
 
 

Вих.№ 01-07.05.2019 
Від 07 травня 2019 

Омеляну Володимиру Володимировичу 
Міністру інфраструктури України 
 
Гуменюк Олександри Сергіївни 
Директора 
Європейсько-українського енергетичного 
агентства 

 
Шановний Володимир Володимирович, 
 
Від імені Європейсько-українського енергетичного агентства висловлюємо Вам повагу та         
підтримку діяльності Міністерства Інфраструктури в кропіткій роботі над розвитком         
транспортної галузі. 
Цим листом ми звертаємось до Вас із пропозицією створити робочу групу при            
Міністерстві Інфраструктури “Декарбонізація транспортної інфраструктури”. 
 
Актуальність створення робочої групи “Декарбонізація транспортної інфраструктури”: 
Європейська Комісія у листопаді 2018 року схвалила карту Транс'європейської транспортної          
мережі (TEN-T) в Україні та країнах Східного партнерства. Кінцевою метою TEN-T є не тільки              
усунення вузьких місць та технічних бар'єрів, які існують між транспортними мережами, а й             
зміцнення соціальної, економічної та територіальної єдності та сприяння скороченню викидів          
CO2. Що стосується національних документів, то у травні 2018 року прийнята Національна            
транспортна стратегія України на період до 2030 року, в якій декарбонізація та зменшення             
негативного впливу транспортної інфраструктури на навколишнє природне середовище були         
одними з п'яти найважливіших пріоритетів для України до 2030 року. Енергетична стратегія            
України на період до 2035 та План дій щодо реалізації Енергетичної стратегії до 2020 року,               
Національний план дій з енергоефективності до 2020 року, скорочення споживання енергії та            
викидів СО2, включаючи сектор транспортної інфраструктури. 
 
Робоча група має охопити всі напрямки транспортної інфраструктури включаючи: наземний          
транспорт, залізничний, авіаційний та водний, як і транспортні засоби, так і адміністративні            
будівлі, які також є джерелом викидів СО2 через неефективне споживання енергії, що на             
сьогодні в Україні генерується в більшості з викопного палива. 
 
Нажаль, системній роботі з мінімізації викидів CO2 та ефективному споживанню ресурсів в            
українській транспортній інфраструктурі перешкоджає насамперед: 

1. недостатнє розуміння ситуації з боку вищого керівництва, відсутність політичної волі; 
2. відсутність детальної систематичної інформації щодо споживання енергії та ресурсів; 

3. недостатній та неоднорідний загальний рівень обізнаності відповідальних       
співробітників з питань палива, енергетики та заходів з енергоефективності; 
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4. недостатнє використання альтернативних (відновлюваних) джерел енергії та       

альтернативних транспортних засобів; 
5. ринкові, фінансові, технічні та інші фактори. 

Згідно з попередніми консультаціями з представниками аеропорту під час Першої конференції           
з питань декарбонізації авіаційної інфраструктури, що відбулася 24 січня 2019 року           
Державною авіаційною службою України та Європейсько-українським енергетичним       
агентством, з'ясувалося, що деякі аеропорти вже почали перші енергоефективні заходи,          
зокрема, щодо заміни освітлення в приміщеннях терміналу аеропорту, на світлофорах і           
системах освітлення аеродрому. Однак жоден з аеропортів ще не встановив систему           
моніторингу енергоспоживання і не запровадив системного підходу (енергоменеджмент).        
Віце-президент Асоціації цивільної авіації Асоціації українських аеропортів відзначив, що         
аеропорти мають гостру потребу в знаннях та фінансуванні енергоефективних заходів, і           
висловив сподівання на додаткову програму підтримки впровадження енергоефективності в         
аеропортах. Участь у консультаціях було також проведено Європейським інвестиційним         
банком, Світовим банком, який висловив зацікавленість у просуванні та сприянні модернізації           
авіаційної інфраструктури, що зменшить негативний вплив на навколишнє середовище та          
зменшить викиди CO2. 
Важливим фактом є те, що енергетичні ресурси для адміністрування транспортної          
інфраструктури входять до ціни транспортних послуг, будь то вантажний або пасажирський           
сервіс. Це означає, що більш ефективне споживання енергії та ресурсів дозволить знизити            
вартість послуг аеропорту для перевізників, а отже, у довгостроковій перспективі - знизити            
вартість таких послуг для пересічних громадян України. 
 
Водночас Національна транспортна стратегія, прийнята Урядом України на період до 2030           
року, включає «заохочення використання альтернативних джерел енергії в транспортній         
інфраструктурі, а також екологічних видів транспорту та спеціального обладнання». Це          
завдання особливо важливе з огляду на плани розвитку / відновлення транспортної           
інфраструктури по всій території України до 2030 року. 
 
Тому, зважаючи на вищезазначені аргументи, слід зробити висновок, що терміновість          
модернізації використання енергії на Українські аеропорти з використанням енергоефективних         
заходів та впровадження відновлюваних джерел енергії сприятимуть не тільки більш          
ефективному та раціональному використанню енергоресурсів, а й зменшенню витрат на          
вантажні та пасажирські перевезення, підвищення комфорту для пасажирів та енергоресурсів.          
стабільність транспортної інфраструктури в національному вимірі. 
 
Завдання робочої групи вирішити раніше описані проблеми спільно з державними          
інституціями, насамперед в прямій співпраці з Міністерством інфраструктури України: 

● Підвищити розуміння ситуації з боку вищого керівництва; 
● Налагодити детальне систематичне інформування щодо скорочення викидів СО2 та         

споживання енергії та ресурсів; 



 
● Посилити загальний рівень обізнаності відповідальних співробітників транспортної       

галузі з питань палива, енергетики та заходів з енергоефективності; 
● Підвищити потенціал використання альтернативних (відновлюваних) джерел енергії та        

альтернативних транспортних засобів; 
● Залучити додаткові інвестиції у галузь. 

 
Вплив діяльності робочої групи на розвиток галузі: 
На довгостроковому та більш широкому рівні слід відзначити економічні перспективи України           
щодо зменшення викидів СО2 та енергоефективності в транспортній інфраструктурі,         
враховуючи значне зростання транспортних зв'язків.  
Ефективне партнерство учасників ринку транспортної галузі, включаючи державні установи та          
організації, приватні компанії, громадські організації, науковців та експертів, матиме         
вирішальне значення для забезпечення низьковуглецевої транспортної інфраструктури з        
мінімальним негативним екологічним впливом. 
 
З повагою, 
 
Олександра Гуменюк 
Директор 
Європейсько-українського енергетичного агнетства  
Ел.Скринька: oleksandra.gumeniuk@euea-energyagency.org  
Моб.: +38 095 607 78 57  
Володимирська 61-Б, 2-й пов., Київ, 01010 
http://www.euea-energyagency.org  
 
Інформаційна довідка: 
  

Європейсько-українське енергетичне агентство (ЄУЕА) – це незалежна неприбуткова        
організація, створена в 2009 році, відкрита для всіх учасників ринку енергоефективності           
та відновлюваної енергетики України, які мають на меті конструктивно співпрацювати з           
компаніями-однодумцями. Разом, ми прагнемо зробити свій внесок в прозорий розвиток          
цих ринків, шляхом сприяння справедливому та сталому розвитку бізнесу, підвищенню          
інформованості громадськості про питання енергетики, а також шляхом впливу на          
енергетичну політику уряду. 
 
Серед членів ЄУЕА: Acciona, Avenston, Celynx AG, CES, D2Consult, DTEK, EMSOLT           
Investments, EuroСape, GOLAW, Greenworx, Guris, iC consulenten, IMEPOWER, Indian         
Solar, Scatec Solar, Sinnalba Group LLC, Smart Energy, Ukrwindinvestments LLC. 
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