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ЗВІТ ПРО ПІДСУМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Складений
V Європейсько‐Український Енергетичний День

Подія започаткована й організована:

Спільно з:

Звернення директора

Це був дійсно важкий рік. Політичний безлад, військовий конфлікт, а в контексті розвитку
EE або ВДЕ мені сумно бачити, що небагато чого відбулося, як і протягом багатьох минулих
років.
Ми побачили, як створюється законодавство, приймаються нові правила, організовуються
дискусії та круглі столи; тим не менш, не відбулося реального поліпшення, яке змусило б
мене сказати: «Нарешті Україна робить кроки вперед, щоб покращити своє становище».
Нещодавно ми стали свідками зміни в уряді, яка, як я сподіваюся, буде не просто «зміною
упаковки» з дуже схожим вмістом, і цей уряд виявиться налаштованим на нове мислення,
з лідерами, готовими запропонувати нову робочу модель і принести необхідні жертви заради кращого майбутнього
своєї країни та її громадян.
Енергетична тема залишається в центральною в планах розвитку будь-якої країни, незважаючи на стратегічну
геополітичну роль, яку вона відіграє. Зараз Україна не має іншого вибору, окрім як почати серйозно ставитися до
енергоефективності й альтернативної енергетики. Не можна розглядати реверс газу з ЄС як єдиний варіант. Мають бути
швидко розроблені та схвалені такі заходи: чітко визначена енергетична стратегія, реальний термін реалізації нового
ефективного законодавства для залучення додаткових інвестицій, забезпечення стабільності та спільне прагнення до
посилення енергетичної незалежності України з орієнтацією на середньострокову та довгострокову перспективу!
Ще в січні-лютому 2014 року багато хто говорив мені, що організація Енергетичного Дня у травні буде величезним
ризиком і що, можливо, було б краще відкласти його. В душі я був готовий ризикнути, адже зважав на те, що
відстрочування сформувало б неправильне враження — так, криза є, але, якщо ми хочемо досягти чогось важливого, то
повинні продовжувати паралельно працювати над такими актуальними питаннями! Достатньо часу вже втрачено!
Тому я щиро вдячний усім, хто брав участь, головував у панельних дискусіях і відігравав активну роль, стимулюючи
обговорення, та взагалі зробив V Європейсько-Український Енергетичний День одним із найбільш успішних.
Зокрема, я хотів би подякувати нашим партнерам, без яких організація цієї події не була б можливою: адвокатському
об'єднанню Arzinger, компаніям ABB, Vestas, GIZ і Louis Berger, нашому партнеру зі зв'язків із громадськістю
компанії PRT за їх постійну колосальну роботу, а також нашому аналітичному партнеру компанії «УІПП».
Окрема подяка тим людям, які надали свою підтримку в організації цього заходу: Уляні Медусі, Руслані Кузнєцовій,
Наталі Татарчук, Анні Шепеленко та раді директорів «ЄУЕА», а також комітету Енергетичного Дня у складі Вольфрама
Ребока, Матса Люндіна й Олени Рибак. Ваша підтримка та допомога були неоціненними!
«ЄУЕА» продовжуватиме свою роботу з активного сприяння та підтримки сталого розвитку в галузі
енергоефективності та відновлювальних джерел енергії в Україні. Ми вітаємо будь-яку підтримку, а також співпрацю з
організаціями й установами, готовими досягти таких результатів.
Я сподіваюся, що V Європейсько-Український Енергетичний День був цікавим, Ви дізналися корисну інформацію та
отримали можливість зустріти однодумців.
З повагою,
Девід Ческ’я
в.о. директора, ЄУЕА
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Абревіатури

Млрд. м3
ТЕЦ
ЄБРР
ДЗЕС
EE
ЕнСпі
ЕСКО
ЄС
ЄУЕА
GIZ
МФК
ЧП
НПДЕЕ
НЕФКО
НКРЕ
НПДВЕ
БПА
ВE / ВДЕ
UA
Грн.
КСЕУ
УВЕА
ОРЕ

Мільярд кубічних метрів
Теплоелектроцентраль
Європейський банк реконструкції та розвитку
Договір про заснування Енергетичного Співтовариства
Енергоефективність
Енергетичне Співтовариство
Енергосервісна компанія
Європейський союз
Європейсько-українське енергетичне агентство
Німецьке товариство з міжнародного співробітництва GmbH
Міжнародна фінансова корпорація
Член парламенту
Національний план дій з енергоефективності
Північна Екологічна Фінансова Корпорація
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики України
Національний план дій відновлювальної енергетики
База прибуткових активів
Відновлювальна енергія / Відновлювальні джерела енергії
Україна
Українська гривня
Кредитування сталої енергетики в Україні
Українська вітроенергетична асоціація
Оптовий ринок електроенергії
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ВІДКРИТТЯ
Вольфрам Ребок, Голова ЄУЕА
Янеш Копач, Директор, Секретаріат Енергетичного Співтовариства
Енергетичне Співтовариство (ЕнСпі) має на меті створити стабільну нормативно-правову та ринкову структуру, яка
побудована за зразком спільного енергетичного ринку ЄС і країн, що не входять до складу ЄС, але які є членами ЕнСпі.
Особливо важливим є, серед іншого, створення об'єднаного енергетичного ринку, що дозволяє проводити
транскордонну торгівлю енергією та інтеграцію до ринку ЄС; підвищити надійність постачання; поліпшити
екологічну ситуацію, пов'язану з постачанням енергії в регіоні; посилити конкуренцію на регіональному рівні та
використати економію в результаті зростання масштабів виробництва, враховуючи, що це зменшить залежність від
зовнішніх джерел енергопостачання. Україна, яка є членом ЕнСпі з 2011 року, взяла зобов'язання реалізувати широкий
спектр Директив та інструкцій ЄС. Прийняття стандартів ЄС та розробка вторинного та первинного законодавства
дозволять Україні залучити інвестиції до її енергетичного сектора. На даний момент Україна відстає від графіка
реалізації, крім того, існує розрив між зобов'язаннями та реалізацією розробленої нормативно-правової бази ЄС.

“Енергоефективність — це ключова задача як для
України, так і для ЄС, оскільки це допомагає
зменшити залежність від російського газу”

Вольфрам Ребок

“[…] проблеми, що стосуються збільшених цін на
газ, і необхідності знайти доречні, надійні та
доступні альтернативи, а також оцінка способу,
яким Україна може серйозно планувати шлях до
збільшення енергетичної незалежності […]”.

ЕнСпі постійно розвивається з урахуванням географічного розмаїття її членів — Балканських країн, України та
Молдови. У такий спосіб Договір про заснування Енергетичного Співтовариства (ДЗЕС) дає можливість країнам, що не
прагнуть до членства або не мають такої перспективи, приєднатися до ЄС без членства в ньому.

“Європейське Енергетичне Співтовариство могло б
з’явитися в якості четвертого Європейського
Економічного Співтовариства — поряд зі Сталевим і
Вугільним
Співтовариством,
Євроатомом
і
Економічним співтовариством”.
Янеш Копач
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Панельна дискусія 1

ВДЕ/EE: ШЛЯХ ДО СТАНДАРТІВ ЄС

Вальтер Треттон, Керівник відділу енергетики, Делегація
ЄС в Україні (Модератор)
Шевкі Аджунер, Голова представництва, ЄБРР
Олександр
Домбровський,
Голова
депутатського
об'єднання «За енергетичну незалежність України»
Янеш Копач, Директор, Секретаріат Енергетичного
Співтовариства
Олександр Шаповаленко, Незалежний експерт

Зважаючи на те, що Україна знаходиться в політичній, військовій і економічній кризі, національний уряд у своєму
енергетичному законодавстві зосереджується на питаннях, які потребують екстреного вирішення. На жаль,
енергоефективність, здається, не є одним із головних пріоритетів, «це не одна з тих речей, які здобудуть газ на
найближчу зиму». Проте реформи в енергетиці є не менш важливими, ніж відновлення реверсу газу зі Словацької
Республіки. Наприклад, енергоємність Українських підприємств перешкоджає регіональній і глобальній
конкурентоспроможності та зберігає залежність країни від зовнішніх джерел енергії. Україна може замінити до 8 млрд.
м3 природного газу в середньостроковій перспективі, застосовуючи заходи підвищення енергоефективності та
розвиваючи відновлювальні джерела енергії. Основними ризиками у досягненні цієї мети є постійна корупція та різкі
зміни в законодавстві й уряді, що можуть відлякувати інвесторів.

“Є багато позитивних новин: країна має
президента, який хоче вирішити питання
енергетичного законодавства; в України є
достатньо ресурсів, щоб стати енергетично
незалежною; а також є група депутатів, які
хочуть сприяти юридичним змінам для досягнення
енергетичної незалежності”.
Олександр Домбровський

Хоча багато інвесторів все ще чекають на позитивні сигнали в майбутньому, ЄБРР продовжує інвестувати в підвищення
енергоефективності в Україні, надаючи кредити корпоративному сектору та муніципалітетам. ЄБРР також підтримує
стратегічний діалог із ключовими міністерствами галузі з метою встановлення нормативно-правової бази для розвитку
відновлювальних джерел енергії, стандартів і процедур енергоефективності на локальному рівні, а також моделей
зменшення викидів парникових газів.
Україна повинна продовжувати виконання ДЗЕС; зокрема необхідні такі законодавчі ініціативи:
•
•

•

Енергозбереження в будівлях і Директива щодо маркування енергоефективності побутових приладів:
Верховна Рада повинна відновити роботу над відповідними законопроектами.
Енергоефективність: ЄС вже прийняв нову Директиву стосовно енергоефективності (яка скасовує Директиву з
енергетичних послуг). Замість 9 % зменшення споживання енергії країни повинні досягти 20 % зменшення. У
2015 році ця нова Директива буде транспонована державами-членами ДЗЕС і Україні доведеться її виконувати.
Україна за підтримки ЕнСпі вже розробила проект Національного плану дій з енергоефективності (НПДЕЕ);
однак його показники та виконання в рамках цієї структури відставало, а недавні потрясіння, які зрештою
призвели до зміни уряду, ще більше його відстрочили, втрачаючи дорогоцінний час і рушійну силу.
Аналогічна ситуація спостерігається також із Національним планом дій з відновлювальної енергетики
(НПДВЕ), хоча в цілому його просування було більш успішним.
Третій енергетичний пакет, який передбачає лібералізацію ринків електроенергії та газу, визначає соціально
незахищених споживачів і вимагає створення політично незалежного регулюючого органу.

5|Сторінка

Україна погодилася виконувати вимоги другого енергетичного пакета (хоча законопроект щодо електроенергії
не повністю відображає це), але ще не прийняла на себе зобов'язання щодо третього енергетичного пакета
(який також стосується газового сектору).
Нижче наводиться перелік першочергових заходів задля досягнення Україною прогресу у виконанні положень ДЗЕС:
•

•

•
•

•
•

Створити у Верховній Раді більш широку коаліцію для підготовки енергетичних реформ, залучити зацікавлені
сторони ДЗЕС до стратегічного діалогу, забезпечити горизонтальну стратегічну координацію, поєднати роботу
Верховної Ради й уряду. Уряд повинен визначити правові й організаційні прогалини, а Верховна Рада —
прийняти законопроекти, пов'язані з ЕнСпі (одним із варіантів було б зв'язати їх у єдиний пакет).
Подолати опір реформам з боку матеріально зацікавлених осіб. Існує явний доказ конфлікту інтересів,
враховуючи, що деякі важливі законопроекти «стопоряться». Необхідно створити таке конкурентне
середовище, в якому правила однаково застосовуються до всіх, і де немає преференцій для політично
пов'язаних підприємств.
Визначити програму роботи міжнародних донорів, які готові та здатні допомогти Україні.
Використовувати головування України в ЕнСпі для досягнення багатьох національних цілей. У ДЗЕС є три
відповідні стратегічно важливі статті: 1) можливість для членів ЕнСпі пропонувати нові Директиви та правила,
які будуть чинні для всіх, включаючи членів ЄС; 2) положення про солідарність, яке є набагато суворішим, ніж
енергетична солідарність у самому ЄС, 3) можливість створення єдиного закупівельного органу (наприклад,
для російського газу). Україна повинна не тільки «наздогнати» ЄС; вона може надалі формувати енергетичну
сферу в Європі.
Розглянути питання про створення Міністерства регіонального розвитку та комунального господарства
України — провідного міністерства у просуванні політики енергоефективності.
Створити ринок для енергосервісних компаній: незважаючи на те, що у країні залишається проблема доступу
до недорогого капіталу, тут є певні позитивні зрушення, а також кадровий і технічний потенціал.

Хоча ЕнСпі не має «батога та пряника» (на відміну від ЄС), існують деякі механізми, які можуть забезпечити
поступливість України. Наприклад, ЕнСпі почало процедуру боротьби з правопорушеннями стосовно України –
пов'язану з розподілом пропускної здатності кордону (Бурштиновий острів). Правила розподілу пропускної здатності
раніше були дуже сприятливими для однієї конкретної компанії, що не було справедливим для інших учасників ринку.
Очікується, що наступний аукціон у 2015 році буде справедливим. І насамкінець, російський фактор (високі ціни на газ)
є важливим стимулом для України реформувати її енергетичний ринок, інвестувати та поліпшити стандарти
енергоефективності.
Панельна дискусія 2

НОВИЙ РИНОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

Вольфрам Ребок, Голова, ЄУЕА (Модератор)
Віталій Цаплін, Голова департаменту, Національна комісія, що
здійснює регулювання у сфері енергетики України (НКРЕ)
Ольга Гружинська, Директор, IMEPOWER
Костянтин Запайщиков, Радник президента, ДП НАЕК
«Енергоатом»
Ілка Левінгтон, Головний консультант, DNV GL – Energy

Останній законопроект щодо електроенергії передбачає перехідний період до 2017 року для створення нового ринку
електроенергії (введення, серед іншого, прямих двосторонніх угод, спотового та балансуючого ринків електроенергії).
Багато деталей стосовно реалізації все ще не зрозумілі учасникам ринку, оскільки є три моделі, що визначають, як
можуть бути створені ринки відповідно до третього енергетичного пакета ЄС. Серед питань, які потребують
роз'яснення, — нові коди мереж, модель ринкової інтеграції та розробка механізмів стимулювання зеленої
електроенергетики.
Розукрупнення енергетичних компаній, передбачене в законопроекті, є важливою передумовою для конкуренції. Новий
законопроект щодо електроенергії більше стосується оптового, а не роздрібного ринку електроенергії. Однак немає
формальної проблеми із введенням конкуренції також для роздрібних споживачів. Зрештою, всі споживачі повинні
будуть платити ринкову ціну за електроенергію.
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“Конкуренція приносить правильні ціни для
виробників і споживачів, проте необхідне
свідоме зусилля, щоб перемістити пов'язані
ринки до держави з непов’язаним ринком і
гарантувати, що вони технічно працюють”.
Ілка Левінгтон

Законопроект щодо електроенергії вимагає розробити тексти підзаконних актів для регулювання цілого ряду (все ще)
обговорюваних спірних питань. Ключове питання полягає в тому, як працюватиме спеціальний фонд, щоб
перерозподілити гроші від певних типів обладнання для виробництва електроенергії до споживчої групи певного типу.
Ядерна енергетика буде нести найбільший тягар, оскільки вона стане основним донором фонду. Тому, за словами
представників атомної галузі, нова модель енергетичного ринку не повністю виключає недоліки існуючої структури
ринку, такі як політика ціноутворення, яка підтримує розрив між реальними витратами на виробництво електроенергії
та її ціною. Компанії атомної галузі турбуються про те, щоб мати кошти для виконання своїх зобов'язань зі зберігання
радіоактивних відходів, виведення з експлуатації старих енергоблоків, відповідно до стандартів безпеки та виконання
своїх соціальних зобов'язань.
Точний фінансовий вплив на різні типи вироблення електроенергії досі не обчислений, але вважається, що кожний тип
вироблення електроенергії матиме певні переваги за нового режиму, особливо генерація теплової енергії.
Інші питання, що викликають занепокоєння учасників ринку — це масштаби перехресного субсидування, застосування
механізму зеленого тарифу до 2017 року та модель ринку резервних потужностей.
У ході реформи регулятор ринку електроенергії, НКРЕ, відіграватиме важливу консультативну та впроваджувальну
роль. Зокрема, регулятор повинен буде регулювати розподільчий експортний потенціал і забезпечувати надання
універсальних послуг. Уряд взяв на себе зобов'язання скасувати перехресне субсидування, але він також повинен
захистити вразливих споживачів. Також вкрай важливо, щоб ціни на оптовому ринку електроенергії (ОРЕ) не надсилали
спотворені сигнали ринку.
Панельна дискусія 3A

НАЦІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ: «КРИХКА» ОСНОВА»

Вадим Гламаздін, Заступник директора, Центр дослідження
енергетики; член Ради ЄУЕА (Модератор)
Дмитро Жданов, Директор, ABB Україна
Ольга Єрьоміна, Провідний банкір, електричні та енергетичні
проекти, ЄБРР
Юрій Бойко, Голова ради ПАТ «Чернігівобленерго»
Лемлем Саід Ісса, Експерт із питань законодавства ЄС

Європейська нормативно-правова база має важливе значення для розвитку електромереж України. Ті, хто формують
законодавство, повинні бути націлені на створення конкурентного, стійкого ринку енергопостачання, що в свою чергу
вимагає поділу власності та недискримінаційного доступу до електромереж.
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Жоден серйозний іноземний бізнес не буде вкладати капітал у розподіл електроенергії без поліпшення бізнес-клімату та
впровадження адекватного ціноутворення. Наприклад, на відміну від виробництва електроенергії, бізнес, який
займається розподілом електроенергії, за нинішнього режиму ціноутворення набагато менш прибутковий. Щоб
поліпшити фінансову життєздатність постачальників електроенергії, уряду в першу чергу доведеться скоротити пільги
та субсидії, а замість цього — звернутися до адресної соціальної допомоги. Це також покращило б загальне соціальне
становище та допомогло б заощадити державні кошти. По-друге, необхідно зробити ретельний аналіз застарілих норм
на операційні й експлуатаційні витрати, що дозволяють встановити пріоритетність інвестицій в інфраструктуру (вже є
пілотна методологія, перевірена в Київобленерго). Зрештою, ціноутворення для бази прибуткових активів (БПА) має
стати важливим елементом інвестиційних програм. Тому наявність підтримки учасників ринку для обґрунтованої та
прозорої методології розрахунку БПА дуже важлива.
Економічний спад в Україні мав значний вплив на попит. Енергоємні галузі промисловості різко скоротили споживання
електроенергії; в той час як промислові споживачі зменшують споживання, домогосподарства збільшують його, що
означає збільшення тиску на мережі 0,4-10 кВт. Враховуючи застарілу інфраструктуру, більшість регіональних
електророзподільних компаній стикається з високими ризиками аварій на електричних мережах, особливо під час
несприятливих погодних умов (високої швидкості вітру та низької температури).
ЄС в основному зацікавлений в енергетичному потенціалі України, оскільки вона може допомогти збільшити
європейську енергетичну безпеку. Багато українських компаній також зацікавлені в експорті електроенергії до ЄС.
Однак зараз, посередники навряд чи можуть купувати електроенергію на ОРЕ, тож тільки вертикально інтегровані
компанії вважають експорт вигідним. Зараз український уряд і приватні компанії розглядають різні варіанти збільшення
експорту з України до ЄС. На думку учасників панельної дискусії, як технічна експертиза, так і фінансування є
доступними, але перевагу слід віддавати тим проектам, які мають короткострокові періоди окупності.

“Щоб збільшити свій експортний потенціал,
Україна повинна звернути увагу високовольтні
лінії постійного струму”.

Дмитро Жданов

Учасники панельної дискусії вважають, що все одно доведеться мати справу з наступними ризиками та проблеми:
•
•
•
•
•

Є технічні бар'єри в торгівлі між ЄС і Україною (відсутність ринкової інтеграції).
Є високі валютні (обмінні) ризики для участі в державних тендерах із модернізації або будівництва
енергетичної інфраструктури.
Українська енергетика не є конкурентоспроможною, оскільки ціни на українському ОРЕ, як правило, вище,
ніж в ЄС.
Брак стимулюючого регулювання, низькі ставки розподілу електроенергії та дорогі короткострокові кредити
українських банків, а також відсутність стратегічних інвесторів підривають перспективи обленерго.
Пільгові ціни для домогосподарств та малих виробників електроенергії майже відсутні.

Ми впевнені, що потрібно вжити таких невідкладних заходів: і) акціонування (не приватизація) Укренерго, щоб зробити
його більш прозорим і зупинити надмірну залежність від гарантованих державою позик від міжнародних донорів та іі)
реформування ОРЕ (створення мережевого коду, скасування перехресного субсидування з одночасним заохочуванням
конкуренції між виробниками та торговцями).
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Панельна дискусія 3Б

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ (НПДЕЕ) –
ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Андрій
Кирчів,
Виконавчий
директор,
Асоціація
«Енергоефективні міста України» — EECU (Модератор)
Роман
Федорченко,
Керівник
департаменту
з
енергоефективності, ДТЕК
Юлія Шевчук, Головний радник із питань інвестицій, Північна
екологічна фінансова корпорація (НЕФКО)
Наталія Олійник, Директор Департаменту стратегічного
реформування та розвитку ЖКГ, Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та ЖКГ
Максим Кисимес, заступник директора департаменту — Голова
департаменту державного регулювання, ДАЕЕ
Був розроблений проект Національного плану дій з енергоефективності, який передбачає, що Україна до 2020 року
зменшить споживання енергії на 9 %. Серед цілей, визначених у Плані дій, — зменшення споживання газу
промисловими компаніями та компаніями, що надають послуги з централізованого теплопостачання. План дій все ще
має бути схвалений Міністерством Економіки. Уряд також розробив законопроект про енергоефективність, який
виконуватиме відповідну Директиву ЄС і супроводжуватиметься інформаційною кампанією. Бажаним результатом буде
поява в Україні більшої кількості будівель, які споживають нульову енергію.
За словами представників бізнесу, ринок ЕСКО в Україні має великий потенціал, оскільки цей ринок все ще практично
не використовується та оцінюється в 11 млрд. євро (відповідно до енергетичного індексу України). Прибуток від
ефективності енергоспоживання також може принести більш високу конкурентоспроможність приватним компаніям
шляхом скорочення їхніх витрат на енергоресурси.

“Розробка Національного плану дій з
енергоефективності є сигналом для
інвесторів, що законодавство в секторі
енергоефективності
є
одним
із
пріоритетів”.
Юлія Шевчук

За словами представників уряду, житловий сектор України є однією з найбільш енергоємних галузей національної
економіки. Приблизно 16 % житлового фонду країни було побудовано до 1961 року, 37 % — у 1961–1980 роках, 27 % —
у 1981– 1990 роках і тільки 20 % — у 1991–2011 роках. Більшість будівель житлового сектора і відповідна
інфраструктура централізованого теплопостачання були побудовані відповідно до застарілих стандартів
енергоефективності та не підтримувалися у належному стані. Як наслідок, будівлі втрачають близько 60 % енергії, що
поставляється, електричні мережі комунальних споруд центрального теплопостачання — 15–20 %, а теплові котли —
15 %.
Україна прийняла ряд стандартів, яких вимагає Директива 2010/31/ЄС (щодо енергетичних характеристик будівель), а
саме стосовно конструкції, ізоляції, вентиляції та загальних вимог щодо енергозбереження. Законопроект «Про
енергоефективність у житлових будинках» досі не прийнятий Верховною Радою. Оновлена версія законопроекту
передбачає, серед іншого, обов'язкову «паспортизацію» та сертифікацію рівня енергоефективності будівель. В Україні
планують запровадити всі вимоги Директиви та збільшувати частку будинків із нульовим енергоспоживанням.
Учасники панельної дискусії вказали на такі перешкоди у підвищенні енергоефективності:
•
Державне казначейство затримує платежі бенефіціарам у регіонах
•
Труднощі з отриманням прибутку від ефективного енергоспоживання муніципальними та громадськими
організаціями
•
Різка девальвація національної валюти
•
Низька якість бізнес-планів із підвищення енергоефективності
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•
•
•

Високі відсоткові ставки (22–25 %) і доступність тільки короткострокових кредитів
Неефективність державної допомоги споживачам і виробникам енергії щодо економії енергоресурсів
Брак кваліфікованого персоналу як в уряді, так і у приватному секторі

Рекомендації:
•
Введення систем енергетичного моніторингу та менеджменту
•
Національний план дій повинен приділити більше уваги організаційним (законодавчим) проблемам, а не
(глобальним) фінансовим аспектам
•
Місцеві громади повинні бути задіяні на всіх стадіях проектів з енергоефективності (в муніципальному
секторі)
Панельна дискусія 4A

ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ: ОГЛЯД І ПРОГНОЗ

Матс Люндін, Директор, Celynx Energy Solutions; Заступник
голови ЄУЕА (Модератор)
Ігор
Ковальов,
Директор
департаменту
розвитку
відновлювальної енергетики, ДАЕЕ
Андрій Конеченков, Голова, Українська вітроенергетична
асоціація (УВЕА)
Георгій Гелетуха, Голова Ради, Біоенергетична асоціація
України
Франциско Кейрос, Директор, Martifer Solar UA, Член Ради
ЄУЕА
Ральф Валтер, Менеджер проекту, (USELF)
За останні кілька років в Україні бурхливо розвиваються ринки вітрової та сонячної енергії. Система зеленого тарифу
залучила в галузь багато інвесторів. Враховуючи можливість зміни інвестиційного режиму, вкрай важливо, щоб нові
правила бути зрозумілими та прозорими і застосовувалися до всіх учасників ринку.

“Інвестиційний режим не повинен схилятися в бік
конкретної технології або гравця ринку”.

Франциско Кейрос

Досі не прийнятий Національний план дій з відновлювальної енергетики. Було кілька його версій, деякі з яких не
відповідали вимогам ДЗЕС. На думку учасників панельної дискусії, остаточний план дій повинен:
1.

2.

Чітко вказати бачення зеленого тарифу (який на сьогоднішній день є основним стимулом для розвитку
відновлювальних джерел енергії в Україні) та вимоги щодо вмісту місцевого компонента. Фактично, вимоги
щодо «місцевої складової» у значній мірі відповідають потребам сегмента вітроенергетики. В Україні вже є
вісім компаній, які виробляють комплектуючі для вітряних турбін, хоча декілька іноземних компаній готові
увійти в Україну та задовільнити вимоги щодо вмісту «місцевої складової». Необхідно переглянути й
оновити довгостроковий бюрократичний процес отримання дозволів і схвалення проектів.
Переглянути цілі ВЕ. Націленість на електрику та рідке паливо, зокрема, не є реалістичною. Слід
враховувати перерозподіл орієнтирів ВЕ, зосереджуючись на тепловій енергії та переглянути націленість на
електрику й
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рідке паливо. Потужності ВЕ в Україні можна легко збільшити, оскільки електромережі можна пристосувати та
збалансувати для більшого потенціалу ВЕ.

Біомаса в Україні розглядається як така, що має найбільший потенціал для майбутнього зростання. Вона може замінити
до 8 млрд. кубометрів газу, тоді як біогаз може замінити деяку частину потужностей теплоелектроцентралей (ТЕЦ).
Проте існує ряд перешкод для розвитку біоенергетики в Україні: i) визначення біоенергетики в основному законі є
занадто вузьким; ii) важко виконати вимоги щодо вмісту «місцевої складової» (МС) та iii) занадто низький зелений
тариф.
Фінансування відновлювальних джерел енергії залишається важким завданням. Вимоги міжнародних фінансових
установ стосовно спільного розподілу витрат досить високі, а термін перегляду інвестиційних планів занадто довгий. І,
нарешті, внутрішні ціни на газ все ще занадто низькі для великих споживачів, особливо для компаній централізованого
теплопостачання, щоб створити достатньо стимулів для заміни палива. Незважаючи на це, ЄБРР успішно запустив свою
програму КСЕУ (Кредитування сталої енергетики в Україні), що надає кредити ($1,5–15 млн.) на основі спільного
розподілу витрат. До цього часу було подано 108 заявок, які розподілилися таким чином за типами енергетики:
Гідроенергетика — 14
Вітроенергетика — 14
Сонячні батареї — 33
Біомаса — 18
Біогаз — 20
Пелети — 9
Близько 30 проектів із 108 були визначені банком як можливі, і на даний час укладено сім кредитних договорів на
загальну суму 92,2 млн. євро.
Банки та бізнес-розробники стверджують, що є ще цілий ряд нормативно-правових бар'єрів, які істотно стримують
розвиток і фінансування сектору відновлювальної енергетики. Зокрема, все ще є труднощі з отриманням дозволів на
землю, доступом до мережі та тлумаченням вимог щодо вмісту місцевого компонента.
На думку учасників панельної дискусії, в цілому прямі та непрямі субсидії у зелену енергетику у 2010–2013 роках були
чималими та склали близько 15 млрд. грн: і) зелений тариф — 5 млрд. грн; іі) пільги на імпорт устаткування — 6,9
млрд. грн; та iii) інші пільги (плата за землю) — 3,3 млрд. грн.
Є ряд прогнозів щодо потенціалу відновлювальних джерел енергії в Україні, залежно від того, чи повністю Україна
відповідатиме цілям ЄС у відношенні ВЕ. Наприклад, у сфері виробництва електроенергії повномасштабна реалізація
Україною Національного плану дій із відновлювальної енергетики вимагатиме введення в експлуатацію:
2,471 МВт потужностей / об’єктів відновлювальної енергетики у 2015 році та 6,530 МВт потужностей відновлювальної
енергетики у 2020 році (без урахування потужностей великих ГЕС) або
7,271 МВт потужностей відновлювальної енергетики у 2015 році й 11,730 МВт у 2020 році (включаючи потужності
великих ГЕС).
Це дозволить виробити 16,595 ГВт/год. електроенергії з ВДЕ у 2015 році та 25,240 ГВт/год. у 2020 році, що становить
приблизно 8,3 % й 11,5 % від загального обсягу споживання електроенергії відповідно.
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Панельна дискусія 4Б

ЗВІЛЬНЯЮЧИ ПОТЕНЦІАЛ ЕЕ: ОГЛЯД І ПРОГНОЗ!
Олена Рибак, Керуючий директор, iC consulenten Ukraine; Член Ради
ЄУЕА (Модератор)
Іна Румянцева, Регіональний директор по Східній Європі (Україна,
Білорусія та Південний Кавказ), Комітет з економічних відносин у
Східній Європі
Олена Борисова, Менеджер програм, Департамент ЕЕ та зміни
клімату, ЄБРР
Андрій Міцкан, Engility Corporation, Заступник голови партії,
Проект USAID «Муніципальна енергетична реформа»
Крістіана Хагенедер, Kерівник проекту «Енергоефективність у
будівлях», GIZ
Гжегож Гайда, Менеджер проектів, МФК — Access to Finance
EMENA — Проект «Енергоефективність у житловому секторі
України»

Незважаючи на повільний прогрес на ринку, все ж були деякі досягнення в галузі підвищення енергоефективності в
будівельному секторі. Пакет нормативно-правових реформ (включаючи поправки до Бюджетного кодексу, закон про
здійснення державних закупівель, розробку закону про енергоефективність, положення про регулювання методів
заохочення в житловому секторі, соціальні програми з надання допомоги бідним домогосподарствам і доповнення до
процедур бухгалтерського обліку й аудиту) вже розроблений і буде представлений на розгляд Верховної Ради.
На практиці донори підтримують місцеві ініціативи, спрямовані на подальший розвиток енергосервісних компаній.
Наприклад, муніципальні ЕСКО Києва отримали від НЕФКО кредит у розмірі 5 млн. євро, щоб інвестувати у 12
громадських будівель (у тому числі у заходи з теплоізоляції, вуличне освітлення та системи індивідуального опалення).
Ще одна ініціатива, яка підтримується донорами (Агентством США з міжнародного розвитку — USAID), надає гарантії
по кредитах комерційним банкам. Багато міст розробляють плани дій зі сталої енергетики, які передбачають
досягнення цілі 20-20-20 (підвищення енергоефективності й частки відновлювальних джерел енергії та скорочення
викидів СО2). Плани дій зі сталої енергетики вимагають інвестицій для реалізації, а належний енергетичний
менеджмент має вирішальне значення для залучення капіталу. Україна повинна якомога скоріше прийняти стандарти
ISO 50 001 з енергетичного менеджменту.

“Є багато проблем, з якими ми стикаємося: стимули
для економії енергоресурсів спотворені, є брак довіри на
ринку, а фінансові ринки не розвинені”.

Іна Румянцева

На думку учасників панельної дискусії, підвищення енергоефективності є по суті підвищенням енергетичної безпеки
України.
- Близько 90% централізованого теплопостачання залежить від газу, в той час як приблизно 64% природного газу
імпортується.
- Основні промислові сектори України (чорна металургія, хімічна та харчова промисловість, машинобудування,
виготовлення будівельних матеріалів) вельми енергоємні, частка їх витрат на енергоносії досягає 20% від загальної
суми витрат.
Крім того, в Україні у 2012 році субсидії на газ і тепло становили 13 млрд. євро (або 7,5 % ВВП), які замість цього
могли б бути витрачені на теплоізоляцію 150 млн. м2 будівель (враховуючи, що вартість ізоляції становить 80 євро за
м2).
Насамкінець, підвищення енергоефективності призводить до зменшення викидів CO2, стратегічна мета дуже актуальна
для України. Необхідні також зміни в поведінці; домогосподарства повинні бути інформовані про практичні способи
зниження споживання
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енергії та пов'язані з ними вигоди, наприклад, зниження температури в будинку на 1° С призводить до 6 % економії
енергії. Однак ще є імітація з їхнього боку робити так, відповідно до технічних обмежень.
На думку учасників панельної дискусії, необхідно здійснити такі рекомендації:
•
Представити сильні економічні стимули для економії енергії
•
Створити інституційну модель у секторі. Є висока потреба у професійних компаніях для розробки проектів з
енергоефективності
•
Стимулювати конкуренцію та залучати приватних інвесторів у сектори житлово-комунальних послуг
•
Запустити інформаційно-просвітницьку кампанію, щоб показати домашнім господарствам і підприємствам
переваги проектів у галузі енергоефективності.

Панельна дискусія 5

ЗВІДКИ НАДХОДЯТЬ І КУДИ ЙДУТЬ ГРОШІ? ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РИНОК ІЗ ТОЧКИ
ЗОРУ ДОНОРІВ, КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ І ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ

Юрій Кубрушко, Партнер, IMEPOWER (Модератор)
Сергій Масліченко, Старший менеджер, ЄБРР
Дмитро Федотов, Керівник департаменту з корпоративних
фінансів, ДТЕК
Володимир Хребет, Голова департаменту програм з
енергоефективності, УкрЕксІм банк
Андрій Столяр, Менеджер з інвестицій, Finance in Motion

На даний час єдиним великим джерелом іноземних інвестицій в енергетичний сектор України є міжнародні фінансові
установи. ЄБРР безумовно є найбільшим інвестором, враховуючи проекти з енергоефективності у виробництві й
агробізнесі, муніципальному секторі, екологічно чистій енергії (високовольтні електромережі). ЄБРР вважає, що
проекти з енергоефективності мають довгострокові витрати, які вдвічі нижчі, ніж проекти з відновлювальної
енергетики (60–70 євро за МВт проти 120–200 євро за МВт). Враховуючи зростання цін на енергоносії для населення, в
сегменті централізованого теплопостачання є великий інвестиційний потенціал.
Наприклад, ЄБРР запустив дві відповідні ініціативи:
•

•

Кредитну лінію на енергоефективність у житловому секторі (100 млн. євро із грантами у сумі 30 млн. євро
спільного фінансування) — для фінансування модернізації житлових будівель і обладнання через місцеві
банки. Проект базується на підготовчих технічних роботах, включаючи розробку законодавства для
об’єднань домовласників, затвердженні технічних регламентів, ринковій оцінці та системі започаткування
пілотних проектів у цій області.
Фінансування передачі технологій (20 млн. євро) — для підтримки нових інноваційних проектів у
промисловому та агропромисловому секторах, які належить здійснити через заохочувальні гранти для
певних технології з низькою ринковою часткою, спрямовані на заохочення першопрохідників здійснювати
технологічні інвестиції. Стимули коливатимуться між 5 та 25 % від заявлених витрат залежно від типу
технології.

За даними приватних інвесторів, існують такі проблеми із фінансуванням проектів, що пов’язані з ВЕ:

Політична та соціально-економічна нестабільність

Низькі міжнародні кредитні рейтинги на рівні переддефолту

Обмежена участь експортних кредитних агентств

Обмежене залучення міжнародних фінансових організацій

Нездатність виконувати довгострокові угоди про купівлю електроенергії

Мінливі «правила гри», зокрема нещодавні ініціативи щодо зменшення зеленого тарифу на сонячну енергію;
недотримання державних гарантій на закупку виробленої електроенергії.
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Банківський сектор дуже вразливий і не здатний забезпечити доступ до капіталу у спосіб, яким він зазвичай робив це.
Безумовно, дуже важко підняти великомасштабне фінансування проектів з нуля в секторі відновлювальних джерел
енергії. ЄБРР і деякі інші інституційні донори надають кредитні лінії для підвищення енергоефективності через
комерційні банки, такі як «УкрЕксІмБанк» і «Райффайзен Банк Аваль».
ЄБРР також вирішив проводити безкоштовні енергетичні аудити для потенційних клієнтів. На даний час ЄБРР
перевірив приблизно 300 проектів, завершив близько 50 аудиторських перевірок і затвердив до 80 проектів на загальну
суму 120 млн. євро.
Доступ до капіталу покращиться, щойно припиняться військові дії і зростуть суверенні рейтинги України. Вочевидь,
інвестори хотіли б бачити позитивні результати здійснених реформ, а також передбачуваний і послідовний уряд.

“Макроекономічна стабільність і реформи мають
вирішальне значення для залучення приватних
іноземних інвесторів до енергетично сектора
України”
Юрій Кубрушко
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V Європейсько‐Український Енергетичний День
29 травня 2014 року — Україна, м. Київ, Готель «Прем'єр Палас»
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