачає транспортування газу із Каспійського регіону в Румунію і в
Україну з виходом у Центральну Європу. До грузинського порту Супса
природний газ поступатиме по газопроводу Баку – Тбілісі – Ерзерум, по якому газ
надходить із Азербайджану до Туреччини. Пропускна здатність магістралі складе
6,6 млрд куб. м газу на рік. За введення в експлуатацію другої черги родовища
Шах – Деніз потужність газопроводу може бути збільшена до 16 млрд куб. м.
Передбачається, що у разі надходження газу із Туркменії, Казахстану та Ірану,
потужність газопроводу на третій фазі його розвитку може сягнути 32 млрд куб. м
газу на рік.
За концепцією розробників трубопровід “Білий потік” починається як
відгалуження від Південно-Кавказького газопроводу (South Caucasus Pipeline)
поблизу Тбілісі і пройде близько 100 км по території Грузії до Чорного моря.
Звідти 650 км по морському дну на глибині близько 2000 метрів до Феодосії в
Криму, і далі буде прокладено по території Криму довжиною близько 200 км до
сполучення з газотранспортною системою України. З Криму газопровід
довжиною 395 км планується протягти до румунського порту Констанца.
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Альтернативний план передбачає прокласти підводний трубопровід довжиною
1120 км знов таки до Констанци. Очікується, що будівництво нового газопроводу
почнеться у 2012 році.
Пропозиція Прем'єр-міністра України Ю. Тимошенко щодо участі Євросоюзу
у спорудженні газопроводу “Білий потік” з Туркменії через Азербайджан, Грузію
і Україну в Європу, з якою вона виступила 28 січня 2008 р. у Брюсселі на
засіданні комітету з питань закордонних справ Європарламенту, привернула увагу
європейської громадськості та експертів у сфері енергетики до цього проекту.
Комісар ЄС з питань енергетики Андріс Пібалгс заявив, що Єврокомісія планує
уважно вивчити пропозицію Прем'єр-міністра України Ю. Тимошенко щодо
будівництва газопроводу «Білий потік» з Туркменістану до Європи. Він також
відзначив, що вивчення пропозиції може зайняти біля півроку, оскільки Комісія
повинна зважити всі «за і проти». За словами А. Пібалгса, Єврокомісія не має
сумніву в транзитних можливостях України, проте є і інші питання, зокрема,
питання запасів газу в регіоні Каспійського моря.
Помічник координатора ЄК з питань південних газотранспортних проектів
коридору Схід-Захід Брендан Девлін зі свого боку зазначив, що проект „Білий
потік” дуже важливий для Європейського Союзу і ЄС зараз знаходиться в процесі
прийняття рішення щодо його фінансування. Більш того, ЄС розглядає роль цього
проекту в ширшому контексті – формування європейського газового ринку,
особливо в Центральноєвропейському регіоні. Технічно ж фінансування проекту,
за словами Б. Девліна, може здійснюватися за допомогою фінансових
інструментів реалізації проектів створення єдиної транс’європейскої енергетичної
мережі. Колишнього міністра закордонних справ Нідерландів Джозіаса Ван
Аартсена, а нині координатора ЄС з питань газового маршруту “Каспійське Море
– Близький Схід – Європейський Союз” нещодавно призначено також
координатором проекту газопроводу “Білий потік”.
Важливою перевагою цього проекту порівняно з Nabucco є те, що у ньому
може бути задіяна існуюча інфраструктура Південного Кавказу та України, що
робить проект порівняно дешевшим. Про це було наголошено Президентом
України В. Ющенком 19 листопада 2009 року в обговоренні нагальних
енергетичних проблем під час перебування з візитом в Україні Президента Грузії
М. Саакашвілі. Очікується, що перспективи реалізації проекту газопроводу “Білий
потік” будуть розглянуті під час запланованого на січень 2010 року Тбіліського
енергетичного саміту.
Однак поряд з перевагами проект “Білий потік” має ряд слабких місць, що
робить його реалізацію проблематичною. По-перше, провідна компанія не заявила
про джерело надходження коштів, чи порядок фінансування проекту. По-друге, не
проявляється активності щодо переговорів з РФ про надання російською
стороною дозволу задіяти морську ділянку її виключної економічної зони,
оскільки підводна частина газопроводу “Білий потік“ у певному місці має
перетнутись з російським газопроводом “Блакитний потік“. По-третє, не вирішено
питання надійного отримання необхідних обсягів газу та його орієнтовної ціни із
завершенням будівництва. По-четверте, відносно невелика потужність зменшує
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число можливих учасників проекту. Згадані недоліки проекту роблять його
реалізацію проблематичною.
Опонентами проекту “Білий потік” виступають Туреччина і Росія. Туреччина
характеризує його як такий, що не має ні економічного, ні технологічного сенсу в
умовах, коли реалізується проект Nabucco. Росія намагається законтрактувати
значні обсяги каспійського газу, щоб не допустити його постачання в Європу в
обхід території Росії і в такий спосіб заблокувати реалізацію проектів Nabucco і
“Білий потік” шляхом спорудження газопроводів „Блакитний потік-2” та
„Південний потік”.
Проект газопроводу “Південний потік”
Щоб заблокувати проекти Nabucco і “Білий потік”, РФ активно почала
просувати проект “Південний потік”. Проект “Південний потік” (South Stream)
розробляється і реалізується російським Газпромом й італійською компанією ENI,
які 23 червня 2007 року підписали угоду про будівництво морського газопроводу.
8 січня 2008 року сторони заснували спільне підприємство South Stream AG для
реалізації проекту. В середині червня Газпром остаточно визначив маршрут
газопроводу “Південний потік”.
Планується, що він пройде дном Чорного моря із Новоросійська до
болгарського порту Варна. Потім дві його гілки пройдуть через Балканський
півострів у Словенію й Італію. Загальна довжина морської частини газопроводу
900 км. Готовність проекту за різними оцінками 2013-2015 рік. Як зазначено
“Південний потік” сприятиме зниженню залежності постачальників і споживачів
від країн-транзитерів. Пропускна здатність газопроводу становитиме 31 млрд куб.
м з подальшим її збільшенням до 63 млрд куб. м газу за рік. Загальний обсяг
інвестицій 25 млрд євро.
РФ підписала дуже важливі угоди з Болгарією, Угорщиною, Сербією,
Грецією і Словенією щодо їх участі в проекті. Є певні складності з Австрією –
ініціатором газопроводу Nabucco. Саме це стало предметом перемовин у Москві
10-11 листопада 2009 року між президентом РФ Д. Медведєвим, прем'єром В.
Путіним і канцлером Австрії Вернером Файманом. З австрійської сторони була
підтверджена зацікавленість Відня бути учасником проекту. Залучення до
проекту Австрії дасть Росії більші можливості виходу на європейський ринок.
Що стосується західних партнерів, то нинішня ситуація показує, що в
реальній енергетичній політиці принципи європейської солідарності, закріплені в
Енергетичній хартії, не стали бар'єром підписання угод з РФ і були проігноровані
державами-підписантами.
Разом з цим, слід зазначити, що не все так однозначно. Так, після формування
в червні 2009 р. нового болгарського уряду на чолі з Бойко Борисовим, Болгарія
заявила про перегляд своєї участі в реалізації підписаних раніше з Росією
документів щодо будівництва нафтопроводу “Бургас-Александруполіс” і
газопроводу “Південний потік”. З іншого боку, болгарський уряд неодноразово
заявляв, що участь Болгарії в будівництві газопроводу Nabucco – прямого
конкурента проекту газопроводу “Південний потік” – є для нього пріоритетом.
6 серпня 2009 року в результаті домовленості президента РФ Д. Медведєва з
президентом Туреччини Абдуллою Гюлем Туреччина дозволила проведення
504

геологорозвідувальних робіт для газопроводу "Південний потік" у своїй
виключній економічній зоні Чорного моря. Таким чином, Анкара підтвердила
своє бачення можливості будувати у своїх територіальних водах газопровід,
альтернативний важливому для Туреччини Nabucco.
Привертає увагу висока оперативність зусиль РФ у намаганні якнайшвидше
побудувати газопровід “Південний потік”, задіяти у ньому ключові фірми,
розподілити ролі таким чином, щоб система була контрольована і керована
Москвою, і тим самим звести нанівець можливості розбудови альтернативних
газопроводів. Здійснення цього проекту прискорилось після чергової російськоукраїнської газової війни на початку 2009 року, яка спонукала європейців
позитивно поставитися до пошуку альтернативних шляхів поставок російського
газу до Європи. Останнім часом Вашингтон, який раніше жорстко виступав проти
будівництва Північного і Південного потоків, помітно пом’якшив свою риторику.
Дозвіл на будівництво газопроводу “Північний потік” нещодавно дали Швеція і
Фінляндія. Коло акціонерів, проекту “Південний потік” також розширилося. Про
свою готовність взяти участь у фінансуванні проекту заявили французькі компанії
Suez SA та Electricite de France.
Українська газотранспортна система (ГТС)
Як крупний транзитер, який постачає на західний ринок 80 % російського
газу, Україна запропонувала країнам ЄС взяти участь в реконструкції української
ГТС, забезпечивши таким чином її надійну роботу на значну перспективу.
Українська ініціатива була підтримана європейською спільнотою, результатом
чого стало підписання 29 березня 2009 року в Брюсселі за підсумками
енергетичної конференції спільної Декларації щодо реконструкції української
ГТС. Документ підписано Прем’єр-міністром України Ю. Тимошенко в
присутності Президента В. Ющенка представниками Європейської комісії,
Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного
банку і Всесвітнього банку. Ще раніше 23 березня 2009 року до спільної
конференції Євросоюз-Україна в Брюсселі було презентовано майстер-план
модернізації ГТС у 2-х варіантах витрат – 3.08 млрд дол. і 5.5 млрд дол.
За першим варіантом передбачалось виділити на реконструкцію та
модернізацію компресорних станцій 1435,3 млн дол.; модернізацію лінійних
ділянок газопроводів – 616.3 млн дол.; на підземні сховища – 455.3 млн дол.;
будівництво нових газовимірювальних станцій на вході в газотранспортну
систему України – 448 млн дол.
У другому варіанті містився розділ “Перспективні напрямки розширення ГТС
України”, в якому пропонувалось ввести два допоміжних маршрути Новопсков –
Ужгород, Торжок – Долина. Саме на цих маршрутах могла бути запропонована
участь РФ, а у разі її згоди, – Німеччини і Франції, які раніше виявляли
зацікавленість в участі у міжнародному консорціумі. В результаті реалізації робіт
з модернізації пропускна здатність української ГТС збільшилась би на 60 млрд
куб. м на рік, що більше пропускної здатності Nord Stream (55 млрд куб. м газу на
рік по двох гілках) за значно нижчими інвестиціями українського варіанту.
У такому випадку відпадала необхідність будівництва ряду обвідних
газопроводів. 21 жовтня 2009 року була погоджена концепція розвитку та
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модернізації ГТС на період 2009-2015 року вартістю у 2,57 млрд дол. До кінця
2009 року Міністерство палива і енергетики та “Нафтогаз України” мають
підготувати та затвердити ТЕО і уточнений кошторис модернізації ГТС. Однак це
не означає, що всі проблеми залишились позаду. По-перше, РФ переслідуючи
мету монополізації не тільки видобутку газу, але і його транспортування
магістральними газопроводами, залишила конференцію у Брюсселі пославшись
на те, що вона попередньо не була залучена до ідеї реконструкції. Одночасно вищі
посадовці Кремля зробили ряд заяв, зміст яких зводився до шантажу з часом
значно скоротити обсяги постачання газу до ЄС через українську ГТС, якщо РФ
не буде належним чином допущена до її реконструкції; по-друге, невирішеним у
практичному плани залишилось питання кредитування; по-третє, залишаються
труднощі щодо реалізації принципу незалежності оператора ГТС на чому
наполягає ЄС.
РФ протягом усього 2009 року робила все, щоб дискредитувати Україну як
надійного транзитера російського газу і таким чином підготувати підґрунтя для
зміни системи управління українською ГТС. Своєрідним проміжним підсумком
такої діяльності стало підписання 16 листопада 2009 року головою Міненерго РФ
Сергієм Шматко і комісаром Єврокомісії з енергетики Андрісом Пібалгсом
Меморандуму "Про механізм раннього попередження у сфері енергетики в рамках
енергодіалогу Росія-ЄС", який стає важелем послідовного політичного тиску на
Україну. Хоча в Меморандумі мова йде про ефективне використання української
ГТС, проте представників України не запросили ні до розробки цього документу,
ні до його підписання.
Те, що Меморандум підготовлений і підписаний без участі України свідчить,
по-перше, що ЄС веде політику подвійних стандартів, піклуючись тільки про
власні інтереси. Європейці тепер уже із Росією “забули” про те, що учасниками
відносин у газовій сфері є три сторони, що необхідно домагатись консенсусу.
Сьогодні вони вибудовують відносини з Росією, ігноруючи українську сторону;
по-друге, РФ продовжує політику тиску на Україну, використовуючи для цього
зовнішньополітичні ресурси: по-третє, ейфорійна пауза українського уряду після
підписання декларації була використана РФ для перехоплення ініціативи і
нейтралізації позиції України. За такої ситуації Росія за мовчазної підтримки ЄС
намагатиметься диктувати умови її участі у реформуванні ГТС.
Разом з тим, Євросоюз здійснює певні кроки на підтримку Києва, які можна
розглядати як спробу збалансувати проросійський характер згаданого
Меморандуму. Так, уряд Швеції, яка головує на даний час в ЄС, виступив з
ініціативою створення фонду на суму 90 млн євро для інвестування в поліпшення
енергоефективності в Україні та інших країнах східної Європи. Фонду
отримуватиме грантові кошти від уряду Швеції, ЄС, ЄБРР, ВБ, ЄІБ,
Скандинавського інвестиційного банку та інших міжнародних фінансових
інституцій. На додаток до проектів у сфері енергоефективності, кошти фонду б
використовуватимуться також для реалізації проектів енергозбереження. У сферу
грантового фінансування також увійдуть екологічні проекти, зокрема проекти
водовідведення або використання поновлювальних джерел енергії. На думку
засновників Фонду, інвестування в енергоефективність української промисловості
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має сприяти підвищенню конкурентноздатності української промислової
продукції, а також підвищенню енергетичної безпеки.
Саміт Україна-ЄС, який відбувся 4 грудня 2009 року у Києві став у певній
мірі індикатором намірів і дій сторін. І якщо українська сторона, за словами
Президента України В. Ющенка, орієнтувалась на визначеність і конкретність, і
на прийняття документу про асоційоване членство, то європейські чиновники
обмежились заявами про те, що нашій державі слід виконати значний обсяг
завдань перш ніж говорити таке членство. Схоже, що ЄС розміняв свою
енергетичну безпеку на задоволення бажання РФ залишити Україну у зоні її
особливих інтересів.
З приводу енергетичних питань представники ЄС на саміті поставили вимогу
нашій державі забезпечити надійне постачання газу, не пов'язуючи його із
проблемами двосторонніх відносин з РФ. Це означає, що вирішувати питання
транзиту Україну залишають наодинці з РФ. У разі виникнення проблем з
постачанням газу, по відношенню до нашої держави, можуть бути використані
санкції.
Певним наслідком зміни настроїв і дій європейських чиновників відносно
України і РФ став проект Угоди між урядом Російської Федерації і Кабінетом
міністрів України про співробітництво у газовій сфері, представлений РФ
українській стороні на початку листопада 2009 року. Проект не узгоджується із
духом європейської Енергетичної Хартії. Він односторонньо трактує відносини,
оскільки обов'язки покладаються лише на одну сторону - українську. В проекті
свідомо змішуються поняття приватного і публічного міжнародного права, що на
практиці матиме обмеження прав українських органів влади за наявності будьякої претензії з боку російської сторони до українських суб'єктів господарювання.
За проектом Україна має відмовитись від будь-яких імунітетів захисту своїх
інтересів, що передбачені міжнародним правом.
Визнання, такими, що припинили свою дію, цілого ряду підписаних раніше
угод в тому числі й Угоди про співробітництво у розвитку паливно-енергетичного
комплексу може означати лише те, що ці відносини із сфери співробітництва
переносяться у сферу підпорядкування. Підписавши цей документ, Україна дасть
згоду саме на такий новий формат «співпраці» в енергетичні сфері.
Українській владі в реалізації наміру реконструювати ГТС необхідно
послідовніше опиратись на зацікавленість США у реформуванні нафтогазового
сектору України. Про таку зацікавленість 12 грудня 2009 року заявив новий посол
США в Україні Джон Теффт.
Скраплений природний газ (СПГ)
Скраплений природний газ стає для ЄС ефективним засобом реалізації планів
диверсифікації постачань природного газу. Однією з переваг отримання СПГ є
легкість шляхів його доставки морським транспортом за наявності
газоприймальних (зріджувальних) та регазифікаційних терміналів. На
необхідність такого розвитку вказують цілий ряд факторів, а саме: зростання
собівартості природного газу через все більше використання родовищ, які
розташовані в зоні екстремальних кліматичних умов, скорочення запасів
природного газу у Північному морі, розвиток технологій скраплення газу.
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У світовій практиці є чимало прикладів, коли великі промислово розвинені
країни значною мірою забезпечують енергетичні потреби своїх економік за
рахунок СПГ. Так, наприклад, Японія забезпечує себе скрапленим природним
газом в обсязі 90 млрд куб. м на рік, Франція – більш 11 млрд куб. м, Італія – біля
5 млрд куб. м. Нині частка скрапленого газу у загальному імпорті природного газу
ЄС складає 13 %. Постачальниками його до країн Європейського Союзу є Лівія,
ОАЕ, Катар, Алжир.
Вважається, що використання змішаної моделі забезпечення газом може
суттєво вплинути на можливості коригування цін. ЄС на середину 2009 року мав
у своєму розпорядження 13 газоприймальних та регазифікаційних терміналів у
семи країнах. Окрім цього, прийнято рішення про будівництво ще п'яти
терміналів. Національними комісіями з енергетики розглядаються можливості
будівництва ще 29 терміналів. Так, в рамках реалізації цієї програми польський
концерн PGNiG і катарська компанія QatarGas підписали контракт на постачання
скрапленого природного газу. Щорічні постачання з 2014 по 2034 рік
складатимуть в перерахуванні на природний газ близько 1,5 млрд куб. м. До
початку постачань польський концерн планує побудувати регазифікаційний
термінал. Цим самим польська сторона намагається зменшити свою залежність
від російського Газпрому, обсяг постачань в країну якого складає 7 млрд куб. м.
Україна може скористатись досвідом країн ЄС щодо використання
скрапленого газу як засобу диверсифікації, акцентувавши увагу на таких
невирішених на сьогоднішній день проблемах як розробка законодавства,
державних стандартів, технічної та технологічної документації, підготовка
фахівців, вивчення практики формування відповідної портової структури,
освоєння досвіду експлуатації промислових об'єктів скраплення та регенерації
газу. Постачання природного газу в Україну у вигляді СПГ на сьогодні є найбільш
перспективним способом забезпечити реальну диверсифікацію імпорту цього
виду палива, що повністю відповідає тенденціям ринку природного газу для
Європейського Союзу, де щороку зростають потужності по прийманню СПГ.
Наукові дослідження підтверджують ефективність постачань в Україну
природного газу у великих обсягах у зрідженому стані за умови створення мережі
морських газотранспортних систем, складовою частиною яких мають стати
новозбудовані газові термінали, заводи із зрідження і регазифікації газу, океанські
танкери-газовози.
Нещодавно РНБОУ рекомендував Уряду повернутися до будівництва нового
морського терміналу з перевалки зрідженого природного газу (СПГ). На початку
грудня 2008 р. НАК "Нафтогаз України" і Мінпаливенерго прийняли в розробку
попередні розрахунки його будівництва.
У зв'язку з тим що будівництво приймальних СПГ-терміналів і укладання
контрактів на постачання ЗПГ триватиме 3-4 роки, реально Україна матиме
перспективу почати закупівлю 5-10 млрд куб. м зрідженого газу в Єгипті та
Алжирі лише через 4-5 років. Будівництво СПГ-терміналу передбачається в
акваторії одного з трьох портів: Південному, Феодосії або Очакові. Туреччина
офіційно підтвердила, що вона не матиме заперечень проти проходження СПГтанкерів через протоки Босфор і Дарданелли.
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Будівництво СПГ-терміналу передбачається в два етапи: перший –
потужністю 5 млрд куб. м газу, другий – до 10 млрд куб. м. Продовження
будівництва здійснюватиметься за кошти, отримані від роботи першої черги. Крім
того, на першому етапі є можливість не купувати, а орендувати СПГ-танкери.
Стан і перспективи видобутку нафти і газу в Україні
Важливим завданням України у енергозабезпеченні є активізація видобутку
нафти і газу. За даними спеціалістів Україна має значні запаси (понад 50 млрд т
умовного палива) вуглеводнів: нафта і газ на великих глибинах (південно-східна
частина Дніпровсько-Донецької западини); нафта і газ на шельфі Чорного і
Азовського морів; важкі сорти нафти і бітумів (Бахмацьке, Тванське, Холмське,
схили Воронезького кристалічного масиву); залишкові нафти і конденсати; газ
низькопроникних колекторів у центральних частинах нафтоносних басейнів;
вугільний метан (Донецький басейн); газогідрати Чорного моря.
За оцінками спеціалістів, потенційні вуглеводні запаси Чорного та
Азовського морів складають 1,5 млрд тонн або 1,5 трлн куб. м. У газовому
еквіваленті це 30 % усіх запасів України. На морському шельфі відкрито 14
родовищ. В томі числі у межах північно-західного шельфу Чорного моря – 8
газових і газоконденсатних. В Азовському морі у межах українського сектора
відкрито 6 газових родовищ.
На даний час на українському шельфі веде роботи в основному ДАТ
"Чорноморнафтогаз", в тому числі за участю ДК "Укргазвидобування". ДАТ
"Чорноморнафтогаз" на даний момент єдине в Україні підприємство, яке має
необхідні технології, виробничий та кадровий потенціал для шельфового
видобутку енергоносіїв. Однак, воно не готове видобувати вуглеводи на значних
глибинах. Необхідні значні зовнішні інвестиції, банкові кредити, облігації тощо.
В Україні відповідний фінансовий механізм поки ще не створений. Проблема із
залученням зовнішніх інвестицій, зокрема з країн Євросоюзу, спричинена
слабким законодавчим забезпеченням інвестиційної діяльності. Закон "Про угоди
про розподіл продукції", практично не діє. Морські родовища вуглеводів поки що
не включені до переліку об'єктів корисних копалин, які можуть надаватися у
користування на умовах, визначених угодою про розподіл продукції.
Проблема самозабезпечення власними енергоносіями полягає не стільки у
відсутності вуглеводнів в Україні, скільки у відсутності коштів, необхідної
техніки і технологій, а головне – державної волі, здатної навести порядок у цій
галузі, залучити іноземні інвестиції, вирішити правові та організаційні завдання. З
ряду об'єктивних та суб'єктивних причин в Україні не створено достатніх умов
для того, щоб іноземні компанії та інші інвестори, які мають технології та досвід
розробки глибоководних родовищ вуглеводів, вкладали свої кошти у реалізацію
наших інвестиційних проектів. Світова практика видобутку енергоносіїв на
морських шельфах свідчить, що від початку розвідувальних робіт до отримання
першої комерційної нафти у середньому проходить 8-10 років.
У сфері видобутку енергоносіїв на шельфі Україна може використати для
цього західноєвропейських досвід і перш за все досвід Норвегії. Складовими її
успіху є поетапне здійснення таких кроків як: залучення до реалізації завдання на
основі тендеру провідних нафтових компаній та визначення компанії-оператора;
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створення Міжнародної операційної компанії і визначення пріоритетних завдань у
проведенні геологорозвідувальних робіт з проведенням буріння з терміном їх
реалізації 3-4 роки й обсягом капіталовкладень порядку 4 млрд дол.; здійснення
державою жорсткого контролю з дотримання компаніями національного
законодавства, сплати податків, відповідності робіт екологічним вимогам,
недопущенню концентрації роботи на шельфі в одних руках; сприяння державою
посиленню позицій національних компаній.
Нафтопровід “Одеса-Броди-Плоцьк-Гданськ”.
Реалізація нафтопроводу "Одеса-Броди-Плоцьк-Гданськ" має не лише
збільшити обсяги нафтотранзиту через територію України, надавши можливість
вітчизняним НПЗ отримати сировину з альтернативних джерел, але й зміцнити
роль України на енергетичному ринку Європи, що має стати економічною
основою її європейської інтеграції.
Орієнтовна вартість проекту – 5-7 мільярдів доларів. Каспійську нафту
планується поставляти з Азербайджану по трубопроводу в грузинський порт
Супса на Чорному морі, потім на танкерах в Одесу й далі по нафтопроводу в
Броди (Львівська обл.). Від міста Бродів планується добудувати нафтогін до
польського Плоцька, з виходом на порти Балтійського й Північного морів і ринки
Західної Європи. Проектом передбачено поетапне збільшення пропускної
здатності маршруту ЄАНТК до 20, 30 і 40 млн т. У квітні 2009 року у Варшаві
підписано техніко-економічне обґрунтування Євразійського нафтотранспортного
коридору по доставці каспійської нафти в країни Євросоюзу через Україну і
Польщу.
Реалізація проекту наштовхується на ряд факторів – російський,
азербайджанський, український, західноєвропейський. Наявність сировини є
невід'ємною умовою ефективної реалізації проекту “Одеса-Броди-ПлоцькГданськ”. За деякими прогнозами, сукупний обсяг поставок каспійської нафти
(азербайджанської та казахстанської) збільшуватиметься. Щорічний валовий
видобуток нафти в Азербайджані та Казахстані збільшуватиметься з 95 млн т у
2006 р. до 150-160 млн т у 2010 р. Враховуючи відносно невелику внутрішню
потребу цих країн, основна частка видобутої сировини (70-80 млн т) піде на
експорт.
Завершення будівництва нафтопроводу “Одеса-Броди” та введення його в
експлуатацію можливе за умови налагодження співпраці між учасниками проекту
на принципах холдингової компанії з чітким визначенням та виконанням
фінансових, організаційних і технічних завдань. Проте в умовах фінансовоекономічної кризи перспективи запуску нафтопроводу “Одеса-Броди-ПлоцькГданськ” в аверсному режимі погіршуються. Для основних потенційних
постачальників нафти – Азербайджану і Казахстану перспективним завданням є
розширення
пропускної
спроможності
Каспійського
трубопровідного
консорціуму і нафтопроводу Баку-Тбілісі-Джейхан. Реалізація цих завдань
потребує кількох років та значного збільшення видобутку каспійської нафти, що
значно ускладнить для України отримання каспійської нафти в значних обсягах.
Нещодавно Казахстан почав транспортувати свою нафту по трубопроводу БакуТбілісі-Джейхан. Азербайджан і Казахстан більше зацікавлені в будівництві та
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експлуатації нафтопереробних заводів в Туреччині і Румунії, ніж в Україні.
Нинішня фінансова криза, а також падіння ціни на нафту ускладнює залучення
інвестицій, а відтак реалізація значної кількості крупних інфраструктурних та
дорогих нафтогазових проектів, в тому числі проекту „Одеса-Броди-ПлоцькГданськ”, стає нерентабельною і може бути заморожуваною щонайменше на
кілька років.
Енергозбереження та будівництво комплексів
з використання енергії сонця і вітру
Південні райони України мають можливості використання альтернаттивних
джерел для виробництва електричної і теплової енергії. Тут планується
будівництво електростанцій, що використовують енергію вітру і Сонця, а також
термальних підземних вод. Найбільше енергії може дати сонячне
випромінювання. Без шкоди для біосфери можна використати близько 3 %
сонячного потоку, що надходить до Землі. Це дасть енергію потужністю 1000
млрд кВт, що у 100 разів перевищує сучасну потужність виробництва енергії в
світі. У Сімферополі успішно працює геліоустановка, яка в неопалювальний сезон
тривалістю 7 місяців повністю забезпечує гарячою водою готель “Спортивний”, її
робота дає економію приблизно 400 тонн у. п. на рік. Продовжуються роботи в
Криму і з дальшого використання сонячної енергії. Споруджується перша в країні
дослідно-промислова геліостанція поблизу селища Щолкіно у східній частині
Криму.
Найвищим вітроенергетичним потенціалом відзначаються узбережжя
Чорного та Азовського морів, Південний берег Криму. Тут протягом року
сприятливі умови для вітровикористання та ефективної роботи потужних
вітроелектростанцій та автономних вітроенергоустановок. Узимку енергетичні
ресурси вітру найбільші на узбережжі Чорного та Азовського морів, середня
швидкість вітру досягає 7-8 м/с. Відповідно, тривалість робочої швидкості вітру
понад 3 м/с у цей сезон у південних регіонах найбільша і становить до 1400-1600
годин за зиму у східних та південних районах. Питома потужність вітрової енергії
на узбережжі Чорного та Азовського морів найбільша і становить 471-597 Вт/м2.
У 90-ті роки в Україні почалося освоєння енергії вітру на основі випуску
промислових вітрогенераторів ВО ”Південний машинобудівний завод” у
Дніпропетровську. У 1994 р. на березі озера Донузлав почала діяти перша черга
Донузлавської ВЕС. Неподалік від Євпаторії у селищі Новоозерному також
введено в дію потужну ВЕС. Ще одна електростанція цього типу працює поблизу
селища Чорноморського. Розпочато будівництво ВЕС потужністю 500 мВт на
сході Кримського півострова. Поряд з малою вітроенергетикою розвивається і
велика. Створюються вітроенергетичні установки (ВЕУ) потужністю 2000 кВт і
більше, які могли б підключатися до енергосистем.
Разом з цим, необхідно зазначити, що фінансові і технічні можливості
України у даному питані є обмеженими. Не вирішеними залишаються і цілий ряд
організаційних завдань. У цьому відношенні важливим напрямком
співробітництва України та ЄС може стати використання досвіду Данії і
Нідерландів, котрі добились найбільших успіхів у даній сфері. Ефект від
енергозбереження у них досягається цілим рядом системних заходів. По-перше,
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згадані держави поклали основну відповідальність за економію енергії на
мережеві і розподільчі компанії, котрі внаслідок цього особливу увагу приділяють
енергоефективності споруд та систем опалення; по-друге, ефективним методом
підвищення енергоефективності є податки на використання енергії. Їх частка в
податкових надходженнях складає 4,7 %; по-третє, відповідно до державних
вимог бюджетні організації зобов'язані закуповувати тільки енергоефективні
пристрої та обладнання, але й реалізувати в цьому спектрі завдання енергетичної
політики протягом 5-7 років (заміна старого обладнання, покращення технологій,
створення ефективної системи внутрішнього контролю); по-четверте, держава
практикує підписання угод з промисловими підприємствами відносно реалізації
проектів енергозбереження. Така практика дає можливість підприємцям
отримувати певні пільги, а державі ефективно впроваджувати в життя
загальнонаціональні програми.
Данія ініціювала використання енергії вітру у прибережній зоні. Нині
сумарна потужність вітрових установок складає 400МВт. Вибір компаній, що
будують нові енергетичні установки на основі використання сонячної енергії,
енергії вітру та біомаси проводиться на основі тендеру. Набуває поширення
будівництво установок для вироблення електроенергії і тепла (когенерація).
Компанії, які переходять на новітні технології, отримують пільги.
Електроенергетичний потенціал України
В Україні діє 15 теплових електростанцій, які мають потужність понад 1 млн
кВт кожна. Основні теплові електростанції розміщені в Донбасі. Серед них
найпотужнішими
є
Луганська,
Миронівська
(поблизу
Артемівська),
Старобешівська (біля Макіївки) по 2,4 млн кВт кожна, Зуївська і Зуївська-2,
Слов'янська (2,1 млн кВт), Вуглегірська (поблизу Артемівська – 3,6 млн кВт),
Курахівська і Штерівська, Запорізька (місто Енергодар – 3,6 млн кВт). В
Енергодарі також розміщена Запорізька АЕС. Діє потужна лінія електропередачі
Донбас-Захід України.
На території України знаходяться п'ять атомних електростанцій, з них дві в
Причорномор’ї – Південноукраїнська і Запорізька. Південноукраїнська АЕС
виробляє до 20 млрд кВт годин електроенергії, що втричі перевищує потреби
області. Питома вага електроенергетичної галузі Миколаївської області досягає
майже 4 % виробництва електроенергії в Україні.
Нині загальний технічний стан електроенергетики України незадовільний. Це
пов'язано з тим, що впродовж десятиліть практично не проводилася модернізація
теплоенергетичного господарства. Внаслідок цього понад 20 % енергетичного
устаткування повністю зношене, 70 % виробило свій ресурс. Застаріла технологія
спалювання вугілля, мазуту й газу, а також високий рівень спрацювання
обладнання призводять до перевитрат палива і величезних викидів шкідливих
речовин в атмосферу.
Україна має надлишки електроенергії, якої потребує Центральна Європа. У
рамках задоволення цих потреб було реалізовано проект „Бурштинський
енергетичній острів” (БЕО), який працює паралельно з Євросоюзом з середини
2002 року щодо централізованого розподілу і транспортування електроенергії
(UCTE) й охоплює в Україні 27 тис. км електромереж. Електроенергія
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експортується до Угорщини, Словаччини та Румунії. З цього ж часу не
припиняються спроби російського бізнесу взяти БЕО під свій контроль.
Проблемою БЕО є застаріла техніка та обладнання. Першочерговими завданнями
реконструкції повинно стати: заміна або модернізація енергоблоків,
переоснащення відкритих розподільчих пристроїв на Бурштинській ТЕС,
будівництво ефективного електрофільтру на її 11-му блоці, розширення
використання бурого вугілля на Ладижинській ТЕС, установка вертикальних
млинів польського виробництва на блоці № 7 Добротворської ТЕС.
Ці заходи потребують значних західних інвестицій із залученням країн
Центральної Європи, про що йшлося під час візиту В. Ющенка до Угорщини.
Водночас Україна має уважно слідкувати за спробами російського бізнесу
прибрати БЕО до своїх рук, що матиме своїм наслідком втрату нашою державою
експорту електроенергії. Розширення можливостей експорту електроенергії через
БЕО, набуття необхідного досвіду створює передумови подальшого
співробітництва України з ЄС та приєднання її до енергетичної системи ЄС.
У рамках співпраці з ЄС реальними видаються також і інші напрямки роботи,
а саме: вивчення документів ЄС стосовно ПЕК; проведення порівняльного аналізу
законодавства України, норм і стандартів ЄС стосовно ПЕК; підготовка у країнах
ЄС українських спеціалістів-енергетиків, здатних працювати на сучасній техніці,
а також спеціалістів-менеджерів та юристів для роботи в енергетичному секторі;
оволодіння методикою оцінки ресурсних потреб з формуванням оптимального
ПЕБ, впровадження такої методики в енергетичному комплексі і у економіці в
цілому; визначення пріоритетів співробітництва із ЄС на короткострокову,
середньострокову і довгострокову перспективи та погодження з відповідними
європейськими структурами плану інтеграції енергетики України в європейський
енергетичний простір.
Очікується, що суттєвим кроком в рамках співробітництва ЄС з Україною в
енергетичній сфері стане ухвалення 18 грудня 2009 року Радою міністрів
Європейського Союзу рішення про приєднання України до Енергетичного
співтовариства.
Набутий нашою державою досвід співробітництва із структурами ЄС з часом
може стати підставою розширення присутності українських компаній на
європейському ринку газу і електроенергії. Водночас необхідно зробити ряд
застережень. По-перше, Україні належить виконати значний обсяг робіт у сфері
законодавства з тим, щоб адаптувати його до законодавства Європейського
Союзу. По-друге, потребує серйозного осмислення механізм переведення
українського енергетичного господарства на ліберальні принципи.
З введенням нової моделі енергетичного ринку може статися, що український
бізнес виявиться неспроможним конкурувати із високотехнологічними західними
компаніями і буде витіснятись навіть з національної території. Вимивання
капіталу із національного енергетичного сектору, означатиме його занепад. А це
неминуче позначиться і на загальному стані української економіки. За таких умов
державним інституціям необхідно ЄС Україні перехідного статусу і направити
свої зусилля на технічне і технологічне переозброєння національного
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енергетичного сектору, організаційне переведення його на такий якісно новий
рівень, який би забезпечував стабільну роботу в рамках європейського об'єднання.
З організаційної точки зору нині в Україні здійснено ряд заходів щодо
лібералізації енергетичного ринку. У 2009 році введено аукціони з продажу
електроенергії, що фактично зруйнувало державну монополію на цьому ринку.
Водночас необхідно зазначити, що європейська модель економічних відносин у
нас ще не стала дійсністю, оскільки фактично монополія держави замінюється
монополією фінансово-промислових груп.
Урядом здійснено також перші кроки з оптимізації газового ринку, а саме:
схвалено і передано до парламенту законопроект щодо основ функціонування
ринку газу. До кінця 2009 року очікується розглянути та схвалити зміни до закону
про електроенергетику. Важливо, щоб ці заходи стали кроком вперед в організації
економічного життя країни.
Висновки і рекомендації:
1. Паливно-енергетичний баланс (ПЕБ), який є узагальненою характеристикою енергетичної політики у Європейському Союзі на відміну від України є
достатньо стійким. Разом з цим, загострення проблеми енергоносіїв, значна
розбіжність цін на них у США і Західній Європі змусили країни ЄС шукати нові
рішення, які б зменшили негативні наслідки впливу цих факторів на економіку
країн Євросоюзу і посилили б його енергетичну безпеку. Значним кроком у
вирішенні цього завдання стало підписання Енергетичної хартії, Договору до
Енергетичної Хартії (ДЕХ) та Протоколу з питань енергетичної ефективності і
відповідних екологічних вимог де у якості головних засобів вирішення проблем
визначено диверсифікацію постачань енергоресурсів та лібералізація
енергетичного ринку.
2. Перед Україною постає низка надзвичайно важливих завдань щодо
оптимізації національного ПЕБ за рахунок технічного і технологічного
переозброєння економіки, реконструкції енергетичного сектору, збільшення
власного видобування вуглеводнів, розвитку енергозберігаючих технологій,
розбудови поновлюючої енергетики, розширення можливостей держави як
транзитера газу. У контексті викладених завдань залучення України до Договору
енергетичного співтовариства, за умови надання можливостей адаптації
національної економіки до нових умов, має стати пріоритетом у Енергетичному
меморандумі про взаєморозуміння (Energy Memoranda of Understanding).
Адміністративні можливості, якісне управління, прозорість та захист споживачів
повинні стати пріоритетами в енергетичному секторі і мають бути підтримані
Програмами всебічного інституційного розвитку (Comprehensive Institution
Building Programmes – CIBs) «Східного партнерства». Програма розумної
енергетичної Європи (The Intelligent Energy Europe Programme) повинна бути
поширена також на Україну. Енергоефективність, передача найкращих доступних
технологій та використання відновлювальних енергоджерел повинні бути
підтримані як одні з Провідних ініціатив (Flagship Initiatives) «Східного
партнерства».
3. ЄС планує здійснювати диверсифікацію енергоносіїв шляхом будівництва
нових газопроводів та розширенням ринку скрапленого газу. Наявність кількох
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варіантів постачання каспійського газу в Європу зведе до мінімуму ризики
транспортування газу, що є важливою умовою для залучення інвестицій. У
будівництві нових газопроводів найважливішим вважається проект Nabucco.
Однак невирішеність питання його фінансування, невизначеність з
постачальниками, зміна ситуації у зв'язку з форсуванням РФ проекту “Південний
потік” стають на заваді реалізації проекту Nabucco. За умов фінансування,
гарантованого забезпечення його необхідними обсягами газу, а також
оперативному будівництві газопроводу, існують реальні можливості для участі в
ньому України з тим, щоб зробити власний реальний крок у диверсифікації
енергоносіїв.
4. Україна запропонувала ЄС взяти участь у будівництві газопроводу “Білий
потік”. Перевагою проект “Білий потік” є його менша вартість в порівнянні з
проектами Nabucco і “Південний потік”. Уряду України важливо правильно
позиціонувати проект газопроводу „Білий потік”. Його слід розглядати не як
альтернативний, а як органічно поєднаний з проектом газопроводу Nabucco в
рамках енергетичного коридору Схід-Захід. Газопровід «Білий потік» може стати
додатковим маршрутом постачання енергоносіїв в Європу, сприятиме суттєвому
збільшенню надходження інвестицій у сферу видобутку газу в Каспійському
регіоні і забезпечить більші гарантії стабільних поставок газу європейським
споживачам. Проект газопроводу „Білий потік” може бути успішним тільки при
синергії дій України, ЄС і каспійських країн, а також підтримці США. Разом з
тим, слабості проекту перетворюють його у предмет політичної гри.
5. На цьому фоні реконструкція ГТС – найбільш реальна можливість
України зберегти за собою роль крупного транзитера газу на європейський ринок.
Базовими принципами проведення реконструкції повинні стати збереження ГТС
як державної, виділення її із складу Нафтогазу у фінансово й організаційно
незалежне підприємство, надання можливості іншим країнам стати акціонерами
нових ділянок газопроводу, які планується збудувати. Наша держава повинна
нейтралізувати спроби антиукраїнських сил зупинити або суттєво затримати
реконструкцію ГТС, оскільки реалізація таких планів знецінить систему у рамках
міждержавного транзиту газу. З міжнародної точки зору необхідними умовами
проведення реконструкції і недопущення втрати своїх позицій транзитера є
встановлення і підтримання ділових партнерських стосунків з відповідними
європейськими політичними і бізнесовими структурами, системне спілкування й
обмін інформацією, активне і щоденне просування проекту.
6. РФ у намаганні стати домінантом газу на європейському ринку і зробити
недоцільним будівництво альтернативних їй газопроводів, форсує реалізацію
проектів “Північний потік” та “Південний потік”, залучаючи до цього компанії
Німеччини, Італії, Австрії, Словенії, Болгарії. Така діяльність може дати необхідні
РФ результати. Практика показує, що в умовах реального загострення
енергетичної кризи країни ЄС надають перевагу національним інтересам,
ігноруючи при цьому принцип європейської солідарності, закладений у
Енергетичній хартії, як це мало місце з підписанням рядом європейських держав
угод з РФ по проекту “Південний потік”.
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7. Газові кризи 2006-го та 2009-го року мають широкомасштабні наслідки і
загальноєвропейський характер. Така ситуація вимагає вжиття додаткових заходів
з метою гарантування енергетичної безпеки на Європейському континенті. На
наш погляд, двосторонній формат «Росія – Україна» у врегулюванні проблем у
сфері постачання газу до Європи не відповідає тристоронньому формату
функціонування технологічного ланцюга «видобуток – транспортування –
споживання» (РФ – Україна – ЄС). Саме тому Європейський Союз не повинен
дистанціюватися від російсько-українських переговорів у сфері постачання
російського газу в Європу чи йти на двосторонні переговори з РФ, ігноруючи
Україну, оскільки така позиція не сприятиме гарантуванню енергетичної безпеки
самому Європейського Союзу.
8. Однією із глибинних причин останніх газових криз між Росією і Україною
є непрозорість функціонування газового сектору як в Росії, так і в Україні, а також
закритість для усіх споживачів газу (у тому числі в ЄС) відповідних контрактів
російського постачальника ВАТ «Газпром» з його партнерами в Європі. Відсутня
достовірна інформація про реальний стан справ у сфері видобування газу в Росії.
З’ясуванню справжніх причин газових криз та виробленню комплексу заходів з
метою їхнього уникнення в майбутньому, сприяв би ретельний аналіз
спроможності російської сторони забезпечити надійність постачання газу до
Європи. Ефективним механізмом посилення енергетичної безпеки на
Європейському континенті може стати проголошення та імплементація
Європейської ініціативи прозорості в газовій сфері (European Initiative of Gas
Transparency, EIGT). Це може бути як виключно ініціатива Європейської Комісії,
так і спільна ініціатива ЄС та України або групи країн, які є також транзитними
країнами – України, Білорусії і Молдови. Прозорість ланцюга “постачальник –
транзитер – споживач” може створити більший рівень довіри. Така система
прозорості могла б стати механізмом діагностики і завчасного попередження про
потенційні проблеми.
9. Одним із конкретних заходів недопущення енергетичних криз може стати
запровадження механізму раннього попередження переривань постачання
енергоносіїв між ЄС та країнами-транзитерами. Ці країни мають бути в повній
мірі включені до Групи газової координації (EU Gas Coordination Group) та Групи
постачання нафти (Oil Supply Group), а також Групи енергетичного
співтовариства безпеки поставок (Energy Community Security of Supply Group). ЄС
має створити можливості для залучення країн-транзитів до міжнародних проектів
транзиту вуглеводнів, зокрема, в рамках Південного енергетичного коридору.
Країни-члени ЄС та країни-транзитери мають також працювати разом у напрямку
підвищення безпеки транспортування енергоносіїв.
10. Політика енергетичної безпеки та законодавча база України має бути
адаптована до норм Євросоюзу:
• законодавча база у сфері електроенергетики та газу, включаючи
регуляторну політику, має розвиватись відповідно до плану приєднання до
Договору енергетичного співтовариства (Energy Community Treaty);
• системи енергетичної статистики мають відповідати стандартам Євростат;
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• цілі та законодавча база впровадження енергоефективності та
відновлюваної енергетики мають бути гармонізовані з політикою ЄС щодо змін
клімату;
• Україна має приєднатись до системи ЄС з торгівлі квотами викидів,
розвиваючи при цьому механізми державного контролю та механізми Кіотського
протоколу;
• Україна має запровадити стандарти ЄС для енергоспоживаючих приладів;
• в Україні має бути розроблено національний план адаптації до змін
клімату.
11. Україна має досить значний потенціал вуглеводнів, видобуток яких
потребує застосування нової техніки, здатної працювати на великих глибинах.
Україна має скористатись досвідом країн ЄС у розробці газових і нафтових
родовищ, залучивши до цього провідні нафтові компанії світу на принципах
реалізованих Норвегією.
12. Завершення будівництва нафтопроводу “Одеса-Броди” та введення його
в експлуатацію можливе за налагодження співпраці між учасниками проекту на
принципах холдингової компанії з чітким визначенням та виконанням
фінансових, організаційних і технічних завдань.
13. Завдання енергозбереження, розбудови сонячних і вітросилових
установок може бути вирішено з урахуванням досвіду Данії та Нідерландів, які
домоглись найбільшого прогресу у даній сфері. „Бурштинський енергетичний
острів” цінний як “вікно” у енергетичну Європу. Якщо він стане об'єктом
російського бізнесу, в такому разі Україна назавжди втратить важливий канал
експорту електроенергії. Завдання у цьому питанні полягає у реконструкції за
допомогою ЄС електростанцій, що входять до “енергетичного острова”.
14. З організаційної точки зору необхідно домогтись підвищення
відповідальності за реалізацію намічених планів, послідовності та системності
дій, посилення зв'язку урядових органів з бізнесовими структурами у вирішення
завдань міжнародного співробітництва в енергетичній галузі. Паузи у такій роботі
ведуть до втрати ініціативи і значного погіршення власної позиції, що
використовується нашими опонентами і конкурентами. Підписаний Росією
меморандум з ЄС та спроба нав'язати Україні неприйнятний проект
співробітництва у газовій сфері має послужити серйозним уроком на майбутнє.
♦♦♦♦♦
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Розділ 7. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
7.1. РЕАЛІЗАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ
Реалізація Енергетичної стратегії України для умов базового сценарію
розвитку економіки гарантує виконання завдань та вирішення проблем паливноенергетичного комплексу, головними з яких є:
1. Забезпечення в необхідних обсягах надійного та якісного постачання
економіки та населення країни енергетичними продуктами, підвищення
економічної ефективності та екологічної безпеки завдяки впровадженню новітніх
технологій під час модернізації, реконструкції та нового будівництва
енергооб’єктів;
2. Зниження енергоємності ВВП з 0,48 кг у.п./грн. у 2005 році до 0,24
кг у.п./грн. у 2030 році (тобто у 2 рази) за рахунок структурного та технологічного
енергозбереження;
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3. Оптимізації структури виробництва електроенергії за видами палива із
забезпеченням співвідношення між АЕС – 52,1%, ТЕС, ТЕЦ, блок-станціями –
42,9%, іншими типами генерації – 5,0%. Таке співвідношення виробництва
забезпечує економічну роботу електростанцій та створює умови регулювання і
стабільної роботи Об’єднаної енергосистеми України;
4. Гарантування енергетичної безпеки шляхом:
• зменшення рівня енергетичної залежності країни від зовнішніх поставок
палива (природний газ, нафта, уран) з 54,5% у 2005 році до 11,7% – у 2030 році, у
тому числі – за рахунок збільшення використання власного вугілля, урану, газу,
нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, видобутку українськими
компаніями нафти і газу за межами України;
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• збільшення виробництва електроенергії на власному паливі з 42% у 2005
році до 91,8% – у 2030 році;
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• диверсифікації джерел і маршрутів постачання природного газу та нафти в
т.ч. через участь України у міжнародних проектах, зокрема розроблення
нафтогазових родовищ і розвитку нафтогазової інфраструктури за кордоном;
• створення в країні стратегічного резерву нафти та природного газу для
використання у надзвичайних ситуаціях та ринкового регулювання цін;
• участі в міжнародних енергетичних проектах.
Досягнення соціальної спрямованості розвитку ПЕК, зокрема шляхом
створення нових робочих місць, поліпшення умов праці та техніки безпеки;
Крім того, реалізація стратегії дозволяє максимально використати
географічне та геополітичне положення України і передбачає подальший
розвиток енерготранзитних систем для власного енергозабезпечення, збільшення
експорту та транзиту енергопродуктів.
Для впровадження євроінтеграційного курсу України передбачено
об’єднання ОЕС України з Європейською енергосистемою, забезпечивши її
стабільну роботу та енергопостачання економіки і населення країни за
європейськими стандартами.
Передумовами реалізації основних напрямків Енергетичної стратегії мають
стати вдосконалення держаного управління та регулювання на засадах чіткого
розмежування компетенції та відповідальності уповноважених органів і
врегулювання питань власності в енергетиці шляхом диференційованого підходу
щодо її форм для різних об’єктів галузі.
Передбачений стратегією перегляд законодавства у сфері енергетики має
базуватися на визначених європейським правом принципах прозорості,
обґрунтованості та прогнозованості, забезпечувати встановлення справедливих
правил поведінки для всіх учасників енергетичних ринків, сприяти створенню
умов для стабільного функціонування і розвитку підприємств ПЕК і надійного
енергопостачання країни.
Необхідною умовою реалізації цілей і завдань стратегії є розроблення таких
основних програм та заходів (планів) за напрямками:
1. Енергозбереження
2. Розвиток теплових електростанцій і теплоелектроцентралей (будівництво,
реконструкція, модернізація).
3. Розвиток гідроенергетики (будівництво, реконструкція, модернізація).
4. Підвищення безпеки діючих енергоблоків атомних електростанцій.
5. Подовження терміну експлуатації діючих енергоблоків атомних
електростанцій.
6. Будівництво нових потужностей на АЕС.
7. Розвиток магістральних і міждержавних електричних мереж напругою 220750 кВ.
8 Інтеграція української енергосистеми в європейську (інтеграція в UCTE).
9. Розвиток розподільних електричних мереж напругою 0,4-110 кВ.
10. Розвиток електроопалення.
11. Модернізація комунальної теплоенергетики.
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12. Розвиток уранового та цирконієвого виробництва та виробництва
ядерного палива для АЕС.
13. Розвиток вугільної промисловості із заходами щодо використання
шахтного метану.
14. Використання низькосортного і бурого вугілля на теплових
електростанціях за сучасними технологіями та у виробництві синтетичного
палива.
15. Освоєння видобутку нафти і газу в акваторіях Азовського та Чорного
морів.
16. Розвідка та видобуток нафти і газу за межами України.
17. Реконструкція, модернізація та розвиток газотранспортної системи.
18. Реконструкція, модернізація та розвиток нафтотранспортної системи.
19. Реконструкція, модернізація та розвиток газорозподільних систем.
20. Скорочення обсягів споживання природного газу в економіці та
соціальній сфері.
21. Модернізація та розвиток систем теплозабезпечення в економіці та
соціальній сфері на основі новітніх технологій виробництва тепла.
22. Розвиток нафтопереробної галузі.
23. Диверсифікація джерел постачання нафти і газу.
24. Створення стратегічного запасу нафти і нафтопродуктів.
25. Розвиток експортного потенціалу вітчизняного ПЕК (електроенергії,
видобутку нафти і газу за межами України, надання послуг з будівництва
енергооб’єктів).
26. Розвиток нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії.
27. Системне удосконалення цінової і тарифної політики.
28. Розвиток Оптового ринку електроенергії.
29. Організація ринку природного газу та ринків палива.
30. Науково-технічне забезпечення ПЕК.
31. Адаптація енергетичного законодавства України до законодавства ЄС.
32. Кодифікація та систематизація енергетичного законодавства та
розроблення рамкового (базового) закону про енергетику.
33. Законодавче забезпечення створення та функціонування публічних
компаній.
34. Реформування відносин власності в енергетиці.
Зазначені програми (заходи) будуть розроблятись на період до 2015 – 2020
рр. В них повинна забезпечуватись висока ступінь деталізації з доведенням до
проектів конкретних об’єктів і технологій; визначатися обсяги і можливі джерела
фінансування робіт, заходи з екологізації підприємств ПЕК.
На період до 2010 року буде розроблений План заходів з реалізації завдань,
визначених у стратегії на цей період.
У період до 2010 року реалізовуватимуться заходи щодо подальшого
розвитку оптового ринку електричної енергії України та розроблення концепцій
створення та вдосконалення ринків інших енергоносіїв, що сприятиме
подальшому розвитку конкурентних відносин і створить умови для інтеграції
енергетичних ринків України до енергетичних ринків країн ЄС.
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У програмах розвитку теплових електростанцій та ядерної енергетики,
зокрема в розділах, що визначатимуть уточнені обсяги введення нових
потужностей ТЕС і АЕС, оновлення і модернізацію енергоблоків ТЕС, виведення
з експлуатації енергоблоків ТЕС та інших враховуватимуться уточнені показники
низки інших програм, що розробляються згідно з Енергетичною стратегією, як
тих що визначають обсяги приросту енергоспоживання (використання енергії для
опалення житла, експорту електроенергії тощо) так і тих, що дають зниження
споживання енергії (енергозбереження, впровадження сучасних систем
комбінованого виробництва електроенергії і тепла та інших новітніх технологій
тощо), при цьому можливо зменшити потужності списання енергоблоків на ТЕС,
збільшити обсяги реабілітації енергоблоків діючих електростанцій.
З урахуванням реальної динаміки розвитку економіки країни, зокрема,
показників приросту ВВП, цінових тенденцій на світових ринках паливних
ресурсів і відповідного корегування запланованих приростів енергоспоживання та
зміни інших показників економічного розвитку в прогнозованих періодах, а також
за умови максимального використання економічно доцільного потенціалу
нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії та науково-технічних
досягнень, ймовірна ситуація, яка може дозволити в сумарному обчисленні
суттєво знизити передбачені стратегією обсяги виробництва електроенергії і
введення нових потужностей на АЕС і ТЕС з відповідною корекцією фінансових,
фізичних, екологічних та інших параметрів, визначених стратегією.
Відповідна корекція показників розвитку, визначених стратегією,
здійснюватиметься в вугільній та нафтогазовій галузях.
Внесення коректив у заплановані показники розвитку ПЕК та редакцію
стратегії здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Для практичної реалізації Енергетичної стратегії України до 2030 року,
забезпечення належної підтримки прийняття важливих рішень в умовах значної
невизначеності політичних сценаріїв розвитку енергетики, зумовлених
загостренням геостратегічних процесів, можливості широкого впровадження
принципово нових джерел, методів та шляхів використання енергоресурсів з
урахуванням досвіду багатьох країн світу, доцільно впровадити постійно діючу
систему моніторингу і планування розвитку ПЕК, на основі якої будуть
послідовно уточнюватись Енергетична стратегія України, зазначені програми та
плани робіт.
♦♦♦♦♦
7.2. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
Основою електроенергетики країни є Об’єднана енергетична система (ОЕС)
України, яка здійснює централізоване електрозабезпечення внутрішніх
споживачів, взаємодіє з енергосистемами суміжних країн, забезпечує експорт,
імпорт і транзит електроенергії. Вона об’єднує енергогенеруючі потужності,
розподільні мережі регіонів України, пов’язані між собою системоутворюючими
лініями електропередачі напругою 220 – 750 кВ. Оперативно – технологічне
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управління ОЕС, управління режимами енергосистеми, створення умов надійності
за паралельної роботи з енергосистемами інших країн здійснюється
централізовано державним підприємством НЕК „Укренерго”. (карта)
Структура споживання та виробництва електричної енергії
Структура споживання
Споживання електроенергії за базовим сценарієм прогнозується у 2030 р. в
обсязі 395,1 млрд.кВтг, порівняно з 2005 р. (176,9 млрд.кВтг) воно збільшиться на
218,2 млрд.кВтг (123%). Найбільшим споживачем серед галузей економіки
України залишатиметься промисловість, електроспоживання якої в 2030 р.
оцінюється на рівні 169,8 млрд.кВтг (середньорічний приріст складатиме 2,4%).
За цей період електроспоживання в сільському господарстві зросте майже у три
рази (з 3,4 до 10,1 млрд.кВтг). Електроспоживання в будівництві за період з 2005
р. по 2030 р. зросте з 1,0 до 5,8 млрд.кВтг, на транспорті - з 9,2 до 12,9 млрд.кВтг,
в житлово-комунальному господарстві та побуті (з врахуванням електроопалення)
з 41,7 млрд.кВтг до 143,6 млрд.кВтг.
Прогноз споживання електричної енергії за групами споживачів, млн.кВтг
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Технологічні витрати електричної енергії
За період з 2000 по 2004 рр. середньорічний обсяг витрат електроенергії на її
транспортування електричними мережами (технічних та комерційних) складав
31,5 млрд.кВтг, або 19,9% від загального відпуску електроенергії в мережу.
Впровадження економічних заходів, спрямованих на стимулювання зниження
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витрат електроенергії в електромережах дозволило, починаючи з 2002 р., дещо
знизити їх рівень, перш за все понаднормативної складової.
Величина технологічних витрат електричної енергії у 2005 р. склала 25,035
млрд.кВтг, або 14,7% від загального обсягу надходження електроенергії в мережу.
Однак і сьогодні відсоток витрат електроенергії на її транспортування в 1,6 рази
перевищує рівень 1990 року та у 2 - 2,5 рази більше, ніж в державах з розвиненою
економікою.
Динаміка відпуску електроенергії та її витрат на транспортування
електричними мережами України, млрд.кВтг
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За рахунок проведення у 2006 – 2030 роках заходів із зниження
технологічних витрат електричної енергії в мережах їх обсяг слід очікувати у 2010
році на рівні 12,2% від загального відпуску електроенергії в мережу, у 2015 році –
9,8%, у 2020 – 8,6%, у 2030 році – 8,2%. Це забезпечить річну економію
електричної енергії у 2030 році порівняно з відсотком витрат 2005 р. в обсязі
25 млрд.кВтг, в тому числі за рахунок організаційно-технічних заходів –
4 млрд.кВтг.
Динаміка зменшення витрат електричної енергії на її транспортування
електричними мережами, %
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Електроенергетика є базовою галуззю, яка забезпечує потреби країни в
електричній енергії і може виробляти значний обсяг електроенергії для експорту.
Загальна потужність електрогенеруючих станцій в 2005 р. становить 52,0 млн.кВт,
з яких потужність теплових електростанцій (ТЕС) та теплоелектроцентралей
(ТЕЦ) становить 57,8%, атомних електростанцій (АЕС) – 26,6%,
гідроелектростанцій (ГЕС) та гідроакумулюючих (ГАЕС) – 9,1%, блок-станцій та
інших джерел – 6,5%.
Для забезпечення попиту споживання електричної енергії та її експорту
згідно з базовим сценарієм розвитку економіки країни до 2030 р. необхідно
збільшити потужність генеруючих електростанцій до рівня 88,5 млн.кВт. За
песимістичним сценарієм розвитку економіки цей рівень складе 74,9 млн. кВт, за
оптимістичним – 98,6 млн. кВт.
Структура енергогенеруючих потужностей електричних станцій України
(базовий сценарій)
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Обсяг виробництва електроенергії у 2005 році становив за оперативними
даними 185,2 млрд.кВтг, з якого: виробництво на АЕС – 47,9%; ТЕС та ТЕЦ –
40,8%; ГЕС та ГАЕС – 6,7%; блок-станціями та іншими джерелами – 4,7%. Імпорт
електроенергії не відбувався.
Обсяги
виробництва
електроенергії
атомними
електростанціями
збільшуватимуться як за рахунок введення в експлуатацію нових енергоблоків
АЕС, так і за рахунок реконструкції діючих енергоблоків з продовження терміну
експлуатації, щонайменше на 15 років. При цьому у 2030 році в експлуатації
перебуватимуть 9 сьогодні діючих енергоблоків (7 з них з подовженим терміном
експлуатації). Обсяги виробництва електроенергії на АЕС становитимуть у 2010
р. 101,2 млрд.кВтг; у 2015 р. – 110,5 млрд.кВтг; у 2020 р. – 158,9 млрд.кВтг; у
2030 р. – 219,0 млрд.кВтг.
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Обсяги виробництва електроенергії гідроелектростанціями визначено,
виходячи із середньорічних показників водності річок України. У період 2006 –
2010 рр. вони складатимуть у середньому 9,8 млрд.кВтг. За рахунок модернізації
існуючих потужностей та розвитку нових виробництво електроенергії на ГЕС
збільшиться у 2015 р. до 11,4 млрд.кВтг; у 2020 р. – до 12,7 млрд.кВтг; у 2030 р. –
до 14,1 млрд.кВтг.
Прогнозні значення обсягів виробництва електроенергії гідроакумулюючими
електростанціями враховують введення протягом 2007 – 2010 років
гідроенергетичних потужностей на Ташлицькій та Дністровській ГАЕС, а в період
2020 – 2030 рр. – на Канівській ГАЕС. У 2005 році обсяги виробництва
електроенергії ГАЕС склали 0,2 млрд.кВтг. У перспективі вони досягнуть: у 2010
році – 2,2 млрд.кВтг; у 2015 р. – 3,2 млрд.кВтг; у 2020 р. – 3,9 млрд.кВтг;у 2030 р.
– 4,5 млрд.кВтг.
Обсяг виробництва електроенергії тепловими електростанціями України
визначається умовами „замикання” балансів електроенергії. У 2005 році він склав
75,5 млрд.кВтг. Крім того, 8,6 млрд.кВтг було вироблено у цьому ж році блокстанціями промислової та комунальної енергетики. Виробництво електричної
енергії тепловими електростанціями та блок-станціями буде збільшуватися,
досягаючи: у 2010 році – 96,4 млрд.кВтг; у 2015 р. – 125,0 млрд.кВтг; у 2020 р. –
129,9 млрд.кВтг та у 2030 році – 180,4 млрд.кВтг.
Прогнозується збільшення виробництва електроенергії електростанціями, що
використовують нетрадиційні та відновлювані джерела енергії (без врахування
виробництва електроенергії на малих ГЕС та на біопаливі) до 50 млн.кВтг у 2010
р.; 800 млн.кВтг – у 2015 р.; 1500 млн.кВтг – у 2020 р.; 2100 млн.кВтг – у 2030
році.
Динаміка виробництва електроенергії, млрд.кВтг
450
400
350

ТЕС та ТЕЦ

420,1

АЕС

167,0

ГЕС та ГАЕС

39,8%

Блок-станції та інші джерела

307,0

млрд. кВтг

300

118,6
251,0

250
210,2
200
150
100

219,0

114,4

185,2

86,6
158,9

75,5

52,1%

40,8%

88,8

101,2

110,5

47,9%
50
0

12,3
8,6

12,5
9,9

14,6
11,6

16,6
12,9

18,6
15,5

2005 рік

2010 рік

2015 рік

2020 рік

2030 рік
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Основні показники розвитку електроенергетики України на період до 2030 року
Роки
Показники
Встановлена потужність
електростанцій, всього, ГВт
ТЕС (у т.ч. блок-станції)

АЕС
ГЕС та ГАЕС
Відновлювані джерела енергії
Виробництво електроенергії,
всього, млрд.кВтг
ТЕС (у т.ч. блок-станції)
АЕС
ГЕС, ГАЕС
Відновлювані джерела
Споживання електроенергії
(брутто), млрд.кВтг
Експорт електроенергії,
млрд.кВтг

2005

2010

2015

2020

2030

(оперативні
дані)

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

52,0

49,2

49,2

47,4

58,2

58,1

51,9

73,2

70,6

58,4

98,6

88,5

74,9

33,5
13,8
4,7
0,0*)

27,9

27,9

27,8

32,9

32,8

28,8

39,2

37,6

32,0

54,0

46,4

39,0

13,8

13,8

13,8

15,8

15,8

15,8

22,8

21,8

17,8

32,0

29,5

25,0

7,4
0,1

7,4
0,1

5,7
0,1

8,7
0,8

8,7
0,8

6,5
0,8

9,6
1,6

9,6
1,6

7,5
1,1

10,5
2,1

10,5
2,1

9,0
1,9

185,236

226,0

210,2

195,5

266,7

251,0

223,0

328,8

307,0

259,2

470,4

420,1

356,4

84,1
88,8
12,3
0,0

112,2

96,4

84,6

140,8

125,1

100,8

144,3

129,9

115,1

211,4

180,4

152,4

101,2

101,2

101,2

110,5

110,5

110,5

166,3

158,9

129,6

238,3

219,0

186,2

12,5
0,1

12,5
0,1

9,6
0,1

14,6
0,8

14,6
0,8

10,9
0,8

16,6
1,6

16,6
1,5

13,0
1,5

18,6
2,1

18,6
2,1

15,9
1,9

176,884

214,5

198,9

184,3

246,7

231,0

208,0

303,8

287,0

244,2

440,4

395,1

336,4

8,352

11,5

11,3

11,2

20,0

20,0

15,0

25,0

20,0

15,0

30,0

25,0

20,0

І – оптимістичний, ІІ – базовий, ІІІ – песимістичний сценарії;
*)
до 70 МВт;
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Характеристика сучасного стану та розвиток теплових електростанцій
Стан основних фондів
На даний час 92,1% енергоблоків ТЕС відпрацювали свій розрахунковий
ресурс (100 тис. годин), а 63,8% енергоблоків перетнули визнану у світовій
енергетичній практиці межу граничного ресурсу та межу фізичного зносу
відповідно 170 тис. та 200 тис. годин і потребують модернізації чи заміни.
З метою забезпечення сталої роботи блочного обладнання ТЕС, щорічно
виконуються капітальні, середні та поточні ремонти 70 – 80 енергоблоків загальною
потужністю близько 19 млн.кВт. Однак кошти, які виділяються на ці цілі, є
недостатніми, що призводить до зменшення рівня використання обладнання ТЕС,
перевитрат палива і погіршення економічних показників роботи.
Під час осінньо-зимового періоду 2005/2006 року забезпечено роботу 62
(14678 МВт) енергоблоків та в режимі резерву – 14 (4527 МВт) енергоблоків. Поза
робочим режимом знаходитиметься 21 енергоблок загальною потужністю 7945
МВт, в тому числі у довгостроковому резерві з консервацією обладнання 15
енергоблоків.
Розвиток теплових електростанцій
До 2030 р. основою електроенергетичної системи України залишатимуться
теплові електростанції. Особливістю теплової енергетики є те, що її робота
протягом тривалого періоду відбувається в умовах надлишку встановлених
потужностей енергоблоків ТЕС, що погіршує їх економічні показники. Тому,
передбачається поступове зниження надлишкових потужностей з приведенням їх до
оптимальної величини у 2015-2017 рр. Вирішальне значення для теплової генерації
має реконструкція та модернізація устаткування ТЕС, яка проводитиметься за
такими напрямками:
1.
З наявного устаткування ТЕС виділяється група енергоблоків (робоча
група), які підлягають подальшій реконструкції, а також залишкова група,
реконструкція яких є недоцільною. До складу робочої групи включаються
пиловугільні енергоблоки сумарною потужністю 18 – 19 млн.кВт і найбільш
працездатні газомазутні енергоблоки сумарною потужністю 3,8 млн.кВт.
Енергоблоки робочої групи формуватимуть основну частину робочої потужності
ТЕС (генеруючої та резервної) згідно із щорічними програмами.
2.
Енергоблоки, віднесені до складу залишкової групи сумарною
потужністю 5,2 – 6,0 млн.кВт, залишаються на балансі генеруючих компаній і
підлягають тривалій консервації до часу прийняття рішення щодо їх демонтажу у
зв’язку з планованим заміщенням на більш ефективні нові енергоблоки. У разі
виникнення непередбачуваного дефіциту генерації ці енергоблоки підлягають
введенню в дію. Списання та демонтаж енергоблоків залишкової групи
здійснюватиметься за щорічними поданнями генеруючих компаній на підставі
аналізу їх фактичного стану і прогнозованих тенденцій до змін потреби в
генеруючих потужностях на п’ять років.
Для розвитку теплової енергетики необхідно:
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У період 2006-2010 років:
• провести реалібітацію (ремонт, реконструкцію і модернізацію) 3,7 тис. МВт
потужностей пиловугільних енергоблоків;
• вивести з експлуатації 4,1 тис. МВт потужностей блоків, які досягли межі
фізичного зносу, що підлягатимумуть у перспективі заміні на нові в існуючих
комірках;
• забезпечити експлуатацію 23,0 тис. МВт потужностей ТЕС;
Необхідний обсяг капіталовкладень на 2006-2010 рік складає 16,7 млрд. грн.
У період 2011-2020 років:
♦ провести реалібітацію 4,0 тис. МВт потужностей ТЕС;
♦ вивести з експлуатації 2,0 тис. МВт потужностей;
♦ оновити і ввести потужності ТЕС на 10,0 тис. МВт шляхом заміни основного
обладнання діючих енергоблоків і будівництва нових;
♦ ввести нові генеруючі потужності на ТЕЦ в обсязі 2,0 тис. МВт.
Необхідний обсяг капіталовкладень на 2011-2020 рік складає 75,8 млрд. грн.
У період 2021-2030 років:
• провести реалібітацію 5,4 тис. МВт потужностей ТЕС;
• вивести з експлуатації 1,0 тис. МВт потужностей;
• оновити і ввести потужності ТЕС на 10,0 тис. МВт шляхом заміни основного
обладнання діючих енергоблоків і будівництва нових, у т.ч. замість знятих з
експлуатації;
• ввести нові генеруючі потужності на ТЕЦ в обсязі 2,0 тис. МВт.
Необхідний обсяг капіталовкладень на 2021-2030 рік складає 90,9 млрд. грн.
Передбачається підвищення коефіцієнта використання робочої потужності ТЕС
до 55,4%, зменшення питомих витрат палива на виробництво електроенергії до
середньоєвропейського рівня. Капіталовкладення на розвиток теплової генерації з
2006
до
2030 року становлять 183,4 млрд.грн.
Програми розвитку ТЕС та ТЕЦ будуть опрацьовані за періодами із
визначенням оптимальних варіантів реконструкції, модернізації, заміщення,
оновлення та нового будівництва потужностей з метою оптимізації балансу
(списання діючих та вводу нових потужностей) для забезпечення передбачених
стратегією обсягів виробництва електроенергії. При цьому будуть враховуватися
досягнення науково-технічного прогресу, досвід інших країн у впровадженні
новітніх технологій і технічних рішень в теплоенергетиці та фінансово-економічне
обґрунтування варіантів. При виборі майданчиків для розміщення нових ТЕС
пріоритет буде надаватися регіонам з гострим дефіцитом генеруючих потужностей.
Комплексна реконструкція вугільних електростанцій України здійснюватиметься шляхом впровадження сучасних економічних вугільних паротурбінних
енергоблоків, оснащених системами зниження викидів NOХ (оксиди азоту), SO2
(оксид сірки) і пилу та паро-газових ТЕЦ з газифікацією вугілля, високонапірним
теплогенератором та ін. з орієнтацією на максимальне використання вітчизняного
вугілля, в тому числі технологій та обладнання для спалювання бурого вугілля.
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Паливозабезпечення ТЕС, ТЕЦ, блок-станцій
На виробництво електричної і теплової енергії ТЕС, ТЕЦ і блок-станціями (з
урахуванням локальних джерел) у 2005 році використано, за оперативними даними,
37,0 млн.т у.п., з них: вугілля – 51,8%; газ – 47,4%; мазут – 0,8%.
У сфері паливозабезпечення електроенергетичної галузі необхідно взяти до
уваги поступове зростання цін на органічне паливо, що зумовлюється такими
чинниками:
♦ зростання цін на природний газ, пов’язане з підвищенням попиту на нього,
як на найбільш екологічно прийнятний та ефективний вид органічного палива,
зростанням витрат на видобуток і транспортування в головних країнах-експортерах
природного газу в Україну (насамперед – Росії), а також у зв’язку з переходом на
ринкові форми ціноутворення;
♦зростання вартості вугілля зумовлюватиметься збільшенням інвестиційної
складової у вартості вітчизняного вугілля у зв’язку з оновленням основних фондів
галузі, а також через зростання складової заробітної плати в ній. Прогнозується
поступове збільшення цін на вугілля на світових ринках через зростання цін на
природний газ. Поряд із цим темпи збільшення цін на вугілля передбачаються
помітно нижчими, ніж на природний газ.
Темпи зростання вартості мазуту прогнозуються близькими до змін цін на
природний газ.
До 2030 р. абсолютні витрати органічного палива на ТЕС, ТЕЦ і блок-станціях
(з урахуванням локальних джерел) зростають у 1,9 рази з 37 млн. т у.п. у 2005 р. До
69,8 млн. т у.п. у 2030 р., при цьому обсяг використання вугілля на виробництво
електричної і теплової енергії збільшиться до 85,1% та відповідно до 14,5%
зменшиться рівень використання газу.
Прогнозний баланс палива на ТЕС, ТЕЦ і блок-станціях (з урахуванням
локальних джерел) до 2030 року, млн. т у.п.

2005 рік

2030 рік

Вугілля
19,2
51,8%

Газ
17,6
47,4%

Вугілля
59,4
85,1%

Газ
Газ
10,1
10,1
14,5%
14,5%

Мазут
0,3
0,8%
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Мазут
Мазут
0,3
0,3
0,4%
0,4%

Питомі витрати умовного палива на відпуск електроенергії ТЕС, ТЕЦ і блокстанцій (з урахуванням локальних джерел) в 2005 році досягли 378,9 г у.п./кВтг і
перевищують показники 1990 року більш ніж на 10% (у тому числі, внаслідок зміни
методики розрахунку та зниження частки використання газомазутних
енергоблоків).
За рахунок покращання роботи обладнання ТЕС, ТЕЦ і блок-станцій питомі
витрати палива на відпуск електричної енергії зменшаться у 2030 році до 345,7 г
у.п./кВтг.
Питомі витрати умовного палива на відпуск електроенергії, г у.п./кВтг
378,9

375,0

370,3

363,6

346,1

1990 рік

345,7

2005 рік

2010 рік

2015 рік

2020 рік

2030 рік

Забруднення навколишнього середовища

Головними завданнями в тепловій енергетиці, до якої належать електростанції та
котельні на органічному паливі, є зменшення викидів забруднювальних речовин (твердих
частинок, двоокису сірки, оксидів азоту) та парникових газів в атмосферне повітря, запобігання
(мінімізація) забрудненню поверхневих і підземних вод, у тому числі і теплового щодо поверхневих
вод, зменшення забруднення земель, угідь, що відводяться під енергооб’єкти, склади та відвали,
рекультивація земель, зайнятих об’єктами, що вичерпали свій ресурс, для їх подальшого
використання.

Зниження викидів твердих частинок в атмосферне повітря до 2010 року
забезпечуватиметься в тепловій енергетиці, головним чином, за рахунок зменшення
зольності вугілля, глибини його спалювання та підвищення ступеня вловлювання
твердих частинок у димових газах. У 2011–2020 рр. і надалі основними чинниками
скорочення обсягів викидів твердих частинок буде подальше підвищення
ефективності систем золоуловлювання до 99,8 - 99,9% під час реконструкції
існуючих ТЕС, впровадження новітніх технологій спалювання твердого палива та
пилоочищення.
Обсяги викидів двоокису сірки на найближчу перспективу регулюватимуться
вмістом сірки у паливі, що використовується, а надалі, у 2011–2020 рр., зниження
обсягів цих викидів досягатиметься впровадженням, головним чином,
маловитратних (з рівнем ефективності 50-70%) технологій зв‘язування сірки під час
реконструкції існуючих ТЕС та сучасних технологій спалювання вугілля на базі
котлів з циркулюючим киплячим шаром (ЦКШ). У подальшій перспективі –
зменшення питомих викидів двоокису сірки в димових газах ТЕС
забезпечуватимуть новітні технології спалювання твердого палива та газоочищення.
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Зниження викидів оксидів азоту у період до 2010 та 2010–2020 рр.
відбуватиметься шляхом впровадження режимно-технологічних заходів на ТЕС та
котельнях, а надалі основними напрямами зменшення питомих викидів оксидів
азоту будуть також новітні технології спалювання твердого палива та
газоочищення.
Характеристика сучасного стану та розвиток гідроелектростанцій
Встановлена потужність ГЕС та ГАЕС в ОЕС України становить 4735,6 МВт, в
тому числі Дніпровських ГЕС та Київської ГАЕС – 3886,6 МВт, Дністровських ГЕС
– 742,8 МВт, малих ГЕС – 94,7 МВт.
У балансі потужності енергосистеми України гідроелектростанції не
перевищують 9,1%, проти 15% оптимальних, що зумовлює дефіцит як маневрових,
так і регулюючих потужностей.
Світовим банком надано кредит, а урядом Швейцарії – грант для модернізації
обладнання ГЕС Дніпровського каскаду на загальну суму 53 млн.дол. США. У 2002
році завершено роботи першого етапу модернізації – реконструйовано 16
гідроагрегатів, на 34 гідроагрегатах замінено системи управління гідроагрегатами
та електричне обладнання. Програма реконструкції розрахована до 2012 року. Після
її реалізації дніпровські ГЕС зможуть надійно і безпечно працювати ще протягом
40-50 років, із щорічним додатковим виробництвом електричної енергії близько 300
млн.кВтг.
Для збільшення вкрай дефіцитних для енергосистеми країни регулюючих і
маневрових потужностей, створення сприятливих умов для інтеграції ОЕС України
з європейською енергосистемою та збільшення експорту електроенергії прийнято
такі напрямки розвитку гідроенергетики:
• завершення будівництва ГАЕС сумарною потужністю 4074 МВт;
• продовження реконструкції ГЕС Дніпровського каскаду (друга черга) та
Дністровської ГЕС з метою подовження їх експлуатаційного ресурсу на 30-40 років;
• спорудження ГЕС на ріках Тисі і Дністрі та їх притоках;
• реконструкція діючих, відбудова непрацюючих та спорудження після 2010 р.
нових малих ГЕС на малих ріках і водостоках (на існуючих водоймищах в системах
технічного водозабезпечення та водовідведення) з доведенням виробництва
електроенергії на них до 3338 млн. кВтг до 2030 року проти 325 млн. кВтг в 2004
році.
Для цього на період до 2030 року передбачено 19,7 млрд.грн. капіталовкладень,
з них 0,7 млрд.грн. – фінасування НАЕК «Енергоатом» добудови Ташлицької
ГАЕС.
Першочерговими стратегічними завданнями на період до 2010 р. визначено:
♦ завершення будівництва першої черги Дністровської ГАЕС та пускового
комплексу Ташлицької ГАЕС;
♦ реконструкція другої черги діючих ГЕС Дніпровського каскаду;
♦ розроблення ТЕО спорудження Канівської ГАЕС та виконання робочого
проекту з можливістю його реалізації в подальші періоди, залежно від частки
маневрових потужностей у загальній структурі потужностей електростанцій;
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♦ проведення техніко-економічного обґрунтування введення нових
потужностей, в тому числі малих ГЕС на ріках Тисі і Дністрі та їх притоках.
Для виконання окреслених завдань з розвитку гідроенергетики необхідно
здійснити такі заходи:
• створити умови для інвестиційної привабливості гідроенергооб’єктів;
• розробити і законодавчо закріпити систему державної підтримки малої
гідроенергетики;
• створити конкурентоспроможне вітчизняне устаткування для малих ГЕС.
У разі виконання визначених стратегією завдань до 2030 р. загальна потужність
гідроенергооб’єктів збільшиться до 10,5 тис. МВт. Сумарне виробництво
електроенергії на цих об’єктах (з урахуванням ГАЕС – 4,5 млрд.кВтг, близько 15%)
досягатиме 18,6 млрд.кВтг, що забезпечить заміщення 6,4 млн. т у.п./рік, у тому
числі за рахунок скорочення пускових і маневрових витрат високореакційного
палива енергоблоками ТЕС.
Характеристика сучасного стану та розвиток електричних мереж
Магістральні мережі
Магістральні електричні мережі – це одна з основних складових ОЕС України,
яка налічує 22,7 тис.км, з них напругою 400 – 750 кВ – 4,9 тис.км, 330 кВ – 13,2
тис.км, 220-110 кВ – 4,6 тис.км та 132 електропідстанції (ПС) напругою 220 – 750
кВ.
Стан магістральних електричних мереж рік у рік погіршується, 34% повітряних
ліній електропередач (ПЛ) напругою 220-330 кВ експлуатуються понад 40 років, з
них 1,7 тис.км ПЛ-330 кВ (13% від загальної протяжності) та 1,6 тис.км ПЛ-220
(52%) потребують реконструкції, 76% основного обладнання трансформаторних
електропідстанцій спрацювало свій розрахунковий технічний ресурс.
Нестача фінансування для модернізації та реконструкції діючих електричних
мереж і електропідстанцій та будівництва нових знижує надійність роботи
Об’єднаної енергетичної системи.
Значні проблеми виникають у зв’язку з недостатньою пропускною
спроможністю ліній електропередачі для видачі потужностей АЕС (Рівненська,
Хмельницька, Запорізька); недостатнім рівнем надійності енергопостачання Криму,
півдня Одеської області, Східного Донбасу; унеможливленням передачі
надлишкової енергії Західного регіону до центру і на схід країни;
незкомпенсованістю електромережі ОЕС України за реактивною потужністю та
забезпеченням необхідного рівня напруги (Західна, Центральна, Південна
енергосистеми).
На перспективу до 2030 року в ОЕС України зберігається стратегія розвитку
основних електричних мереж, відповідно до якої системоутворюючi функції видачі
потужності електростанцій та забезпечення паралельної роботи з енергосистемами
інших країн залишаються за мережами 330 i 750 кВ з послідовним зростанням ролi
мерeжі 750 кВ.
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Розвиток мереж 330 – 750 кВ необхідно здiйснювати шляхом спорудження
лiнiй для:
♦ утворення нових та підсилення діючих системоутворюючих зв'язкiв як
усерединi окремих енергетичних районiв, так i мiж регіонами та енергосистемами
інших країн;
♦ видачi потужностi дiючих електростанцiй та електростанцiй, що
споруджуються та розширюються;
забезпечення
надійного
електропостачання
потужних
вузлiв
♦
електроспоживання.
До 2010 року передбачається спорудження об’єктів, що забезпечують видачу
потужностi електростанцiй, формування системоутворюючої мережі ОЕС Укpaїни
для передачі потужності із надлишкових західних регіонів країни у дефіцитні
центральний та східний регіони, посилення мiждержавних зв'язків з метою
інтеграції з UCTE та збільшення експортних поставок електроенергії, переведення
електропостачання півдня Одеської областi від Молдовської енергосистеми на
генеруючі джерела ОЕС України, підвищення надiйностi електропостачання
Кримського, Київського, Карпатського регiонів та Східного Донбасу.
У зазначений період суттєве збільшення експорту до європейських країн
реально може бути здійснено тільки за рахунок реалізації комерційних проектів
будівництва вставок постійного струму (ВПС). При цьому будуть задіяні існуючі
ПЛ 750 кВ Західноукраїнська – Альбертірша (Угорщина), Хмельницька АЕС –
Жешув (Польща), та Південноукраїнська – Ісакча (Румунія). Пропускна
спроможність зазначених ПЛ 750 кВ дозволяє реалізовувати до трьох модулів ВПС
по 600 МВт на кожній лінії.
Крім того, для забезпечення можливості паралельної роботи ОЕС України з
енергетичним об’єднанням країн Європи, з метою поліпшення стандартів роботи
ОЕС України і поступового приведення їх до вимог UCTE, необхідно виконати
значний обсяг організаційно-технічних заходів, спрямованих на модернізацію та
розвиток всієї енергосистеми, створити системні комплекси протиаварійної
автоматики.
У наступних періодах для забезпечення сталої роботи ОЕС України,
ефективного використання потужностей електростанцій України, дотримання
нормативних умов видачі потужності Хмельницької, Рівненської, Запорізької
атомних електростанцій та регулюючих потужностей гідроакумулюючих
електростанцій, зокрема, Дністровської, необхідно завершити формування двох
транзитних магістралей напругою 750 кВ – південної (Хмельницька АЕС –
Дністровська ГАЕС – Приморська – Каховська – Запорізька АЕС загальною
довжиною ліній до 1050 км та трансформаторною потужністю підстанцій
Приморська та Каховська – 4000 МВА ) та північної (Рівненська АЕС – Київська –
Північноукраїнська – Харківська – Донбаська, загальна довжина ліній якої 1200 км,
з трансформаторною потужністю підстанцій Київська та Харківська – 4000 МВА).
Введення в експлуатацію цих магістралей створить необхідні умови для
паралельної роботи ОЕС України з енергосистемою UCTE та значного збільшення
експорту електроенергії, що відповідає довгостроковим завданням зовнішньої
політики щодо інтеграції України до Європейського Союзу.
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Об'єднання на паралельну роботу з Європейською енергосистемою реально
можливе після завершення виконання низки заходів у період 2007 – 2010 рр.
За межами 2010 року після включення на паралельну роботу з енергосистемами
європейських країн пропускна спроможність існуючих міждержавних ПЛ 220 – 750
кВ Україна – ЄС становитиме близько 6000 МВт.
Паралельна робота з енергосистемою UСТЕ в сучасних умовах (приєднання до
UCTE енергосистем Балканських країн разом з Румунією та Болгарією) потребує
проектного опрацювання нових принципів протиаварійного управління
енергосистемою.
Для поетапної реалізації програми розвитку магістральних електричних мереж
необхідно побудувати та ввести в експлуатацію:
• в період 2006-2010 рр. – 1500 км ПЛ 330-750 кВ (у т.ч. 750 кВ – 660 км) та
3000 МВА трансформаторних потужностей – загальна сума витрат становить 5,6
млрд.грн.;
• в період 2011-2020 рр. – 3000 км ПЛ 330-750 кВ (у т.ч. 750 кВ – 1900 км) та
6750 МВА трансформаторних потужностей (у т.ч. на підстанціях 750 кВ – 6000
МВА) – загальна сума витрат становить 31,2 млрд.грн.;
• в період 2021-2030 рр. – 700 км ПЛ 330-750 кВ (у т.ч. 750 кВ – 500 км) та 2200
МВА трансформаторних потужностей (у т.ч. на підстанціях 750 кВ – 2000 МВА),
для чого необхідно 10,7 млрд.грн.
Залежно від вибору майданчиків для розміщення АЕС і з урахуванням
програми розвитку електроопалення в населених пунктах загальний обсяг ПЛ і ПС
330 кВ в період 2010 – 2030 рр. може збільшитись на 1200-1500 км і 1500-2000
МВА трансформаторних потужностей загальною вартістю 4,5-5 млрд.грн.
Потребують повної та часткової заміни 75% спрацьованого обладнання
підстанцій 220-750 кВ та 58% ПЛ 220-750 кВ, реконструкції – 112 підстанцій
напругою 220-750 кВ, термін експлуатації яких за відповідними періодами розвитку
перевищить 30 років, із заміною понад 200 одиниць потужного трансформаторного
та реакторного обладнання напругою 220-750 кВ, та іншого високовольтного
обладнання. При цьому в період до 2015 р. реконструкції підлягають 67 підстанцій,
упродовж 2016-2020 рр. – 30 підстанцій, а продовж 2021-2030 рр. – 15 підстанцій.
Передбачається також реконструкція пристроїв релейного захисту та
протиаварійної автоматики із заміною їх на сучасні, побудовані на
мікропроцесорній базі.
Розвиток та реконструкцію магістральних електричних мереж передбачено
виконувати сукупно із системами телекомунікацій, які виконуються на базі
оптиковолоконних мереж, що дозволить впроваджувати сучасні функціональні
системи АСУ ТП, АСДУ, АСУП, для забезпечення надійного транспортування
електроенергії відповідно до вимог інтеграції України до Європейського
співтовариства.
Загальний обсяг необхідних капітальних вкладень для поетапної реалізації
програми розвитку магістральних електричних мереж до 2030 р. становитиме 47,5
млрд. грн.
Міждержавні мережі та експортна політика. Інтеграція з об‘єднанням
для передавання електричної енергії (UCTE).
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Географічне розташування України дозволило збудувати значну кількість
потужних ліній електропередачі міждержавного значення, які з’єднують ОЕС
України з енергосистемами суміжних країн – Російської Федерації, Республіки
Молдова, Республіки Білорусь, Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії. До 90-х
років в європейські країни експортувалось близько 30 млрд.кВтг електричної
енергії на рік, у 2005 р. обсяг експорту становив 8,4 млрд.кВт.
На етапі до інтеграції ОЕС України до UСТЕ реальним шляхом суттєвого
збільшення експорту електроенергії до європейських країн є реалізація проекту
спорудження вставок постійного струму (ВПС).
На період до 2010 року з метою забезпечення стабільного експорту та
збільшення його обсягів необхідним є:
♦ модернізація електромереж та збільшення генеруючих потужностей
„Острова Бурштинської ТЕС”;
♦ добудова Добротвірської ТЕС-2;
♦ розв’язання проблеми пропускної спроможності електромереж на перерізі
Україна – Молдова шляхом будівництва додаткових електромереж в Одеському
енерговузлі.

Схема обміну енергетичною потужністю з іншими країнами
Введення пiвденного та пiвнiчного транзитiв 750 кВ, відновлення ліній 750 кВ
на Iсакчу та Жешув забезпечить функціонування ОЕС Укpaїни в режимi
паралельної роботи з європейськими енергосистемами та створення технічних умов
для збільшення експорту електроенергії до 20 – 25 млрд.кВтг на кінець
прогнозованого періоду.
Для підвищення надійності та якості електропостачання, забезпечення стійкості
та безпеки Об’єднаної енергосистеми за умови паралельної роботи з іншими
енергосистемами необхідно до 2010 року забезпечити створення системних
комплексів протиаварійної автоматики та релейного захисту.
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Для інтеграції енергосистеми України до енергетичних систем держав ЄС у
термін до 2010 р. необхідно підвищити технічний рівень електростанцій і систем
електропередачі, здійснити впровадження сучасних систем первинного
регулювання частоти та потужності з одночасним доведенням показників їх роботи
до європейських стандартів.
Міждержавні лінії електропередачі України та можливості експорту
електроенергії до суміжних країн
Кількість повітряних ліній за класами напруги
Найменування
країн

750
кВ

400500 кВ

220-330
кВ

110-0,4
кВ

Російська
1
3*
10
18
Федерація
Молдова
7
18
Білорусь
2
6
Польща
1
1
Словаччина
1
1
Угорщина
1
1
2
Румунія
1
1
*
- одна лінія електропередачі постійного струму 400 кВ;
**
- при роботі „Острова Бурштинської ТЕС”;
*** - при паралельній роботі.

Всього
32
25
8
2
2
4
2

Пропускна
здатність ЛЕП,
мрд.кВтг
в рік
26,3

Експорт
в 2005
році,
млрд.кВтг
2,0

1,5
6,1

1,6
UCTE
5,0** |
49,0*** |

4,8

Необхідно збільшити пропускну спроможність міждержавних електромереж як
на території України, так і на територіях країн ЄС, що потребує скоординованих дій
відповідних вітчизняних та зарубіжних структур.
Розподільні мережі
Розподільні електричні мережі налічують близько 1 млн.км повітряних і
кабельних ліній електропередачі напругою 0,4 – 150 кВ, близько 200 тис.од.
трансформаторних підстанцій напругою 6 – 110 кВ загальною встановленою
потужністю понад 200 тис.МВА.
Погіршений стан розподільних електромереж призводить до аварійних
ситуацій в регіонах країни. Брак фінансових ресурсів унеможливлює відновлення,
модернізацію та реконструкцію діючих електричних мереж всіх класів напруги, а
також будівництво нових ліній електропередачі. Значно зросла кількість об'єктів,
які відпрацювали свій технічний ресурс. У розподільних електричних мережах
напругою 0,4 – 150 кВ підлягають реконструкції та заміні близько 140 тис.км
електромереж, або 17% від їх загальної протяжності, та 19% трансформаторних
підстанцій.
Незадовільний стан електричних мереж, їх невідповідність діючим нормам і
режимам електроспоживання, а також низький рівень приладів обліку призводить
до значного зростання технологічних витрат під час транспортування
електроенергії.
Для задоволення потреб споживачів в якісному та надійному електропостачанні необхідно:
• у 2006 – 2010 рр. ввести в експлуатацію не менше 30 тис.км нових та
реконструйованих ліній електропостачання напругою 0,4-150 кВ;
• у 2011 – 2020 рр. вводити щороку в дію не менше 15 тис.км таких ліній;
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• у наступні роки здійснювати щорічне будівництво нових ліній
електропередач відповідно до потреб розвитку електронавантаження споживачів та
проводити відновлення діючих ПЛ в обсязі норм амортизаційних відрахувань. При
цьому будівництво нових ліній електропередач і трансформаторних підстанцій, а
також реконструкцію діючих, необхідно здійснювати з урахуванням переведення
господарських потреб населення сільської місцевості з газу на електроенергію.
Будівництво та модернізація підстанцій напругою 35-150 кВ має відбуватися у
прямій залежності від ступеня подальшого енергооснащення промислових,
сільськогосподарських і комунально-побутових споживачів і здійснюватися
випереджувальними темпами стосовно зростання електричного навантаження.
Розвиток і реконструкція електромереж у сільській місцевості має
здійснюватися із залученням коштів місцевого і держаного бюджетів та
підприємницьких структур.
Технічне переозброєння, реконструкція електричних мереж та їх розвиток
мають здійснюватися на вітчизняній нормативній базі з урахуванням рекомендацій
Міжнародної Електротехнічної комісії та регіональних особливостей щодо умов
надійності й екологічної безпеки, з урахуванням реальної вартості земель та
максимального використання основних матеріалів і обладнання власного
виробництва, зміцнення матеріальної бази і кадрового потенціалу будівельномонтажних організацій (механізованих колон та інших).
На розвиток розподільних мереж до 2030 року планується 35,4 млрд.грн., у
тому числі з 2006 - 2010 роки - 7,6 млрд.грн., з 2011 - 2020 роки – 12,6 млрд.грн., з
2021 - 2030 роки – 15,2 млрд.грн.
Загальна сума інвестицій на розвиток до 2030 року магістральних,
міждержавних та розподільних електричних мереж, включаючи забезпечення
паралельної роботи ОЕС України з UCTE, а також на модернізацію, оновлення та
будівництво трансформаторних підстанцій становить 82,9 млрд.грн.
Оптовий ринок електричної енергії
Для
підвищення
конкурентоспроможності
української
енергетики,
забезпечення потреб споживачів України в електричній енергії за мінімально
можливою ціною на засадах конкуренції між виробниками та між постачальниками
електричної енергії, забезпечення надійного електропостачання споживачів, а також
фінансової стабільності і прибутковості галузі та інтересу до неї з боку потенційних
інвесторів, у 1996 році в Україні створено оптовий ринок електричної енергії (ОРЕ).
Оптовий ринок електроенергії у відповідності із Законом України „Про
електроенергетику” діє на основі Договору між його членами, яким визначені
умови, діяльності, права, обов’язки і відповідальність його учасників, а також
порядок діяльності, інфраструктура ринку та його органи. Економічні та фінансові
механізми функціонування регулюються Правилами Оптового ринку електроенергії
та відповідними інструкціями до Договору.
Нова економічна система ринкових відносин в електроенергетичній галузі
запроваджувалась з урахуванням умови збереження об’єднаної енергетичної
системи, яка включає об’єкти електроенергетики, об’єднані спільним режимом
виробництва, передачі та розподілу електричної енергії за умови централізованого
оперативно-диспетчерського управління.
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Оператором ОРЕ є державне підприємство „Енергоринок”, яке здійснює
купівлю-продаж всієї електричної енергії, виконує функції розпорядника системи
розрахунків (формування оптової ринкової ціни та розрахунок платежів) та
розпорядника коштів ОРЕ.
Оптова ринкова ціна, за якою здійснюється закупівля електричної енергії на
ОРЕ енергопостачальними компаніями, формується на основі середньозваженої
ціни закупівлі електроенергії Оптовим ринком у виробників електричної енергії
(ТЕС, АЕС, ГЕС, ТЕЦ, ВЕС), з урахуванням цін продажу електроенергії на експорт,
платежів за надання послуг системним оператором (ДП „НЕК „Укренерго”) та
оператором ринку (ДП „Енергоринок”), на фінансування інвестиційних проектів та
платежів для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії
пільговим категоріям споживачів.
Розподіл електричної енергії в ОЕС виконується енергопостачальними
компаніями, що є ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим і
нерегульованим тарифом. Постачальники за регульованим тарифом мають у своїй
власності розподільні електричні мережі і, крім ліцензії на постачання, отримують
ліцензію на передачу електричної енергії власними мережами.
На Оптовому ринку електроенергії законодавчо забезпечено рівноправний
доступ до ринку електроенергії та послуг електричних мереж усіх суб’єктів
підприємницької діяльності, а також купівлю і продаж електроенергії за Правилами
оптового ринку та визначення ціни на електроенергію генеруючих компаній.
Розрахунки між учасниками оптового ринку здійснюються пропорційно
обсягам виробництва товарної продукції за алгоритмом розподілу коштів,
затверджених НКРЕ.
З другої половини 2000 року, після законодавчого закріплення визначеного
Договором порядку розрахунків на оптовому ринку електроенергії і запровадження
розрахунків виключно грошовими коштами вдалося виправити стан розрахунків і
підняти рівень оплати за електроенергію, куповану в ОРЕ, з 7-10% від загального
обсягу товарної продукції у 1999 р. до 99,2% у 2005 р. Оплата генеруючим
компаніям за вироблену енергію у 2005р. склала 100%.
Таким чином з ліквідацією прямих договорів, бартеру та інших не грошових
форм розрахунків було спростоване твердження про те, що прийнята модель ОРЕ є
причиною неплатежів за електроенергію.
Учасники ОРЕ отримали належні їм кошти за електроенергію, поліпшили свій
фінансовий стан, що дозволило в останні роки спрямувати значні фінансові ресурси
на розвиток і модернізацію енергетичних потужностей.
Проте за час роботи ОРЕ окреслились проблеми, що стримують його розвиток.
Це насамперед великі обсяги боргових зобов’язань минулих років за енергоносії,
відсутність ринку системних послуг (резерв потужностей, регулювання частоти і
напруги), не відпрацьовані механізми страхування фінансових і страхових ризиків,
перехресне субсидування в ПЕК.
Подальше вдосконалення оптового ринку має проводитись з врахуванням
практики інших країн та позитивного досвіду результатів роботи діючого ОРЕ
України, якими є напрацьована роками нормативно-правова база, як основа
подальшого розвитку ОРЕ, сформовані основи конкурентних відносин, прозора
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система купівлі – продажу енергії та формування цін і платежів і, головне,
збереження єдиної енергосистеми України із стабільним забезпеченням балансу
виробництва і споживання електроенергії в ОЕС України.
Дуже важливим у 2006 р. є реалізація основних напрямків погашення та
реструктуризації боргів за спожиті енергоносії, визначених Законом України „Про
заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливноенергетичного комплексу”.
Схема функціонування оптового ринку електричної енергії
Мінпаливенерго

Виробництво
/ та продаж /
електричної енергії
НАЕК “Енергоатом”
Генкомпанії ТЕС
Генкомпанії ГЕС
ТЕЦ та ВЕС
Операториімпортери
електроенергії

Загальні збори Оптового ринку
електричної енергії

НКРЕ

(Рада ринку)

Оптове постачання
електричної енергії
ДП “Енергоринок”
- формування оптової ціни;
- закупівля та оптовий продаж;
- розподіл коштів між виробниками
електричної енергії згідно з
алгоритмом

Передача

електричної енергії
НЕК “Укренерго”

- передача електричної енергії
магістральними та міждержавними
електричними мережами
- диспетчерське управління об'єднаною
електроенергетичною системою України

Обслуговування
розподільчих
рахунків

Уповноважений
банк
Здійснює
розподіл коштів
на основі
алгоритму,
встановленого
НКРЕ

Споживачі
електричної
енергії

Місцеві постачальні компанії
Передача електричної енергії
місцевими (локальними) мережами

Постачання
електричної
енергії
/купівля на
Оптовому ринку
та роздрібний
продаж/

Постачальники
за
регульованим
тарифом
Постачальники
за
нерегульованим
тарифом
та операториекспортери
електроенергії

в ДП
„Енергоринок”
Потік електричної енергії

Плата за електроенергію

Плата за передачу

Диспечерське управління

Згідно з Концепцією функціонування та розвитку оптового ринку електричної
енергії України, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
16.11.2002 № 1789, у якій враховано норми європейського права стосовно
електроенергетики, подальший розвиток ОРЕ передбачає поступовий перехід від
існуючої моделі Оптового ринку електроенергії до ринку, який включатиме:
• ринок прямих товарних поставок електричної енергії (ринок прямих
договорів), який функціонує на основі двосторонніх договорів купівлі-продажу
електричної енергії між виробниками електричної енергії та постачальниками і
споживачами;
• балансуючий ринок електричної енергії;
• ринок допоміжних послуг.
Перехід від діючої моделі ОРЕ до запропонованої Концепцією може
здійснюватися шляхом поетапного запровадження системи двосторонніх договорів
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на купівлю електричної енергії між кінцевим споживачем і виробником та між
постачальником і виробником.
В 2005 році завершено перший із трьох етапів реалізації основних положень
Концепції.
При цьому запровадження Концепції та подальша позитивна динаміка його
розвитку можлива в разі забезпечення таких основних передумов:
♦покращення фінансового стану в електроенергетичній галузі шляхом
досягнення повної поточної оплати спожитої електроенергії, вирішення проблеми
боргів між суб’єктами ринку та їх дисбалансу;
♦ заміна морально застарілого та фізично зношеного обладнання енергетичних
компаній та зниження рівня витрат електричної енергії в мережах;
♦ поетапне запровадження автоматизованих систем комерційного обліку
електричної енергії у всіх учасників ринку на шляху від виробника до споживача
енергії та інформаційного обміну даними;
♦ подальше поглиблення конкурентних засад діяльності суб’єктів ОРЕ:
оптимізація методології тарифо- і ціноутворення та удосконалення механізмів
протидії недобросовісної конкуренції;
♦ припинення перехресного субсидіювання в паливно-енергетичному секторі;
♦ підготовка нормативно-правової бази для визначення умов і правил
функціонування нової моделі енергоринку, зокрема принципів роботи
балансуючого ринку, гарантій відшкодування його фінансових ризиків, порядку
укладання прямих договорів, зокрема, їх взаємодію із балансуючим ринком тощо.
♦ вдосконалення діючого конкурентного ринку електроенергії в Україні
створить умови для його поетапної інтеграції до єдиного Європейського ринку
електроенергії.
♦♦♦♦♦
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7.3. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
( Затверджено Указом Президента України
від 14 березня 1995 року № 213/95.
В редакції Указу Президента № 335/98 від 21.04.98. Із змінами )
1. Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ) є
незалежним позавідомчим постійно діючим державним органом.
2. Національна комісія регулювання електроенергетики України (далі –
Комісія) у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та
законами України, постановами Верховної Ради України, указами і
розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, а також
цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є:
• участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики
щодо розвитку і функціонування оптового ринку електроенергії, ринків газу, нафти
та нафтопродуктів;
• державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в
електроенергетиці та нафтогазовому комплексі;
• сприяння конкуренції у сфері виробництва електричної енергії, постачання
електричної енергії та газу, видобутку газу та нафти, зберігання та реалізації газу,
нафти і нафтопродуктів;
• забезпечення проведення цінової і тарифної політики в електроенергетиці та
нафтогазовому комплексі;
• забезпечення ефективності фукціонування товарних ринків на основі
збалансування інтересів суспільства, суб'єктів природних монополій та споживачів
їх товарів і послуг;
• захист прав споживачів електричної і теплової енергії, газу, нафти і
нафтопродуктів;
• розроблення і затвердження правил користування електричною енергією та
газом;
• координація діяльності державних органів у питаннях регулювання ринків
енергоносіїв;
• видача суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на виробництво
електричної енергії в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється
умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва
електричної енергії (ліцензійними умовами), передачу та постачання електричної
енергії, зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, який
встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності зі
зберігання природного газу (ліцензійними умовами), і постачання природного газу,
транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами,
транспортування природного і нафтового газу трубопроводами;
• контроль за додержанням ліцензіатами умов здійснення ліцензованої
діяльності.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
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1) бере участь у регулюванні платіжно-розрахункових відносин оптового ринку
електроенергії, ринків газу, нафти та нафтопродуктів;
2) уставновлює обмеження щодо суміщення видів діяльності суб'єктами
підприємницької діяльності;
3) розробляє і затверджує обов'язкові для виконання нормативні акти з питань,
що належать до її компетенції;
4) видає суб'єктам підприємницької діяльності ліцензії на виробництво
електричної енергії в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється
умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва
електричної енергії (ліцензійними умовами), передачу та постачання ефектричної
енергії, зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, який
встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності зі
зберігання природного газу (ліцензійними умовами), і постачання природного газу,
транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами,
транспортування природного і нафтового газу трубопроводами;
5) затверджує інструкцію щодо умов і правил здійснення ліцензованої
діяльності та контролю за їх виконанням;
6) визначає відповідно до законодавства показники, нижче рівня яких
дозволяється суб'єктам підприємницької діяльності здійснювати свою діяльність без
ліцензій;
7) здійснює безперешкодно перевірки дотримання умов ліцензованої
діяльності;
8) розглядає справи про порушення умов ліцензій та справи про
адміністративні правопорушення і за результатами розгляду приймає відповідні
рішення в межах своєї компетенції;
9) передає до Антимонопольного комітету України матеріали у разі виявлення
порушень антимонопольного законодавства;
10) визначає відповідність ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання,
участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більше 25 відсотків часток
(акцій, паїв) активів суб'єктів підприємницької діяльності умовам і правилам
здійснення ліцензованої діяльності;
11) надає ліцензіатам необхідну інформацію;
12) бере участь у встановленні правил функціонування оптового ринку
електроенергії, ринків газу, нафти і нафтопродуктів та у здійсненні контролю за їх
дотриманням;
13) здійснює заходи щодо забезпечення рівних прав доступу до транспортних
мереж суб'єктів ринків електроенергії, газу, нафти та нафтопродуктів усіх форм
власності;
14) встановлює ціни на створювану Комісією інформаційну продукцію та
тарифи на інформаційні послуги;
15) захищає в межах своїх повноважень інтереси споживачів у питаннях, що
стосуються цін на електроенергію, газ, нафту та нафтопродукти, а також надійності
їх постачання та якості послуг з боку постачальних організацій;
16) формує в межах своєї компетенції державну політику щодо встановлення
цін на електроенергію, газ, нафту та нафтопродукти, тарифів на їх транспортування,
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зберігання, постачання та розподіл, а також транспортування турбопроводами
інших речовин;
17) стимулює ефективність виробництва та споживання електроенергії, газу,
нафти та нафтопродуктів;
18) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до
її компетенції, розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо
вдосконалення законодавства, дає висновки на проекти законів та інших
нормативно-правових актів;
19) організовує проведення науково-технічних та аналітичних досліджень з
питань, що належать до її компетенції;
20) інформує громадськість про свою роботу, здійснює у встановленому
порядку видавничу діяльність;
21) вирішує питання щодо підготовки кадрів робочого апарату Комісії,
підвищення їх кваліфікації;
22) подає Президентові України та публікує щорічні звіти про свою діяльність;
23) співпрацює з радами споживачів щодо захисту прав споживачів
електроенергії, газу, нафти та нафтопродуктів;
24) створює для суб'єктів оптового ринку електричної енергії, ринків газу,
нафти та нафтопродуктів передумови для впевненості у справедливості цих ринків і
правил, за якими вони працюватимуть, шляхом відкритого обговорення питань, що
належать до компетенції Комісії, у присутності постачальників і споживачів,
представників громадськості та засобів масової інформації;
25) здійснює інші функції відповідно до законодавства.
5. Комісія має право:
1) у разі виявлення порушення умов та правил ліцензованої діяльності
зупиняти або анулювати дію ліцензії відповідно до законодавства;
2) погоджувати в межах своєї компетенції договір між членами оптового ринку
електричної енергії України та спеціалізоване програмне забезпечення, що
застосовується на оптовому ринку електроенергії;
3) одержувати в установленому порядку безоплатно від центральних та
місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної
Республіки Крим і органів місцевого самоврядування інформацію, документи і
матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
4) створювати відповідно до законодавства позабюджетні фонди для сприяння
функціонуванню та розвитку ринків, що регулюються Комісією;
5) залучати вчених та спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої
влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для
розроблення проектів, проведення консультацій та експертиз;
6) створювати госпрозрахункові підрозділи;
7) доступу на територію споживача під час перевірки виконання умов угод
щодо користування електроенергією та газом і захисту прав споживачів;
8) здійснювати контроль за якістю послуг організацій, що постачають
електроенергію та газ, для яких це передбачено тарифом, згідно з правилами
користування електричною енергією та газом;
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9) встановлювати в межах своїх повноважень обов'язкові для суб'єктів
підприємницької діяльності, які отримують ліцензії, нормативи достатності власних
коштів, інші показники та вимоги, що обмежують ризики з операцій на оптовому
ринку електроенергії, ринках природного і нафтового газу, нафти та
нафтопродуктів.
6. Комісія під час виконання покладених на неї функцій взаємодіє з
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, органами
виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої
влади і органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами
іноземних держав, міжнародними організаціями з питань, віднесених до її
компетенції.
7. Діяльність Комісії забезпечує робочий апарат, який складається з
центрального апарату та територіальних підрозділів.
Територіальні підрозділи Комісії діють на основі положення, що
затверджується Головою Комісії.
8. Комісія складається з членів Комісії, включаючи її Голову які працюють на
професійній основі. Голова та інші члени Комісії мають рівні права при вирішенні
питань, що належать до її компетенції.
Голова та інші члени Комісії призначаються Президентом України строком на
шість років. Одна особа не може бути членом Комісії більше двох строків підряд.
Члену Комісії після закінчення повноважень надається попередня робота
(посада), у разі її відсутності – інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або,
за його згодою, іншому підприємстві, в установі, організації. На період
працевлаштування за колишнім членом Комісії зберігаються заробітна плата (але не
більше шести місяців) та інші пільги, якими він користувався як член Комісії.
9. Члени Комісії мають право бути присутніми на будь-яких засіданнях
суб'єктів оптового ринку електроенергії, ринків газу, нафти та нафтопродуктів.
10. Голова Комісії:
1) організовує діяльність Комісії та її робочого апарату і несе персональну
відповідальність за виконанням покладених на Комісію завдань;
2) встановлює ступінь відповідальності посадових осіб робочого апарату
Комісії за виконанням ними своїх обов'язків та за діяльність структурних
підрозділів;
3) визначає питання, які підлягають розгляду Комісією, та скликає засідання
Комісії;
4) видає накази з питань діяльності робочого апарату Комісії;
5) призначає на посади та звільняє з посад працівників робочого апарату
Комісії, в тому числі за погодженням з Кабінетом Міністрів України - керівників
структурних підрозділів центрального апарату Комісії;
6) створює територіальні підрозділи Комісії;
7) затверджує положення про структурні підрозділи центрального апарату
Комісії;
8) підписує від імені Комісії ліцензії чи відмову в їх видачі, постанови та
розпорядження, які приймає Комісія;
9) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
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У разі відсутності Голови Комісії або неможливості здійснення ним своїх
повноважень обов'язки Голови за його дорученням виконує один з членів Комісії.
11. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться відповідно
до затвердженого Комісією регламенту.
Виключно на засіданнях Комісії розглядаються питання:
♦ ліцензування;
♦ стосовно проектів законів та інших нормативно-правових актів і пропозицій
щодо вдосконалення законодавства з питань енергетики;
♦ затвердження щорічного звіту про діяльність Комісії;
♦ застосування санкцій щодо ліцензіатів у разі невиконання умов і правил
здійснення ліцензованої діяльності та порушення законодавства;
♦ прийняття постанов і розпоряджень;
♦ планування роботи Комісії.
12. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як три
члени Комісії.
Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість
від загального складу Комісії.
13. Комісія в межах своїх повноважень на основі та на виконання
законодавства приймає рішення у вигляді постанов і розпоряджень.
Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, є обов'язковими для
виконання підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, які
здійснюють діяльність на оптовому ринку електроенергії, ринках газу, нафти та
нафтопродуктів.
Рішення Комісії можуть бути оскаржені у встановленому законодавством
порядку.
Комісія є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах
Державного казначейства України та печатку із зображенням Державного Герба
України та своїм найменуванням.
♦♦♦♦♦
7. 4. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЮ ЕНЕРГІЄЮ
(Затверджено постанова НКРЕ від 31.07.1996 № 28,
у редакції постанови НКРЕ від 22.08.2002 № 928. Із змінами)
1. Загальні положення
1.1. Правила користування електричною енергією (далі – Правила) розроблені
відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України
від 21.04.98 № 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики
України" (НКРЕ) і визначають взаємо відносини споживачів електричної енергії,
постачальників електричної енергії та електропередавальних організацій.
Правила є обов'язковими для споживачів, замовників, а також підприємств,
установ і організацій незалежно від форм власності, які здійснюють виробництво,
передачу та постачання електричної енергії.
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Дія цих Правил поширюється на всіх споживачів – юридичних осіб, а також
фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності. Норми розділів 2 та 3 Правил
поширюються на всіх споживачів без винятку.
1.2. У Правилах вживаються такі терміни та визначення:
авансовий платіж – часткова оплата (у розмірі, обумовленому договором)
заявленого на наступний розрахунковий період обсягу електричної енергії, яка
здійснюється до початку розрахункового періоду;
аварійна броня електропостачання (непрацюючого споживача) – найменша
величина електричної потужності та мінімальне добове електроспоживання у разі
повної зупинки виробництва, що необхідні для забезпечення роботи охоронного
освітлення та сигналізації, вентиляції шкідливих газів, каналізації, дренажних
насосів, обладнання, що забезпечує екологічну та техногенну безпеку, теплових
мереж узимку;
аварійне розвантаження – режим роботи об'єднаної енергетичної системи
України, при якому проводиться вимушене зменшення споживаної потужності для
упередження порушення сталості роботи енергосистеми;
автоматизована система обліку – сукупність об'єднаних в єдину
функціональну систему локального устаткування збору і обробки даних засобів
обліку, каналів передачі інформації та пристроїв приймання, обробки, відображення
та реєстрації інформації;
адресний економічний стимул – обчислена за спеціальною методикою для
конкретної межі балансової належності електричних мереж плата за надання послуг
з компенсації перетікання реактивної електричної енергії, яка сплачується
споживачем та призначена для стимулювання ініціативи споживача до
впровадження технологічних заходів, спрямованих на енергозбереження та
підвищення показників якості електричної енергії в місцевій (локальній) та
магістральній (міждержавній) електромережах;
багатотарифні засоби обліку – засоби вимірювальної техніки, які
використовуються для визначення обсягу електричної енергії та реалізують
процедуру погодинної реєстрації показів засобів обліку та/або реєстрації показів
засобів обліку за зонами доби;
блок-станція – електростанція, яка належить споживачеві, працює в об'єднаній
енергетичній системі України і підпорядковується її диспетчерському управлінню;
від'єднання споживача (від електромережі) – виконання організаційних і
технічних заходів, спрямованих на усунення можливості здійснення передачі
електричної енергії окремому споживачу;
відключення споживача (від електромережі) – припинення подачі
електричної енергії споживачу за допомогою відповідної комутаційної апаратури;
гранична величина обсягу споживання – обсяг споживання електричної
енергії, який визначається для споживачів постачальником електричної енергії за
регульованим тарифом відповідно до порядку, встановленого чинними нормативноправовими актами;
гранична величина споживання електричної потужності – максимальна
величина сумарного споживання електричної потужності в години максимального
навантаження енергосистеми, яка визначається для споживачів постачальником
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електричної енергії за регульованим тарифом відповідно до порядку, встановленого
чинними нормативно-правовими актами;
договір про технічне забезпечення електропостачання споживача – угода
двох сторін (споживач та електропередавальна організація або основний споживач),
яка є документом певної форми, що встановлює зміст та регулює правовідносини
між сторонами під час технічного забезпечення постачання електричної енергії;
договір про купівлю-продаж електричної енергії – угода двох сторін
(постачальник електричної енергії за нерегульованим тарифом і споживач), що є
документом певної форми, який встановлює зміст та регулює правовідносини між
сторонами під час купівлі-продажу електричної енергії;
договір про спільне використання технологічних електричних мереж
основного споживача – угода двох сторін (основний споживач і субспоживач), що
є документом певної форми, який встановлює зміст та регулює правовідносини між
сторонами під час передачі електричної енергії технологічними мережами
основного споживача для потреб субспоживача;
договір про постачання електричної енергії – угода двох сторін
(постачальник електричної енергії за регульованим тарифом і споживач), що є
документом певної форми, який встановлює зміст та регулює правовідносини між
сторонами під час постачання електричної енергії за регульованим тарифом;
договір про приєднання – угода двох сторін (електропередавальна організація
(основний споживач) та замовник), що є документом певної форми, який
встановлює зміст та регулює правовідносини між сторонами під час отримання та
виконання технічних умов електропостачання;
договірна величина споживання електричної енергії – узгоджений в договорі
між постачальником електричної енергії і споживачем обсяг електричної енергії,
який може бути спожитий споживачем за відповідний розрахунковий період;
договірна потужність – узгоджена із споживачем на розрахунковий період
відповідно до нормативних документів та зазначена у договорі гранична величина
сумарної споживаної потужності в години максимального навантаження
енергосистеми, яка встановлюється для об'єктів споживача потужністю 150 кВ х А
(кВт) і більше, що розташовані окремо від основного підприємства споживача і не
мають спільної з іншими об'єктами споживача технологічної електричної мережі;
дозволена потужність – величина потужності, яку електропередавальна
організація дозволила споживачу для використання (споживання) за кожним
окремим об'єктом на підставі нормативно-технічних документів і яка визначена в
технічних умовах електропостачання;
джерело електропостачання – електроустановка, яка призначена для
виробництва або перетворення та розподілу електричної енергії;
електрична енергія (активна) – енергоносій, який виступає на ринку як товар,
що відрізняється від інших товарів особливими споживчими якостями та фізикотехнічними характеристиками (одночасність виробництва та споживання,
неможливість складування, повернення, переадресування), які визначають
необхідність регулювання та регламентації використання цього товару;
електропередавальна організація – суб'єкт господарювання, який отримав
ліцензію НКРЕ на право здійснення підприємницької діяльності з передачі
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електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами або
місцевими (локальними) електричними мережами, а також суб'єкт господарювання,
який отримав ліцензію НКРЕ на право здійснення підприємницької діяльності з
передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та ліцензію
НКРЕ на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом, що здійснює свою діяльність на закріпленій
території;
електроустановка – установка, яка призначена для виробництва або
перетворення, передачі, розподілу чи споживання електроенергії;
електрична мережа – призначена для перетворення, передачі та/або
розподілу електричної
енергії
сукупність
електроустановок
з усією
інфраструктурою, у тому числі системи автоматики, захисту, управління,
регулювання та зв'язку;
засоби обліку – засоби вимірювальної техніки, які використовуються для
визначення обсягу електричної енергії та рівня споживання електричної
потужності;
замовник – фізична або юридична особа, яка бажає спроектувати, побудувати
чи реконструювати та приєднати до електромереж свої електроустановки або
електроустановки інших осіб відповідно до технічних умов, виданих
електропередавальною організацією (основним споживачем);
збитки (з вини споживача) – витрати, недоотримана вигода (за винятком
доходу від реалізації недоврахованої електричної енергії) постачальника
електричної енергії або електропередавальної організації (основного споживача),
яких вони зазнали внаслідок пошкодження електроустановок через зловмисну чи
недбалу діяльність споживача (субспоживача) або інших осіб, та вартість робіт і
послуг, необхідних для відновлення електроустановок та електропостачання;
збитки споживача – вартість пошкодженого устаткування, недоотримана
вигода від реалізації недовиробленої продукції, втрати від екологічних наслідків та
травматизму та втрати здоров'я, які виникли внаслідок обмеження чи припинення
постачання електричної енергії з вини постачальника електричної енергії або
електропередавальної організації, та вартість робіт, необхідних для відновлення
устаткування та технологічних процесів;
користування електричною енергією – споживання електричної енергії з
дотриманням споживачем визначених відповідними договорами умов приєднання
до електричних мереж, умов оплати купованої електричної енергії та режимів
споживання електричної енергії для отримання договірних обсягів електричної
енергії та рівня потужності;
локальне устаткування збору і обробки даних (ЛОУ) – обчислювальна
система, яка збирає, обробляє і накопичує дані про обсяги та параметри потоків
електричної енергії та рівень споживаної потужності;
межа балансової належності – точка розподілу елементів електричної мережі
між власниками електроустановок за ознаками права власності або повного
господарського відання;
межа експлуатаційної відповідальності – точка розподілу електрикчної
мережі за ознакою зобов'язань з експлуатації тих чи інших її ділянок або елементів,
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встановлюється за згодою сторін. При відсутності такої згоди (договору) межа
експлуатаційної відповідальності збігається з межею балансової належності;
недовідпущена електрична енергія – різниця між обсягом електричної енергії,
який мав бути поставлений споживачеві у певний період відповідно до договору, і
фактично отриманим споживачем обсягом електричної енергії за цей період, що
виникла в результаті перерви в електропостачанні, у тому числі при відключеннях
та обмеженнях;
недоврахована електрична енергія – обсяг електричної енергії, використаний
споживачем або переданий транзитом, але не врахований розрахунковими засобами
обліку або врахований неправильно;
обмеження електропостачання – зниження обсягу постачання електричної
енергії та (або) рівня потужності для споживача в порівнянні із договірними
величинами;
однотарифні засоби обліку – засоби вимірювальної техніки, які
використовуються для визначення обсягу електричної енергії та реєструють
інтегральне (сумарне) значення показів;
основний споживач – споживач електричної енергії або власник електричних
мереж, мережі якого безпосередньо підключені до мереж електропередавальної
організації або до магістральних (міждержавних) електромереж та який передає
частину електроенергії своїми електромережами субспоживачам;
остаточний розрахунок (за активну електричну енергію) – повний
розрахунок споживача за спожиту в розрахунковому періоді електричну енергію з
урахуванням сум проведеної оплати споживання електричної енергії в цьому
розрахунковому періоді;
перетікання реактивної електричної енергії – складова фізичних процесів
передачі, розподілу та споживання активної електричної енергії, яка залежно від
параметрів, схеми та режиму роботи електричної мережі спричиняє додаткові
технологічні втрати активної електричної енергії та погіршення показників якості
електричної енергії;
підключення – подача електричної енергії споживачу за допомогою відповідної
комутаційної апаратури;
плановий платіж – перерахування коштів у разі застосування порядку
розрахунків частинами з певною періодичністю (плановий період) з коригуванням
обсягів оплати, що була здійснена протягом розрахункових періодів
(розрахункового періоду), відповідно до фактично спожитої електричної енергії на
підставі показів розрахункових засобів обліку після закінчення планового періоду.
Величина планового платежу, розрахункового та планового періодів обумовлюється
в договорі;
плановий період – проміжок часу між процедурами коригування (які
завершують планові періоди) обсягів оплати відповідно до фактично спожитої
електричної енергії на підставі показів розрахункових засобів обліку;
плата за компенсацію перетікання реактивної електроенергії – плата за
послуги, які електропередавальна організація змушена надавати споживачу, якщо
він експлуатує електромагнітно незбалансовані електроустановки;
549

попередня оплата – 100-відсоткова оплата обсягу очікуваного споживання
електричної енергії, заявленого на наступний розрахунковий період, яка
здійснюється до початку розрахункового періоду;
постачальник електричної енергії – суб'єкт господарювання, який отримав
ліцензію НКРЕ на право здійснення підприємницької діяльності з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом (енергопостачальники, що
здійснюють свою діяльність на закріпленій території) або за нерегульованим
тарифом;
постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом – надання
електричної
енергії
споживачам
за
допомогою
електроустановок
електропередавальної організації, яке здійснює постачальник електричної енергії, за
цінами, які визначаються відповідно до договору купівлі-продажу електричної
енергії із споживачем;
постачання електричної енергії за регульованим тарифом – надання
електричної енергії споживачу за допомогою власних електроустановок ліцензіата з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом на підставі договору за
тарифами, які формуються відповідно до Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом;
приєднана потужність – сумарна потужність приєднаних до електричної
мережі електродвигунів напругою вище 1000В та трансформаторів споживача (без
врахування резервних трансформаторів), які перетворюють електроенергію на
робочу напругу (яка безпосередньо живить струмоприймачі). У тих випадках, коли
живлення електроустановок споживача здійснюється від трансформаторів чи
низьковольтних мереж електропередавальної організації, за приєднану потужність
приймається дозволена до використання потужність, величина якої зазначається у
договорі;
приєднання – виконання організаційних і технічних заходів, спрямованих на
створення можливості здійснення передачі електричної енергії окремому
споживачу;
поточні рахунки із спеціальним режимом використання оптового ринку
електричної енергії (далі – поточні рахунки із спеціальним режимом використання)
– рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють постачання
електричної енергії на закріпленій території та оптове постачання електричної
енергії, відкриті в уповноваженому банку і призначені виключно для накопичення
коштів, отриманих за електричну енергію від споживачів, та розрахунків з
учасниками оптового ринку електричної енергії;
реактивна
електрична
енергія
–
викликана
електромагнітною
незбалансованістю
електроустановок
технологічно
шкідлива
циркуляція
електричної енергії між джерелами електропостачання та приймачами змінного
електричного струму;
реактивна потужність – складова повної потужності, яка залежно від
параметрів, схеми та режиму роботи електричної мережі спричиняє додаткові
втрати активної електричної енергії та погіршення показників якості електричної
енергії;
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розрахункові засоби обліку – засоби обліку, що застосовуються для здійснення
комерційних
розрахунків
між
постачальником
електричної
енергії,
електропередавальною організацією та споживачем;
розрахунковий (комерційний) облік електричної енергії – визначення на
підставі вимірів та інших регламентованих процедур обсягу електричної енергії та
рівня потужності для здійснення комерційних розрахунків між постачальником
електричної енергії, електропередавальною організацією та споживачем;
розрахунковий період – період часу, за який визначається обсяг спожитої
та/або переданої електричної енергії, величина потужності, та здійснюються
відповідні розрахунки. Погоджений сторонами розрахунковий період вказується в
договорі;
споживач електричної енергії (споживач) – юридична або фізична особа –
суб'єкт господарської діяльності, що використовує електричну енергію для
забезпечення потреб власних електроустановок на підставі договору;
струмоприймач – апарат, агрегат, механізм, призначений для перетворення
електричної енергії в інший вид енергії;
субспоживач – суб'єкт господарської діяльності – споживач, якому електрична
енергія постачається постачальником електричної енергії через мережі
електропередавальних організацій та технологічні електричні мережі основного
споживача, до мереж якого приєднані електроустановки суб'єкта господарської
діяльності – споживача (субспоживача);
технічна перевірка – виконання комплексу робіт з метою визначення
відповідності стану засобів обліку електричної енергії та схем їх включення, а
також відповідності стану електропроводки та електроустановок в точці приєднання
до мереж електропередавальної організації Правилам устройства электроустановок
та іншим нормативно-технічним документам;
технічні (контрольні) засоби обліку – засоби обліку, що застосовуються
суб'єктом господарської діяльності для контролю витрат електричної енергії на
власні потреби та/або для визначення та аналізу втрат електричної енергії у власних
електричних мережах;
технічні умови – документ, що видається замовнику електропередавальною
організацією або основним споживачем і містить перелік обгрунтованих технічних
умов та вимог щодо інженерного забезпечення об'єкта електропостачання;
технологічна броня електропостачання – найменша величина потужності та
тривалість часу, що потрібні споживачу для безпечного завершення технологічного
процесу, циклу виробництва, після чого можуть бути відключені відповідні
струмоприймачі;
технологічні витрати електричної енергії (на передачу електричної енергії
електричними мережами) – це сума втрат електричної енергії в елементах мереж,
витрат електричної енергії на власні потреби підстанцій та витрат електроенергії на
плавлення ожеледі;
технологічні електричні мережі – електричні мережі, що належать
основному споживачу і можуть бути використані для передачі електричної енергії
для власного споживання та/або субспоживачам, а також для транзиту електричної
енергії в мережі електропередавальної організації;
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точка обліку електричної енергії – точка електромережі, в якій за допомогою
засобів обліку або розрахунковим шляхом визначаються значення обсягів
електричної енергії та рівня потужності;
транзит електричної енергії – обумовлене в договорі (про технічне
забезпечення електропостачання, про спільне використання технологічних
електричних мереж основного споживача, про передачу (транзит) електричної
енергії) забезпечення передачі певних обсягів електричної енергії власником
електричних мереж або суб'єктом господарювання, який здійснює оперативне
управління цими електричними мережами;
форс-мажорні обставини – надзвичайна і непереборна за наявних умов сила,
захист від дії якої не передбачено в проектній та іншій нормативній документації,
дію якої неможливо упередити застосуванням високо професійної практики
персоналу, дія якої може бути викликана:
• винятковими погодними умовами і стихійним лихом (ураган, буря, повінь,
нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув грунту);
• непередбаченими ситуаціями, викликаними діями сторони, що не є
енергопостачальною організацією і споживачем електроенергії (страйк, локаут, дія
суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний
акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська
демонстрація, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух);
• умовами, регламентованими державними органами керування, а також
пов'язаними з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і
непередбаченими ситуаціями;
якість електричної енергії – перелік визначених Державним комітетом
України з питань технічного регулювання та споживчої політики значень
показників якості електричної енергії і значень нормально допустимих та гранично
допустимих норм якості електричної енергії, у разі дотримання яких забезпечується
електромагнітна сумісність електричних мереж електропередавальної організації та
електроустановок споживачів електричної енергії.
1.3. Постачання електричної енергії здійснюється на підставі договору про
постачання електричної енергії, що укладається між споживачем та постачальником
електричної енергії за регульованим тарифом або договору про купівлю-продаж
електричної енергії, що укладається між споживачем та постачальником
електричної енергії за нерегульованим тарифом.
1.4. У разі постачання споживачу електричної енергії постачальником
електричної енергії за регульованим тарифом електричними мережами іншої
електропередавальної організації (у тому числі магістральними (між державними)
електромережами) між споживачем та електропередавальною організацією на
основі типового договору укладається договір про технічне забезпечення
електропостачання споживача.
1.5. Договір про постачання електричної енергії на основі типового договору
(додаток 2) укладається постачальником електричної енергії за регульованим
тарифом з усіма споживачами та субспоживачами, які розташовані на території
здійснення ліцензованої діяльності постачальником електричної енергії за
регульованим тарифом.
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Умови договору про купівлю-продаж електричної енергії між споживачем
(субспоживачем) та постачальником електричної енергії за нерегульованим
тарифом визначаються за згодою сторін. Цей договір укладається відповідно до
чинного законодавства України.
1.6. Відносини між споживачами та субспоживачами, у тому числі їх взаємна
відповідальність, регулюються договором про спільне використання технологічних
електричних мереж основного споживача, що укладається між ними на основі
типового договору (додаток 3).
Основні споживачі, для яких надання послуг з передачі електричної енергії не є
основним видом діяльності та які не є електропередавальними організаціями, не
мають права відмовити субспоживачам у разі дотримання останніми вимог цих
Правил в укладенні договорів про спільне використання технологічних електричних
мереж основного споживача, якщо щодо субспоживачів вони є монополістами з
передачі електричної енергії.
1.7. Укладення, внесення змін, подовження чи розірвання дії будь-якого із
договорів здійснюються відповідно до вимог законодавства, зокрема цих Правил.
1.8. Постачальники електричної енергії за регульованим тарифом на
закріпленій території не мають права відмовити споживачу або субспоживачу, який
розташований на цій території, у разі дотримання останнім вимог цих Правил в
укладенні договору про постачання електричної енергії.
Зміна організаційно-правової форми, форми власності чи економічного стану
постачальника електричної енергії за регульованим тарифом не може призводити до
обмеження чи припинення електропостачання споживача, якщо останній виконує
свої зобов'язання згідно з договором та цими Правилами.
1.9. Електропередавальна організація не має права відмовити в передачі
електричної енергії постачальникам електричної енергії, в приєднанні до її мереж
інших електропередавальних організацій або замовників за умов дотримання ними
вимог законодавства України, зокрема цих Правил та інших нормативно-технічних
документів.
1.10. Спірні питання між споживачем та постачальником електричної енергії
або електропередавальною організацією розглядаються в межах наданих
законодавством повноважень НКРЕ, Мінпаливенерго України, Антимонопольним
комітетом України, Держенергонаглядом України та судом.
1.11. Енергетичний нагляд в електроенергетиці, нагляд за охороною праці,
контроль у сфері енергозбереження здійснюються персоналом підрозділів органів
виконавчої влади, на які покладені відповідні обов'язки згідно із законодавством
України.
♦♦♦♦♦
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ДОДАТКИ
1. Порівняльна характеристика заходів у сфері енергозбереження
в країнах СНД, Центральної Європи та Європейського Союзу
Вид заходу

Країни СНД / ЦЄ

Країни ЄС

Програми в житловій сфері
Більшість програм популяризації енергозбереження у Поряд із поширенням інформації через ЗМІ
цій сфері реалізовувалися за рахунок допомоги ЄС. діють численні консультаційні центри,
Здебільшого, заходи зводилися до виготовлення
навчальні програми. Часто інформаційні
Популяризація
брошур і посібників для населення та проведення
компанії поєднуються із субсидуванням
інформаційних кампаній у засобах масової
громадян на проведення енергозберігаючих
інформації.
заходів.
Простежується певне скорочення
фінансових механізмів порівняно з 1980-и
роками. В теперішній час це переважно
надання ґрантів для малозабезпечених та
У країнах СНД/ЦЄ є рідкісними випадки створення
літніх людей. Існують процедури
Джерела
механізмів фінансування енергозберігаючих заходів
фінансування
відшкодування податків на запровадження
для населення.
енергозберігаючих заходів або придбання
енергозберігаючого обладнання,
фінансування третьою стороною
енергозберігаючих проектів.
Посилено вимоги до стандартів
будівництва. Передбачені жорсткі вимоги
до побутового обладнання, реалізовуються
У більшості країн СНД лише проводиться перегляд
програми енергоефективного маркування
застарілих (як правило, діючих ще з радянських часів)
Регулювання
побутового обладнання та мінімального
стандартів і норм у будівництві та стандартів
рівня енергоспоживання. Поширюється
енергоефективності обладнання.
практика поєднання посилення вимог
стандартів та використання добровільних
угод з будівельними компаніями.
Інформація щодо використання добровільних угод з Добровільні угоди в основному стосуються
Добровільні угоди енергозбереження в країнах СНД/ЦЄ практично
обумовлення використання енергозберігаювідсутня.
чого побутового та офісного обладнання.
Енергозберігаючі програми в промисловості
У деяких країнах СНД/ЦЄ здійснюється видання
посібників з питань енергозбереження у
У країнах ЄС поширення інформації щодо
промисловості, а також є програми енергетичного енергозбереження у промисловості має дуже
аудиту. Проте в більшості випадків такі програми важливе значення. Поряд з програмами
популяризації енергозбереження у цій сфері
енергетичного аудиту активно
Популяризація
реалізовувалися за рахунок допомоги ЄС у рамках використовуються навчально-консультаційні
окремих проектів. Створюються навчальні центри, центри, програми обміну досвідом,
поширення інформації щодо
інформаційні мережі. Формується чітке
енергозберігаючої техніки і технологій.
усвідомлення зв'язків між енергозбереженням та
підвищенням конкурентоспроможності продукції.
У країнах СНД/ЦЄ майже не здійснюється
У країнах СЄ у промисловості також
фінансування енергозберігаючих заходів у
промисловості. Простежується певне небажання й простежується певне скорочення фінансових
механізмів порівняно з 1980-ми роками. Проте
незацікавленість в інвестуванні проектів
Джерела
енергозбереження на підприємствах до завершення тут діє достатньо механізмів фінансування, які
здебільшого стосуються підтримки й
фінансування
процесів реструктуризації економіки та
поширення окремих технологій і обладнання.
приватизації. Деякі країни планують створити
Використовуються перфоманс-контрактинг,
спеціальні фонди енергозбереження для
податкові пільги, кредитування.
фінансування енергозберігаючих заходів у
промисловості.
У країнах СНД поширено систему інспектування Країни ЄС мають не багато форм регулювання
енерговикористання. Діє система нормування
у промисловості через різноманітність
Регулювання
витрат енергоресурсів. Кошти від штрафних
технологічного виробництва, що створює
санкцій за порушення правил і норм використання значні труднощі для впровадження
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енергоресурсів часто спрямовуються на
фінансування фондів з енергозбереження.

стандартизованих правил і норм. У ЄС набула
поширення практика створення спеціальних
служб енергоменеджменту.
У країнах ЄС поширена практика укладання
добровільних угод в сфері промисловості.
Деякі країни для більшого зацікавлення
виробників до підвищення ефективності
використання енергоносіїв поєднують
Фактично в країнах СНД/ЦЄ відсутні добровільні
Добровільні угоди
добровільні угоди з фінансовими ініціативами.
угоди.
Деякі країни мають чітко визначені цілі з
енергозбереження у промисловості, що
стимулює укладання добровільних угод і
визначає рівень відповідальності за
невиконання таких встановлених цілей.
Енергозберігаючі програми на транспорті
У деяких країн СНД/ЦЄ діють загальні програми Використовуються заходи популяризації
популяризації енергозбереження на транспорті.
енергозбереження на транспорті. Проводяться
Деякі країни практикують включення питань
регулярні інформаційні компанії у ЗМІ, курси
Популяризація
енергозбереження до тестів на отримання
енергозбереження на транспорті, курси
посвідчення водія. Існують курси економного
економного водіння. Існують численні
водіння транспортних заходів.
програми обміну досвідом.
Існує небагато фінансових механізмів
поширення енергозбереження у країнах ЄС, за
Джерела
Існує небагато фінансових механізмів поширення
винятком поширення й підвищення
фінансування
методики і практики енергозбереження.
ефективності використання громадського
транспорту.
Запроваджуються методи стандартизації
ефективності використання пального
У країнах СНД є небагато механізмів регулювання
Регулювання
транспортними засобами, методи цінової
енергозбереження на транспорті.
політики для зменшення споживання
енергоресурсів на транспорті.
Поширена практика укладання добровільних
угод з виробниками транспортних засобів
Фактично в країнах СНД/ЦЄ добровільні угоди
Добровільні угоди
щодо підвищення їх енергоефективності.
відсутні.
Поширюється практика енергоефективного
маркування автомобілів.
Міжгалузеві енергозберігаючі програми
Поширено практику управління
енергоспоживанням серед споживачів –
енергетичного менеджменту (DSM). Розвинені
Існують програми підвищення енергоефективності
консультаційні центри та поширюється
Популяризація
міського господарства. Створюються регіональні
інформація щодо енергозбереження у
мережі консультаційних центрів.
регіональних мережах ЗМІ. Також
поширюється практика обміну досвідом з
питань енергозбереження.
Існує небагато фінансових механізмів. Хоча мережі
У країнах ЄС діють фінансові механізми
теплозабезпечення потребують модернізації,
поширення енергетичного менеджменту серед
Джерела
фінансування на ці роботи або взагалі відсутнє, або
споживачів – DSM, наприклад, для реалізації
фінансування
недсотатнє. Програми модернізації місцевих
регіональних програм когенерації та
енергомереж реалізовуються за рахунок програм
централізованого опалення.
допомоги ЄС.
Країни ЄС, окрім застосування методів
У країнах СНД регулювання здійснюється
стандартизації ефективності використання
переважно за допомогою стандартів і будівельних паливно-енергетичних ресурсів, вимагають ще
Регулювання
нормативів.
й наявності програм реалізації
енергозберігаючих заходів на місцевому рівні.
Фактично добровільні угоди в країнах СНД/ЦЄ у Фактично добровільні угоди в країнах ЄС у
Добровільні угоди
цій сфері відсутні.
цій сфері відсутні.

♦♦♦♦♦
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2. Первичное потребление энергии в мире, 2004 г.
(Таблицы 2-4 по данным Международной ассоциации энергетики)
Регионы,
страны
Мир
Большая восьмерка
США
ЕС=25
Россия
Африка
Ближний Восток
Европа
Страны СНГ
АТР*
Северная Америка
Латинская
Америка
Мир
Большая восьмерка
США
ЕС=25
Россия
Африка
Ближний Восток
Европа
Страны СНГ
АТР∗
Северная Америка
Латинская
Америка

Нефть∗

Газ

3 989
1 631
916
687
129
133
393
761
280
1 043
1 027
353

2 303
1 294
512
413
362
68
203
463
520
311
590
147

Уголь

Атомная Прочее
энергия

Млн т н.э.
2 731
901
557
318
106
99
10
373
185
1 449
588
27

624
463
188
291
32
3
0
235
52
119
208
7

Доля от мирового потребления, %
100,0
100,0
100,0
100,0
40,9
56,2
33,0
74,1
23,0
22,2
20,4
30,1
17,2
17,9
11,7
46,6
15,7
3,9
5,2
3,2
3,3
3,0
3,6
0,5
8,8
0,4
0,0
9,8
19,1
20,1
13,7
37,7
7,0
22,6
6,8
8,3
26,1
13,5
53,0
19,0
25,7
25,6
21,5
33,4
6,4
1,0
1,0
8,9

Всего

1 540
538
159
80
40
255
4
187
45
715
174
161

11 187
4 826
2 332
1 789
669
558
609
2 019
1 082
3 636
2 587
695

100,0
34,9
10,3
5,2
2,6
16,5
0,3
12,1
2,9
46,4
11,3
10,5

100,0
43,1
20,8
16,0
6,0
5,0
5,4
18,0
9,7
32,5
23,1
6,2

3. Добыча и внешняя торговля энергоносителями, 2004 г.
Регионы,
страны

Добыча
Нефть

Мир
Большая восьмерка

3 868
1 037

Газ

Уголь
Млн т н.э.
2 422
2 732
1 296
801

∗

Чистый импорт
(экспорт - импорт)
Нефть
Газ
Прочее
0
753

0
65

0
н.д.

Высокая глубина переработки нефти достигнута на НПЗ США (90-92%), где отбор светлых
нефтепродуктов находится на уровне 73-75%. В странах Западной Европы глубина переработки
составляет 70-80% (Франция – 79%, Германия – 83,2%), а отбор светлых нефтепродуктов – 40%; в
Японии глубина переработки нефти – 73,1%.
∗

Азийско-Тихоокеанский регион.
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Регионы,
страны

Добыча

США
ЕС=25
Россия
Африка
Ближний Восток
Европа
Страны СНГ
АТР
Северная Америка
Латинская
Америка

Нефть
330
120
459
441
1 187
276
575
380
668
342

Газ
489
187
530
131
252
270
677
291
687
116

Уголь
567
183
128
140
1
204
230
1 506
606
44

Чистый импорт
(экспорт - импорт)
Нефть
Газ
Прочее
557
80
н.д.
546
215
151
-249
-153
н.д.
-300
-58
-59
-801
-32
-123
459
184
176
-280
-128
-121
645
26
83
516
2
41
-212
-3
-269

Доля от мировой добычи, %
100,0
100,0
100,0
Мир
Большая восьмерка 26,8
53,5
29,3
США
8,5
20,2
20,8
ЕС=25
3,1
7,7
6,7
Россия
11,9
21,9
4,7
Африка
11,4
5,4
5,1
Ближний Восток
30,7
10,4
0,0
Европа
7,1
11,1
7,5
Страны СНГ
14,9
27,9
8,4
АТР*
9,8
12,0
55,1
Северная Америка
17,3
28,3
22,2
Латинская
8,8
4,8
1,6
Америка

зависимость от импорта♦, %
0,0
0,0
0,0
64,8
27,6
н.д.
59,9
18,4
н.д.
92,4
74,9
69,6
4,7
2,9
н.д.
36,2
2,9
41,3
8,0
6,2
67,7
90,9
74,8
68,5
20,5
17,3
7,4
68,2
33,7
30,3
58,5
17,7
16,4
22,2
14,4
46,5

♦♦♦♦♦
4. Показатели потребления первичных энергоносителей
и доля АЭС в них по регионам мира∗
Регион
Северная
Америка
Латинская
Америка
Западная
Европа
Восточная

1997 год

2000 год

2010 год

2020 год

ОП

ДПЭ

АЭС

ОП

ДПЭ

АЭС

ОП

ДПЭ

АЭС

ОП

ДПЭ

АЭС

108,7

35,9

6,3

113

36

5,8
5,7

123
139

36
36

4,8
4,7

131
157

38
39

3,1
5,3

28,7

29,6

0,7

31

30

0,6
0,6

39
47

33
34

0,6
0,7

48
64

36
36

0,4
1,0

62,6

41,3

12,9

64

42

13
12

68
76

44
47

12
11

72
86

45
52

8,6
11,0

54,1

30,7

4,5

54

31

5,1

61

32

4,8

75

34

3,0

♦

Зависимость от импорта рассчитана как доля импорта энергоносителя в его внутреннем
потреблении страны или региона.
∗
ОП – общее потребление, ЭДж; ДПЭ – для производства электроэнергии, %; АЭС – доля АЭС,
%. 1 ЭДж = 1018 Дж.
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Европа и страны
бывшего СССР

5,2

67

33

5,4

90

34

5,2

4,6
4,6
0,7
0,7

32
34,5
25
28

32,4
32,4
23
23

5,5
5,8
0,5
0,5

33,3
41
33
42

36,3
33
26
25

6
7,5
0,4
0,8

Россия

31

31

4,1

30,4

32

Африка

17,2

21,5

0,7

19

22

35,6

25,7

0,2

40

26

0,2
0,3

59
71

29
29

0,4
0,5

88
122

32
32

0,5
0,7

19,6

24,3

-

21

25

-

30
34

28
28

0,1

43
53

30
30

1

Дальний Восток

80,5

33,3

5,2

88

34

Всего в мире

406,9

33

5,4

430

33

4,9
4,8
5,1
5,0

118
134
524
597

38
38
35
35

5,8
6,4
4,6
4,7

159
198
648
812

42
42
37
38

5,1
6,5
3,3
4,7

Средний Восток
и Южная Азия
Юго-Восточная
Азия

♦♦♦♦♦
5. Достоверные запасы нефти по странам и регионам мира∗
Страны и регионы
/годы

2006
1986,
1996,
млрд
млрд
млрд
млрд
баррелей баррелей баррелей тонн

Доля в
мировых
запасах, %

Срок исчерпания
разведанных
запасов, лет♦

Канада

9,6

10,5

16,5

2,3

1,4

14,8

Мексика

55,6

48,8

13,7

1,9

1,1

10,0

США

36,4

29,8

29,3

3,6

2,4

11,8

Северная Америка

101,5

89,0

59,5

7,8

5,0

11,9

Аргентина

2,2

2,4

2,3

0,3

0,2

8,7

Бразилия

2,2

6,2

11,8

1,6

1,0

18,8

Венесуэла

54,5

66,3

79,7

11,5

6,6

72,6

Колумбия

1,2

3,0

1,5

0,2

0,1

7,3

Перу

0,6

0,8

1,1

0,1

0,1

27,1

Тринидад и Тобаго

0,6

0,7

0,8

0,1

0,1

13,0

∗

За 1981, 1991 и 2000 годы данные о запасах приведены в баррелях (как принято в западной
статистике), а на 2006 — и в баррелях, и в тоннах (в тоннах принято измерять запасы и добычу
нефти в отечественной статистике). Точный пересчет баррелей в тонны требует сведений о
средней плотности нефти, добываемой в каждой стране (баррель — объемный показатель, равный
159 л, а тонна — мера массы). При грубых расчетах принимают, что 1 тонна соответствует 7,3
барреля. В запасы включаются данные по сырой нефти, горючим сланцам, битуминозным пескам
и газовому конденсату. Исключены данные по природному жидкому топливу, полученному из
других источников, например, при переработке угля. Из-за округления некоторые итоговые
данные могут несколько отличаться от суммы слагаемых.
♦
Отношение запасов нефти к годовой добыче показывает на сколько лет хватит разведанных
запасов при современном уровне добычи.
Информация по данным компании «Бритиш Петролеум»
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Страны и регионы
/годы

2006
1986,
1996,
млрд
млрд
млрд
млрд
баррелей баррелей баррелей тонн

Доля в
мировых
запасах, %

Срок исчерпания
разведанных
запасов, лет♦

Эквадор

1,1

3,4

5,1

0,7

0,4

25,6

Прочие страны Южной и
Центральной Америки

0,5

1,1

1,3

0,2

0,1

24,8

Южная и Центральная
Америка

62,9

83,8

103,5

14,8

8,6

40,7

Азербайджан

…

…

7,0

1,0

0,6

42,4

Великобритания

5,6

4,5

4,0

0,5

0,3

6,1

Дания

0,4

0,9

1,3

0,2

0,1

9,3

Италия

0,6

0,7

0,7

0,1

0,1

17,0

Казахстан

…

…

39,6

5,4

3,3

79,6

Норвегия

5,6

10,8

9,7

1,3

0,8

8,9

Россия

…

…

74,4

10,2

6,2

21,4

Румыния

1,4

1,0

0,5

0,1

**

11,3

Туркмения

…

…

0,5

0,1

**

7,8

Узбекистан

…

…

0,6

0,1

**

12,9

65,0***

63,6***

2,2

0,3

0,2

12,9

Европа и СНГ

78,6

81,5

140,5

19,2

11,7

22,0

Ирак

65,0

100,0

115,0

15,5

9,6

Более 100

Иран

59,0

93,7

137,5

18,9

11,5

93,0

Йемен

0,1

0,1

2,9

0,4

0,2

18,3

Катар

4,5

3,7

15,2

2,0

1,3

38,0

Кувейт

92,5

96,5

101,5

14,0

8,5

Более 100

ОАЭ

33,0

98,1

97,8

13,0

8,1

97,4

Оман

4,1

5,2

5,6

0,8

0,5

19,6

171,5

261,5

264,2

36,3

22,0

65,6

Сирия

1,5

2,6

3,0

0,4

0,2

17,5

Прочие страны
Юго-Западной Азии

0,2

0,1

0,1

Менее
0,05

**

4,6

Юго-Западная Азия

431,3

661,5

742,7

101,2

61,9

81,0

Алжир

8,8

10,0

12,2

1,5

1,0

16,6

Ангола

2,0

3,1

9,0

1,2

0,8

19,9

Габон

0,7

1,5

2,2

0,3

0,2

25,8

Египет

3,8

3,8

3,7

0,5

0,3

14,6

Конго (Браззавиль)

0,8

1,3

11,8

0,3

0,1

19,3

Ливия

21,3

19,5

39,1

5,1

3,3

63,0

Нигерия

16,6

20,8

35,9

4,8

3,0

38,1

Судан

0,3

0,3

6,4

0,9

0,5

46,3

Тунис

1,8

0,4

0,7

0,1

0,1

25,2

Прочие страны Европы и
СНГ

Саудовская Аравия
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Страны и регионы
/годы

2006
1986,
1996,
млрд
млрд
млрд
млрд
баррелей баррелей баррелей тонн

Доля в
мировых
запасах, %

Срок исчерпания
разведанных
запасов, лет♦

Чад

…

…

0,9

0,1

0,1

14,3

Экваториальная Гвинея

…

0,6

1,8

0,2

0,1

13,6

Прочие страны Африки

1,0

0,7

0,6

0,1

**

12,0

Африка

57,0

72,0

114,3

15,2

9,5

31,8

Австралия

2,9

4,0

4,0

0,5

0,3

20,0

Бруней

1,4

1,1

1,1

0,2

0,1

14,9

Вьетнам

…

0,8

3,1

0,4

0,3

21,8

Индия

3,8

5,5

5,9

0,8

0,5

20,7

Индонезия

9,2

5,0

4,3

0,6

0,4

10,4

Китай

17,1

16,3

16,0

2,2

1,3

12,1

Малайзия

3,5

5,2

4,2

0,5

0,3

13,9

Таиланд

0,1

0,3

0,5

0,1

**

5,2

Прочие страны Южной,
Восточной и ЮгоВосточной Азии и Океании

1,1

1,0

1,0

0,1

0,1

13,2

Южная, Восточная, ЮгоВосточная Азия,
Австралия
и Океания

39,1

39,2

40,2

5,4

3,4

13,8

Итого в мире

770,4

1027,0

1200,7

163,6

100,0

40,6

В том числе
страны ОПЕК

535,8

785,1

902,4

123,2

75,2

73,1

♦♦♦♦♦
6. Достоверные запасы природного газа
по странам и регионам мира
Страны и регионы/годы

Доля
Срок исчерпания
в мировых
разведанных
запасах, %
запасов, лет♦

1986,
трлн м3

1996,
трлн м3

2006,
трлн м3

Канада

2,78

1,93

1,59

0,9

8,6

Мексика
США
Северная Америка
Аргентина
Боливия
Бразилия

2,17
5,41
10,37
0,68
0,13
0,09

1,92
4,62
8,47
0,62
0,13
0,15

0,41
5,45
7,46
0,50
0,74
0,31

0,2
3,0
4,1
0,3
0,4
0,2

10,4
10,4
9,9
11,1
71,1
27,3

♦

Отношение запасов нефти к годовой добыче показывает на сколько лет хватит разведанных
запасов при современном уровне добычи.
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Страны и регионы/годы

Доля
Срок исчерпания
в мировых
разведанных
запасах, %
запасов, лет♦

1986,
трлн м3

1996,
трлн м3

2006,
трлн м3

1,73
0,11
…
0,32

4,06
0,22
0,20
0,35

4,32
0,11
0,33
0,55

2,4
0,1
0,2
0,3

*
16,7
*
18,8

0,24

0,23

0,17

0,1

87,7

Южная и
Центральная Америка

3,32

5,96

7,02

3,9

51,8

Азербайджан
Великобритания
Германия
Дания
Италия
Казахстан
Нидерланды
Норвегия
Польша
Россия
Румыния
Туркменистан

…
0,65
0,30
0,09
0,26
…
1,86
0,57
0,10
…
0,27
…

…
0,70
0,22
0,12
0,30
…
1,82
1,81
0,15
…
0,41
…

1,37
0,53
0,19
0,07
0,17
3,00
1,41
2,41
0,11
47,82
0,63
2,90

0,8
0,3
0,1
**
0,1
1,7
0,8
1,3
0,1
26,6
0,3
1,6

*
6,0
11,8
6,5
14,0
*
22,3
28,3
25,3
80,0
48,6
49,3

Узбекистан

…

…

1,85

1,0

33,2

Украина

…

…

1,11

0,6

58,7

Прочие страны Европы и
СНГ

40,37

57,64

0,46

0,3

47,0

Европа и СНГ
Бахрейн
Ирак
Иран
Йемен
Катар
Кувейт
ОАЭ
Оман
Саудовская Аравия
Сирия

44,45
0,21
0,82
13,99
…
4,44
1,04
3,15
0,22
3,69
0,12

63,16
0,15
3,36
19,35
0,43
8,50
1,49
5,86
0,45
5,54
0,24

64,01
0,09
3,17
26,74
0,48
25,78
1,57
6,04
1,00
6,90
0,31

35,6
0,1
1,8
14,9
0,3
14,3
0,9
3,4
0,6
3,8
0,2

60,3
9,1
*
*
*
*
*
*
56,9
99,3
57,3

Прочие страны
Юго-Западной Азии

…

…

0,05

**

26,7

27,67
3,35
0,26
0,63
1,34
0,59
6,16
0,77
0,35

45,37
3,69
0,65
1,31
3,47
0,81
9,93
1,28
0,27

72,13
4,58
1,89
1,49
5,23
1,20
14,39
2,52
0,44

40,1
2,5
1,1
0,8
2,9
0,7
8,0
1,4
0,2

*
52,2
54,4
*
*
*
88,3
67,9
30,7

Венесуэла
Колумбия
Перу
Тринидад и Тобаго
Прочие страны Южной
и Центральной Америки

Юго-Западная Азия
Алжир
Египет
Ливия
Нигерия
Прочие страны Африки
Африка
Австралия
Бангладеш
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Страны и регионы/годы

Бруней
Вьетнам
Индия
Индонезия
Китай
Малайзия
Мьянма
Пакистан
Папуа — Новая Гвинея
Таиланд
Прочие страны
Южной, Восточной
и Юго-Восточной Азии
и Океании
Южная, Восточная
и Юго-Восточная Азия,
Австралия
и Океания
Итого в мире

Доля
Срок исчерпания
в мировых
разведанных
запасах, %
запасов, лет♦

1986,
трлн м3

1996,
трлн м3

2006,
трлн м3

0,24
0,00
0,48
1,98
0,87
1,49
0,27
0,62
0,02
0,22

0,40
0,15
0,68
1,95
1,67
2,27
0,27
0,60
0,43
0,18

0,34
0,24
1,10
2,76
2,35
2,48
0,50
0,96
0,43
0,35

0,2
0,1
0,6
1,5
1,3
1,4
0,3
0,5
0,2
0,2

28,3
45,6
36,2
36,3
47,0
41,4
38,5
32,2
*
16,5

0,25

0,41

0,37

0,2

34,7

7,57

10,54

14,84

8,3

41,2

99,54

143,42

179,83

100,0

65,1

* Более 100 лет.
** Менее чем 0,05%.
Примечание.
Из-за округления некоторые итоговые данные могут несколько отличаться от суммы слагаемых.

♦♦♦♦♦
7. Потребление энергии первичных коммерческих источников
по странам и регионам мира∗
В таблице приведено годовое потребления энергии первичных источников в
условных единицах (б.т.е.) в год одним жителем страны или крупного региона.
Британская тепловая единица (б.т.е.) показывает, сколько тепла нужно для
того, чтобы нагреть один фунт воды на 1 градус Фаренгейта. Эта единица не
системная, введена она была на рубеже XVIII—XIX вв., но по традиции ее
употребляют многие западные энергетики, особенно в США с их пристрастием к
архаичным мерам. 1 б.т.е. соответствует 252 калориям, или 1055 Джоулям. При
приблизительных оценках вполне можно принимать 1 б.т.е. равной 1 тысяче
Джоулей.
«Первичные источники энергии» – это вещества или процессы, которые
имеются (протекают) на Земле и могут быть использованы человеком для
производства энергии. Вещества — уголь, газ, нефть, горючие сланцы, торф, дрова
и т. п. (Следует понимать, что электроэнергия, выработанная при сжигании этих
∗

По данным Администрации по энергетической информации США
562

первичных источников на ТЭС, уже не является первичным источником энергии,
она вторична). Процессы — движение воды, позволяющее вырабатывать
электроэнергию на ГЭС, и ядерные процессы (за счет высвобождения энергии
которых вырабатывается электричество на АЭС). В качестве первичных источников
энергии могут быть использованы (и понемногу используются) энергия ветра,
приливов, вулканов и гейзеров, а также непосредственное поступление солнечных
лучей на Землю.
«Коммерческие источники энергии» – это источники, которые реализуются на
рынке в рамках современных, поддающихся учету экономических отношений.
Дрова, которые африканец сам для себя рубит в лесу или продает на традиционном
рынке в небольшой деревне, не считаются коммерческим источником энергии. Изза общей сложности учета в статистике первичных источников энергии не принято
учитывать даже те дрова, которые продаются официально по документам.
Показатели в таблице – это не только сведения о том, сколько энергии
потребляется. Это интегрированный показатель уровня экономического развития. В
некотором отношении он даже лучше, чем ВВП на 1 жителя. Ведь теоретически
можно представить совершенно дремучую, дикую страну, добывающую алмазы,
получающую груды долларов и сидящую с ними в лесу. Но никак не назовешь
совершенно неразвитой страну, где ярко светятся окна, мчатся автомобили и
троллейбусы, работают станки и автоматы.
Среднемировой (66 млн б.т.е. на 1 чел.) уровень энергопотребления на 1
человека нельзя считать высоким. Его тянут вниз многолюдные бедные страны
Африки и особенно Азии (у миллиардных Индии и Китая показатели составляют
всего 13 и 33 млн). Высокий уровень энергопотребления в Западной Европе — 150
млн б.т.е. на 1 чел. в год. При таком количестве — в домах умеренного климата
хватает тепла и света — можно, не ограничивая себя, пользоваться
электроприборами; на заводах и в полях — почти нет тяжелого ручного труда и не
применяются животные: машины, станки, сельхозтехника приводятся в движение
потребляемыми источниками энергии; много транспорта и т.п.
На Украине и в России этот показатель даже выше западноевропейского —
соответственно 134 и 190 млн б.т.е., но оснований для особой гордости нет: здесь
больше потерь энергии, чем в привыкшей к экономии Европе, поэтому 190 млн
могут приносить пользы даже меньше, чем 150 млн.
Страны жаркого климата, достигшие определенного уровня доходов, все
больше энергии расходуют на борьбу с жарой: кондиционирование воздуха,
мощные холодильные установки, добыча воды из скважин и опреснение морской
воды и т.п. В США, например, в среднем намного теплее, чем в России и Северной
Европе, но энергии там потребляют больше.
Рост энергопотребления – это признак экономического развития. Из таблицы
видно, что за последние два десятилетия среднедушевое энергопотребление в
Южной Корее выросло более чем вчетверо, это явный признак экономических
достижений страны.
Но в США, например, потребление энергии на 1 жителя с 1980 по 2002 г. не
только не выросло, но даже несколько сократилось. Однако, это не признак упадка.
В данном случае страна, достигшая очень высокого уровня энергопотребления, в
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последние годы пошла (главным образом из экологических соображений) курсом
энергосбережения. Люди и экономика не стали получать меньше эффекта от
энергии, просто меньше стали ее потери, снизились траты впустую. Как правило
рост от низкого уровня почти всегда означает положительные сдвиги в развитии.
Стабилизация или даже снижение у самых энерговооруженных стран — тоже
положительный признак, указывающий на то, что энергетика становится более
разумной.
Большое потребление первичных источников энергии не всегда является
признаком высокого экономического развития.
Например, на Виргинских Островах показатель энергопотребления прямо-таки
зашкаливает. Это объясняется тем, что здесь размещен огромный
нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших в мире. Он потребляет
привозную нефть, то есть использует первичный источник энергии. Переработанная
нефть, практически вся, вывозится с островов, но вывозится уже в виде
нефтепродуктов, первичным источником энергии не являющимися. Большая часть
энергии не осталась на островах, а пошла служить американской экономике, «по
документам» она потреблена здесь. При очень малом населении самих островов (ок.
100 тыс. чел.) среднедушевой показатель оказывается огромным. Но это – парадокс
статистики.
По таким же или похожим причинам можно отметить в таблице очень высокие
показатели потребления энергии в некоторых других малых странах.
Для крупных стран показатель энергопотребления очень информативный. Он
позволяет сопоставлять экономические уровни и качество жизни в разных частях
земного шара.
Потребление энергии
в млн британских условных тепловых единиц на 1 чел.
Страна, регион

1980

1985

1990

1995

2000

2002

В среднем по миру

64,5

64,4

66,4

64,3

65,5

65,9

Северная Америка

287,5 269,0 279,9 283,9 286,8 278,5

Бермудские Острова (Брит.)

158,7 123,5 154,2 122,9 118,7 127,7

Гренландия (Дат.)

1,1

0,0

0,0

120,0 137,4 141,9

Канада

403,4 405,1 402,2 412,5 419,9 417,8

Мексика

54,6

Сен-Пьер и Микелон (Фр.)

365,8 273,4 596,0 173,2 149,4 150,7

США

345,7 321,3 339,1 347,1 350,6 339,1

Центральная и Южная Америка

39,7

38,8

41,1

45,1

49,6

Антигуа и Барбуда

99,7

76,8

101,1

96,7

103,2 110,3

Антильские Острова (Нидерланд.)

59,5

61,8

60,4

63,5

65,0

48,8

1251,6 862,9 773,8 762,0 704,9 714,9

Аргентина
Аруба (Нидерланд.)

58,1

58,1

...

...

58,4

66,4

71,6

64,9

112,1 149,7 149,4 134,2

Багамские Острова

285,3 144,4 157,9 151,5 157,9 150,2

Барбадос

57,8
564

68,6

70,6

70,7

87,8

83,4

Страна, регион

1980

1985

1990

1995

2000

2002

Белиз

23,6

18,3

23,8

24,3

42,3

54,5

Боливия

13,8

11,3

14,1

16,7

19,4

17,7

Бразилия

33,3

35,0

40,0

43,8

49,8

48,7

Венесуэла

105,7 100,6 106,9 112,7 113,9 115,1

Виргинские Острова (Брит.)

29,5

Виргинские Острова (США)

40,3

43,9

41,5

41,7

40,1

2508,2 1481,2 1111,9 1058,3 1133,1 1608,5

Гаити

2,8

2,6

2,3

2,2

3,0

3,2

Гайана

24,6

25,4

11,7

17,9

30,1

30,7

Гваделупа (Фр.)

21,0

37,9

52,0

57,7

59,8

61,7

Гватемала

9,7

7,6

9,2

10,8

13,6

14,1

Гвиана (Фр.)

73,6

51,7

79,0

88,6

80,3

75,7

Гондурас

9,2

7,7

12,4

11,5

13,3

14,8

Гренада

6,1

9,8

19,7

27,5

22,5

37,0

Доминика

6,4

10,4

14,4

16,8

18,5

23,6

Доминиканская Республика

16,0

16,6

19,5

20,7

31,4

30,7

Каймановы Острова (Брит.)

84,9

75,8

148,0 144,9 139,6 141,1

Колумбия

26,9

30,2

25,4

28,4

28,2

27,9

Коста-Рика

24,6

22,5

24,8

31,8

38,0

37,7

Куба

47,2

48,1

46,8

38,1

41,2

42,2

Мартиника (Фр.)

27,6

27,7

58,4

70,0

67,5

67,3

Монтсеррат (Брит.)

25,6

30,8

42,2

66,0

106,8

97,4

Никарагуа

12,0

12,0

10,6

10,9

11,2

11,6

Панама

90,4

72,8

71,2

77,4

68,4

67,3

Парагвай

8,9

17,9

54,2

72,3

78,6

68,5

Перу

23,4

21,6

17,8

20,3

21,7

21,3

Пуэрто-Рико (США)

133,2

92,0

84,8

98,7

112,7 123,2

Сальвадор

10,6

10,2

10,9

15,6

17,4

18,5

Сент-Винсент и Гренадины

7,3

7,7

12,8

18,9

23,0

23,7

Сент-Китс и Невис

18,7

18,7

23,0

33,3

36,1

36,5

Сент-Люсия

13,7

12,6

18,6

20,1

31,3

33,7

Суринам

115,9

74,8

91,5

87,6

85,4

89,8

...

...

...

...

12,7

12,3

Тёркс и Кайкос (Брит.)
Тринидад и Тобаго

161,2 232,3 185,4 258,1 325,9 386,0

Уругвай

37,6

36,2

Фолклендские (Мальвинские) Острова (спорн.
Брит. и Аргентинск.)

86,0

107,5 174,5 196,2 130,6 142,9

Чили

38,3

32,9

43,0

54,0

65,9

67,6

Эквадор

23,0

24,2

24,7

27,0

27,7

28,5

Ямайка

55,4

29,3

43,0

54,3

56,5

57,0
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43,0

38,7

49,2

44,6

Страна, регион

1980

1985

1990

1995

2000

2002

Западная Европа*

135,0 134,4 140,4 141,0 148,7 149,0

Австрия

145,0 144,3 150,8 159,3 170,6 171,9

Бельгия

206,3 200,4 219,5 229,8 262,4 265,2

Босния и Герцеговина

...

...

...

52,0

57,7

63,7

Великобритания

156,9 154,1 160,7 163,4 164,5 162,2

ГДР

215,2 231,9 206,7

Германия

...

...

...

...

...

...

175,1 173,1 173,1

Гибралтар (Брит.)

245,9 415,3 726,3 1389,8 1783,7 1870,9

Греция

78,0

Дания

168,6 159,9 149,6 168,3 164,2 155,5

Ирландия

95,0

Исландия

248,1 284,4 325,0 323,8 474,0 479,8

Испания

81,7

Италия

108,9 106,9 119,3 123,5 132,4 132,9

Люксембург

394,3 338,0 381,1 339,3 348,9 377,1

Македония

81,6
90,3
87,0

102,3 107,7 122,5 125,8
104,9 119,7 156,0 160,6
101,3 107,7 135,2 143,2

...

...

...

58,5

58,1

53,6

Мальта

59,0

53,9

82,1

84,4

100,2

95,0

Нидерланды

226,1 207,9 222,6 231,3 239,0 243,7

Норвегия

327,9 373,4 404,2 409,8 437,8 441,9

Португалия

44,1

56,0

75,8

84,6

106,6 107,4

Сербия и Черногория

...

...

...

44,2

56,5

Словения

...

...

...

135,9 147,9 151,9

СФРЮ

74,7

95,0

89,5

...

...

...

Турция

22,2

26,3

35,2

39,5

46,2

44,0

Фарерские Острова (Дат.)

12,7

10,2

15,4

244,6 222,8 223,0

Финляндия

203,4 195,6 213,0 219,9 235,1 236,3

Франция

156,7 152,3 161,1 173,1 184,0 183,6

ФРГ

183,1 180,7 181,2

Хорватия

...

...

...

64,9

...

...

...

77,2

84,4

84,7

Швейцария

180,2 177,9 175,7 173,6 178,1 177,3

Швеция

249,5 259,7 255,6 254,4 251,0 250,8

Восточная Европа и
территория бывшего СССР

169,7 187,8 190,2 134,8 130,5 134,6

Азербайджан

...

...

...

93,8

63,6

72,9

Албания

58,0

54,3

33,1

24,1

30,9

30,6

Армения

...

...

...

39,6

52,8

52,5

Белоруссия

...

...

...

98,5

123,5 115,9

Болгария

149,1 159,5 131,2 109,2 108,1 107,0

Венгрия

112,7 118,5 113,3 101,5 102,6 106,1
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Страна, регион

1980

1985

1990

1995

2000

2002

Грузия

...

...

...

28,2

31,6

36,6

Казахстан

...

...

...

109,6 120,1 134,9

Киргизия

...

...

...

44,7

53,1

45,3

Латвия

...

...

...

69,0

75,0

82,0

Литва

...

...

...

107,3

94,7

129,5

Молдавия

...

...

...

31,2

38,0

38,4

96,3

93,4

86,7

Польша

142,7 132,5 104,1

Россия

...

Румыния

...

...

124,0 127,1 121,2

Словакия

...

СССР

...

...

176,0 200,7 210,0

188,5 186,9 191,1
88,8

71,1

76,5

151,1 143,2 155,6
...

...

...

Таджикистан

...

...

...

36,1

36,6

37,0

Туркмения

...

...

...

72,1

88,7

125,8

Узбекистан

...

...

...

82,9

78,5

82,9

Украина

...

...

...

140,3 123,6 133,9

Чехия

...

...

...

165,2 153,0 154,0

Чехословакия

261,8 268,9 252,3

Эстония

...

...

...

...

...

...

71,8

114,1 129,1

Юго-Западная Азия**

64,1

77,2

86,2

91,5

101,2 105,8

Бахрейн

404,5 499,8 512,3 488,8 557,3 586,8

Израиль

90,5

84,3

97,6

116,0 139,8 126,0

Иордания

35,0

45,2

45,1

45,3

44,4

42,2

Ирак

39,6

36,4

50,6

55,8

47,5

47,2

Иран

40,3

50,1

56,8

61,2

75,8

86,1

Йемен

12,2

15,3

14,2

9,3

7,9

7,8

Катар

931,8 675,6 655,7 1038,0 1055,6 814,7

Кипр

68,8

Кувейт

351,0 234,1 208,4 347,5 403,6 390,4

Ливан

39,2

ОАЭ

264,7 577,6 639,5 641,9 636,7 720,3

Оман

66,0

Саудовская Аравия

177,5 214,2 211,7 203,2 212,2 218,7

Сирия

31,5

36,2

48,8

44,7

51,5

49,3

Африка

14,6

15,8

15,2

15,0

15,1

15,3

Алжир

42,9

48,0

48,6

46,7

40,9

41,1

Ангола

7,5

9,2

8,0

8,0

7,3

9,6

Бенин

1,9

1,9

1,6

1,5

4,2

4,0

Ботсвана

17,1

17,5

25,3

27,7

32,2

29,2
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72,2
40,6
95,8

102,0 124,8 131,8 143,7
27,8

57,9

67,2

63,0

112,5 100,1 130,5 130,1

Страна, регион

1980

1985

1990

1995

2000

2002

Буркина-Фасо

0,9

0,7

0,8

1,0

1,4

1,4

Бурунди

0,4

0,6

1,0

1,1

1,1

1,1

Габон

46,6

40,1

46,0

36,9

29,2

29,2

Гамбия

3,7

3,3

2,9

2,8

2,8

2,9

Гана

8,0

4,6

6,7

6,7

7,3

6,9

Гвинея

2,5

2,7

3,8

2,5

2,7

2,8

Гвинея-Бисау

1,6

2,1

4,0

3,6

3,5

3,6

Джибути

61,3

25,2

44,6

42,4

36,7

36,9

Египет

17,4

26,1

27,6

25,6

29,7

33,3

Замбия

23,8

19,3

13,8

10,8

9,4

9,8

Западная Сахара (оккупирована Марокко)

16,8

15,0

12,8

11,2

13,3

14,9

Зимбабве

21,9

18,4

23,4

16,7

16,8

16,4

Кабо-Верде

15,1

7,1

4,3

4,3

6,9

5,3

Камерун

5,5

6,3

6,6

5,7

5,4

5,2

Кения

5,9

5,2

5,0

5,2

4,8

4,9

Коморские Острова

1,7

1,2

2,2

1,9

1,9

2,0

Конго (Браззавиль)

7,8

9,0

8,7

5,3

3,8

4,7

Конго (Киншаса)

3,4

3,2

3,0

2,3

1,9

1,6

Кот-д’Ивуар

8,9

7,8

6,6

5,6

8,3

6,4

Лесото

1,6

1,5

1,7

2,1

3,3

3,5

Либерия

17,2

12,1

3,3

2,5

2,1

1,6

Ливия

144,0 125,0 122,7 117,2 120,0 122,9

Маврикий

14,5

14,6

26,9

31,7

42,0

47,0

Мавритания

5,9

7,3

6,7

20,8

18,9

17,9

Мадагаскар

2,2

2,1

1,5

1,6

1,9

1,7

Малави

2,0

1,6

1,8

1,9

1,9

1,9

Мали

1,0

1,0

1,0

0,9

0,9

1,0

Марокко

11,3

10,3

12,8

13,8

15,2

15,3

Мозамбик

14,5

2,4

1,4

1,4

5,2

5,4

Намибия

...

...

25,4

19,6

22,0

25,0

Нигер

1,7

1,6

1,9

1,7

1,4

1,5

Нигерия

6,4

8,0

8,0

8,4

7,0

7,8

Реюньон

23,4

30,4

38,5

49,7

58,3

60,0

Руанда

0,7

1,9

1,7

2,3

1,6

1,7

Сан-Томе и Принсипи

6,0

5,7

8,7

9,1

9,2

9,7

Св. Елены Остров (Брит.)

0,0

7,2

12,6

12,6

44,2

28,1

Свазиленд

18,3

16,6

15,9

16,7

14,5

14,4

Сейшельские Острова

52,7

62,4

89,7

103,9 101,0 105,3
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Страна, регион

1980

1985

1990

1995

2000

2002

Сенегал

6,5

6,3

4,9

6,6

6,7

6,5

Сомали

3,1

2,4

1,6

0,9

1,3

1,3

Судан

2,8

2,8

2,5

2,3

3,3

4,5

Сьерра-Леоне

3,2

3,3

3,7

3,0

3,0

2,9

Танзания

2,1

2,0

2,2

1,6

1,7

1,9

Того

3,6

3,3

2,0

2,4

4,4

3,3

Тунис

20,0

23,5

24,7

23,7

31,5

34,8

Уганда

1,2

0,9

1,2

1,2

1,4

1,5

ЦАР

1,2

1,4

1,4

1,4

1,4

1,5

Чад

0,9

0,4

0,9

0,4

0,4

0,4

Экваториальная Гвинея

2,4

3,9

4,9

4,6

9,4

104,4

Эритрея

...

...

...

4,3

2,1

2,2

Эфиопия

0,8

1,1

1,1

0,8

1,0

1,0

ЮАР

96,5

106,4

90,8

100,3 104,4 101,5

Прочие страны Азии, Австралия и Океания

20,0

22,1

25,2

30,1

Австралия

187,7 200,0 218,4 224,1 253,6 286,3

Аомэнь (Китай)

21,8

30,8

45,6

45,6

49,0

54,9

Афганистан

1,7

2,1

6,8

1,3

0,9

0,7

Бангладеш

1,4

1,7

2,3

3,1

3,6

4,0

Бруней

31,8

33,3

431,7 348,8 280,9 213,3 200,6 262,2

Бутан

0,1

0,5

8,5

9,3

8,3

8,5

Вануату

14,3

11,9

12,6

5,4

5,9

5,9

Вьетнам

3,6

3,8

4,2

7,0

9,0

10,8

484,4

78,4

Индия

6,2

7,9

9,6

12,3

13,3

13,3

Индонезия

7,6

10,0

12,5

16,5

19,1

20,5

Камбоджа

0,2

0,8

0,8

0,7

0,6

0,6

Кирибати

5,6

4,2

4,4

3,8

3,9

4,1

Китай

17,5

21,0

23,4

28,9

30,5

33,3

КНДР

83,4

94,6

81,6

52,0

43,1

49,2

Южная Корея

44,0

54,2

89,2

147,2 167,5 177,0

Кука Острова (Нов. Зеланд.)

20,9

41,4

33,3

33,3

39,9

39,6

Лаос

4,1

2,5

2,4

2,7

7,7

7,2

Малайзия

30,5

44,6

54,0

72,1

81,2

97,1

Мальдивы

1,4

5,0

6,2

19,3

22,8

23,8

Монголия

51,9

55,4

51,4

40,3

30,6

32,7

Мьянма

2,1

2,3

2,1

2,7

3,5

3,5

Гуам (США)

Науру

199,0 335,1 251,1 181,8

189,8 196,5 204,8 213,1 212,7 178,8
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Страна, регион

1980

1985

1990

1995

2000

2002

Непал

0,6

0,7

1,0

1,5

2,5

2,5

Ниуэ (Нов. Зеланд.)

21,5

21,5

21,7

21,7

21,7

19,9

Новая Зеландия

162,3 181,1 216,6 224,0 227,6 228,0

Новая Каледония (Фр.)

196,8 151,0 146,2 147,2 131,5 127,4

Пакистан

7,6

9,1

10,5

12,6

13,0

12,2

Папуа-Новая Гвинея

9,7

10,5

10,3

8,8

8,5

8,2

Полинезия (Фр.)

20,8

65,7

68,6

51,8

42,8

43,0

Западное Самоа

9,1

11,3

12,6

12,7

14,3

15,0

Восточное Самоа (США)

197,6 162,9 161,0 131,3 111,7 115,5

Сингапур

183,3 200,8 265,1 340,0 389,7 393,6

Соломоновы Острова

6,4

6,8

7,7

Сянган (Китай)

53,8

67,8

88,7

101,5 107,1 122,0

Таиланд

10,9

13,6

22,4

37,8

Тайвань

63,5

76,0

100,0 133,9 169,4 182,1

Тонга

4,8

6,6

12,4

16,5

18,6

20,2

Фиджи

30,9

20,2

27,1

21,8

21,1

22,8

Филиппины

11,9

9,8

11,9

14,0

16,5

15,0

Шри-Ланка

6,0

6,1

6,2

8,2

10,2

10,1

Япония

6,5

5,7
45,2

5,6
49,0

130,3 130,1 148,0 166,5 172,6 172,3

8. Коди Українського класифікатора товарів
зовнішньоекономічної діяльності та відповідність їх товарній
номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності на нафту,
палива і їх компоненти
Код УКТ ЗЕД Код ТН ЗЕД Продукція
2709 00
2709 00
Нафта або нафтопродукти, сирі,
отримані з бітуміносних порід:
2709 00
2709 00
- газовий конденсат природний
2709 00
2709 00
- інші
2710 00
2710 00
Нафта і нафтопродукти, отримані з
бітуміносних порід (за винятком сирих); продукти,
шо в іншому місці не названі, і містять 70 мас. % і
більше нафти або нафтопродуктів, отриманих з
бітуміносннх порід, причому ці продукти є
основними складовими:
- легкі дистиляти:
2710 00 110
2710 00 110 - - для специфічних процесів переробки
2710 00 150
2710 00 150 - - для хімічних перетворень у процесах, не
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2710 00 2100
2710 00 25 00

2710 00 210
2710 00 250

2710 00 26 00

2710 00 310
2710 00 330

2710 00 26 10
2710 00 27 00
2710 00 29 00
2710 00 32 00
2710 00 350
2710 00 33 10
2710 00 34 00
2710 00 36 00
2710 00 37 00

2710 00 370
2710 00 390

2710 00 4100
2710 00 45 00

2710 00 410
2710 00 450

271ООО5І 00
2710 00 55 00
2710 00 59 00

2710 00 510
2710 00 550
2710 00 590

2710 00 6100
2710 00 65 00

2710 00 610
2710 00 650
2710 00 690

2710 00 66 00
2710 00 67 00
2710 00 68 00
2710 00 71 00
2710 00 72 00

2710 00 710
2710 00 750

вказаних у субпозиції 2710 00 110
- - для інших цілей:
- - - бензини спеціальні
- - - - уайт-спіріт
- - - - інші
- - - інші:
- - - - бензини моторні:
- - - - - бензини авіаційні
- - - - - інші, склад свинцю в яких:
- - - - - - не більше 0,013 г/л:
- - - - - - з октановим числом менше 90
- - - - - - з октановим числом менше 95
- - - - - - з октановим числом 95 або
понад, але не більше 98
- - - - - - з октановим числом 98 або понад
- - - - - - понад 0,013 г/л
- - - - - - з октановим числом менше 90
- - - - - - з октановим числом менше 98
- - - - - - з октановим числом 98 або понад
- - - - паливо бензинове реактивне
- - - - легкі фракції інші
- середні дистилянти
- для специфічних процесів переробки
- для хімічних перетворень у процесах, не вказаних
у субпозиції 2710 00 41 00
- - для інших цілей:
- - - гас:
- - - - - - паливо реактивне
- - - - інший
- - - інші
- важкі дистиляти
- - газойлі (дизельне паливо):
- - - для специфічних процесів переробки
- - - для хімічних перетворень у процесах, не
вказаних у субпозиції 2710 00 61 00
- - - для інших цілей:
- - - - із вмістом сірки не більше 0,005 мас. %
- - - - із вмістом сірки не більше 0,002 мас. %
- - - - із вмістом сірки не більше 0,2 мас. %
- - палива рідкі (мазут)
- - - - - для специфічних процесів переробки
- - - для хімічних перетворень у процесах, не
вказаних у субпозиції 2710 00 71 00
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2710 00 750
2710 00 74 00
2710 00 76 00
2710 00 77 00
2710 00 78 00
2710 00 8100
2710 00 83 00

2710 00 910
2710 00 930

2710 00 84 00

2710 00 990
2710 00 87 00
2710 00 88 00
2710 00 89 00
2710 00 92 00
2710 00 94 00
2710 00 96 00
2710 00 98 00

- - - для інших цілей:
- - - - із вмістом сірки не більше 1 мас. %
- - - - із вмістом сірки понад 1 мас. %, але не більше
2 мас. %
- - - - із вмістом сірки понад 2 мас. %, але не
більше 2,8 мас. %
- - - - із вмістом сірки не більше 2,8 мас. %
- - оливи змащувальні та інші оливи
- - - для специфічних процесів переробки
- - - для хімічних перетворень у процесах, не
вказаних у субпозиції 2710 00 81 00
- - - оливи для виробництва змащувальноохолоджуючих технологічних засобів, моторних
олив, пластичних мастил, а також змащувальних
засобів, що вказані в категорії 2710 00 94 00
- - - для інших цілей:
- - - - оливи моторні, компресорні та турбінні
- - - - рідини для гідравлічних передач
- - - - світлі оливи, вазелінова (біла медицинська)
олива
- - - - оливи для зубчатих передач
- - - - засоби для обробки металів на станках, оливи
для виймання з форм, антикорозійні оливи
- - - - оливи ізоляційні
- - - - оливи й мастила інші

♦♦♦♦♦
9. ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЕНЕРГЕТИКИ І ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ
Державні установи України з питань енергетики:
Міністерство палива та енергетики.
Національна комісія регулювання електроенергетики України.
Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання
енергетичних ресурсів .
Державне підприємство «Енергоринок».
Національна енергетична компанія «Укренерго».
Центральний комітет профспілки працівників енергетики та електротехнічної
промисловості України.
Державне підприємство Зовнішньоекономічної діяльності “УКРІНТЕРЕНЕРГО”
Електроенергетичні компанії:
Дніпровська
Донбаська
Західна
Кримська
Південна
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Південно-Західна
Північна
Центральна
Енергогенеруючи компанії:
ВАТ»Дніпроенерго»
Запорізька ТЕС
Криворізька ТЕС
Придніпровська ТЕС
ВАТ «Західенерго»
Бурштинська ТЕС
Добротвірська ТЕС
Ладижинська ТЕС
Львівенергоспецремонт
ВАТ «Донбасенерго»
Зуївська ТЕС
Курахівська ТЕС
Луганська ТЕС
Слов'янська ТЕС
Старобешівська ТЕС
ВАТ «Центренерго»
Вуглегірська ТЕС
Зміївська ТЕС
Трипільска ТЕС
ДАГК «ДніпроГідроЕнерго»
Каскад КиївГЕС і ГАЕС
Канівська ГЕС
Кременчуцька ГЕС
Дніпродзержинська ГЕС
Дніпровська ГЕС
Каховська ГЕС
ДАЕК «Дністрогідроенерго»
ВАТ «Дністровська ГАЕС»
ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»
Запорізька АЕС
Південно-Українська АЕС
Рівненська АЕС
Хмельницька АЕС
Чорнобильська АЕС (зупинена 15 грудня 2000 року)
Енергопостачальні компанії
ВАТ «Вінницяобленерго»
ВАТ «Волиньобленерго»
ВАТ «ЕК»Дніпрообленерго»
ВАТ «Донецькобленерго»
ВАТ «ЕК»Житомиробленерго»
ВАТ «ЕК»Закарпаттяобленерго»
ВАТ «Запоріжжяобленерго»
АЕК «Київенерго»
ВАТ «Київобленерго»
ВАТ «Кіровоградобленерго»
ВАТ «Крименерго»
ВАТ «Лугансьобленерго»
ВАТ «Львівобленерго»
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ВАТ «ЕК»Миколаївобленерго»
ВАТ «ЕК»Одесаобленерго»
ВАТ «Полтаваобленерго»
ВАТ «Прикарпаттяобленерго»
ВАТ «Рівнеобленерго»
ВАТ «Сумиобленерго»
ВАТ «ЕК»Севастопольобленерго»
ВАТ «Тернопільобленерго»
АЕК «Харківобленерго»
ВАТ «ЕК»Херсонобленерго»
ВАТ «ЕК»Хмельницькобленерго»
ВАТ «Черкасиобленерго»
ВАТ «ЕК»Чернівціобленерго»
ВАТ «ЕК»Чернігівобленерго»
ПЕК-інформ
http://www.pekinform.com.ua
Даний проєкт охоплює економічний, ринковий та законодавчий сектори енергетики.
Об’єднує енергетичні, енергозберігаючі, екологічні питання, технології, проблеми. Періодично
викладаються аналітичні дослідження галузі, коментарі. На Веб-сайті знаходиться електронна
інтерактивна база данних підприємств галузі, що постійно оновлюється в режимі он-лайн. Також
працює електронна дошка об’яв, розсилка на e-mail. Електронна версія газети «Енергоінформ».
Проєкт підтримується АТ «Укренергозбереження».
Відновлювальні джерела енергії
http://enport.com.ua
Альтернативні джерела енергетики, енергозбереження.
http://www.khpg.org/vsesvit/
Центр з питань клімата.
http://www.climate.org.ua
Акціонерна енергопостачальна компанія «Кіевенерго»
http://www.me-press.kiev.ua
Журнал «Энергетическая политика государства»
http://www.epu.kiev.ua
Журнал «Электропанорама».
http://www.elektropanorama.com.ua
Інтернет-видання “Енергетика. Екологія. Економіка..
http://mipo.kiev.ua/Web2/Energi+.htm/
Паливно-енергетичний комплекс України
http://www.energo.net.ua
Офіційний сайт журналу «Ринок инсталяційний»
http://www.ri.lviv.ua
Міжнародний центр енергоефективних технологій
http://www.cenef.kiev.ua
ОАО «Укрэнергопром»
http://aceee.org/index.php
Національна інформаційна мережа з енергозбереження
http://www.necin.com.ua
Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання
енергетичних ресурсів http://www.necin.gov.ua

♦♦♦♦♦
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