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Пропозиції по співпраці між ЄС і Україною з 
енергетичних питань 

Підготовлено „INFORSE-Europe”, „CEE Bankwatch”, „WWF-DCP”, Українська 
вітроенергетична асоціація, 06.10.2008 
 
Співпраця між ЄС та Україною з енергетичних питань є найбільшою частиною 
співпраці між ЄС та Україною, що охоплює понад половину цього бюджету у 2007 
році, або приблизно 87 мільйонів євро. Незважаючи на це, дана співпраця майже не 
торкалася сталості українського енергопостачання та енергоспоживання, оскільки 
вона майже не робить акцент на енергоефективності та відновлювальних джерелах 
енергії. Співпраця включає в себе погоджений для України плановий показник 
зменшення її енергоємності на 3% на рік, проте цей показник набагато нижчий за 
поточний темп економічного росту (близько 7,3% на рік в середньому між 2000 і 2007 
роками). Результатом досягнення цього планового показника разом із неперервним 
економічним ростом буде значне збільшення, а не зменшення, енергоспоживання, як 
і викидів парникових газів. 
 
Що стосується відновлювальних джерел енергії, допомога ЄС не підтримує розвитку 
цих ресурсів для використання великого потенціалу України в сфері 
відновлювальних джерел енергії в помірні строки. Ця співпраця також має в якості 
мети значно збільшити експорт електроенергії з України до ЄС. Такий експорт 
здебільшого ґрунтуватиметься на несталому виробництві електроенергії, що не є 
перевагою ні для України, ні для ЄС. Україна буде вимушена виробляти більше 
електроенергії із значним негативним впливом на навколишнє середовище і низьким 
ККД, а країни ЄС матимуть менше стимулів для розвитку власного, сталого 
виробництва електроенергії та енергоспоживання. 
 
Якщо ЄС продовжуватиме надавати Україні допомогу в сфері енергетики, важливо, 
щоби вона була скерована на ефективні заходи щодо збільшення 
енергоефективності і сприяла розвитку відновлювальних джерел енергії. 
 
Потреба в кращому механізмі 
Механізм має полягати у встановленні Україною планових показників по 
енергоефективності і відновлювальним джерелам енергії, що ідентичні плановим 
показникам, які встановлюють країни ЄС в якості частини енергетично-кліматичного 
пакету, якій зараз обговорюється. Для відновлювальних джерел енергії, це буде 
збільшення їх використання в розмірі 13% від енергоспоживання з 2005 до 2020 року, 
як це зроблять країни ЄС. Для енергоефективності очевидною метою буде 
зменшення енергоємності, яке щонайменше дорівнюватиме росту ВВП, щоб 
первинне енергоспоживання України було стабільним чи зменшувалося. 
 
Пропозиції 
Енергоефективність та відновлювальні джерела енергії слід популяризувати за 
допомогою комплексних стратегій, які інформують громадськість, заохочують 
інституційний розвиток в управлінні енергоспоживанням, сприяють ринкам, 
забезпечують фінансування та інформують споживачів та інвесторів. Це включатиме 
перегляд „Енергетичної стратегії України на період до 2030 року” для надання 
переваги місцевим відновлювальним джерелам енергії і енергоефективності. 
Особливу увагу слід приділити передачі знань від Європейського Союзу, а також 
ефективним політичним інструментам з метою регулювання попиту на 
енергоефективність, а не збільшення енергопостачання. 
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Елементи мають включати: 
 
Економічність обладнання 
 
Україні слід прийняти ті ж вимоги, що й країни ЄС, до обладнання, що використовує 
електроенергію, після Директиви ЄС 2005/32 щодо „екодизайну”. Це встановить 
ліміти для резервного енергоспоживання та збільшить економічність більшості 
енергоспоживаючої продукції протягом наступних кількох років. Перша вимога – 
щодо резервного енергоспоживання – набере чинності з початку 2010 року. У певних 
випадках (таких як лампи) Україна також може прийняти більш жорсткі вимоги. Якщо 
Україна дотримуватиметься вимог ЄС в сфері енергоефективності, вона не 
перетвориться на звалище неекономічного обладнання. 
 
Економічність споруд 
 
Удосконалення будівельних норм та правил із жорсткішими вимогами щодо 
енергоефективності і кращою реалізацією в якості важливого кроку на шляху до 
підвищення енергоефективності в Україні. Україні слід терміново розробити і 
прийняти закони для реалізації Директиви ЄС 2002/91/EC щодо „Енергетичних 
характеристик будівель”, включно із: 
•  Застосуванням мінімуму вимог щодо енергетичних характеристик новобудов. 
• Розробкою  сертифікатів енергоспоживання будинків  та їх оприлюднення   
• Систематичними перевірками витрат електроенергії для багатоквартирних будинків 
та інших помешкань. 
• Вимогами щодо обов’язкового встановлення теплолічильників та теплорегуляторів 
для всіх будинків, підключених до районних тепломереж, починаючи з більших 
будинків. 
 
Застосування цих вимог забезпечить відповідність таких новобудов сучасним 
стандартам із низьким тепловим навантаженням. Рівні економічності, встановлені як 
рівні рентабельності, принесуть нижчі загальні витрати для користувачів протягом 
усього строку служби будівлі. 
 
Вимога щодо зниження втрат тепла через вікна для всіх термо-вікон для нових та 
старих будівель для зменшення коефіцієнту теплопередачі нижче 1,5 Вт/м2K. Це 
дуже економічно доцільний захід, оскільки додаткова ціна за енергозберігаюче 
віконне покриття є дуже низькою. 
 
Програми модернізації існуючих будівель слід укріпити за допомогою кращих схем 
кредитування, механізмів оборотних фондів, чіткіших правил для енергосервісних 
компаній (ЕСК), а також навчання адміністраторів і комендантів будівель. 
 
Інституціональний потенціал урядових органів і приватних компаній в сфері 
управління енергоспоживанням слід підвищити відповідно до нового європейського 
стандарту EN 160001 „Системи управління енергоспоживанням” – Вимоги із 
посібником з використання. 
 
Кампанія для популяризації сертифікатів енергоспоживання будинків, включно із 
участю місцевих органів влади в Україні у Демонстраційній кампанії (Display 
Campaign www.display-campaign.org). 
Демонстрація будівель із високою енергоефективністю, таких як пасивне житлове 
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будівництво в якості частини школи чи іншої громадської будівлі в кожному регіоні. 
 
Енергоефективність у промисловості 
Сильніша програма в сфері енергоефективності для промисловості, із угодами щодо 
податків та енергоефективності для всіх галузей промисловості із великим 
енергоспоживанням, наприклад більше 1 ГВт-г/рік для палива та електроенергії 
разом (1 ГВт-г дорівнює 100 000 м3 газу). Із запровадженням цієї програми  
промислові об’єкти сплачуватимуть податок, який може бути зменшено, якщо вони 
здійснюватимуть заходи, пов’язані із енергоефективністю, які є включені в угоди 
щодо енергоефективності. За необхідності можна додати механізми фінансування 
(кредитування), щоби допомогти розпочати інвестиції в енергоефективність. 
 
Вартість електроенергії для сприяння раціональному використанню електроенергії 
Введення тарифів на електроенергію на основі повного повернення витрат та 
усунення механізмів перехресного субсидіювання. У разі необхідності, за цим мають 
слідувати соціальні заходи для малозабезпечених верств населення, що охоплюють 
мінімальне споживання бідних сімей. 
 
Удосконалений збір платежів за електроенергію відповідно до тарифів. Нині відчутна 
кількість електроенергію крадеться з мережі і відноситься на рахунок мережевих 
втрат. 
 
Законодавство для стимулювання економії електроенергії за допомогою тарифної 
політики, для зменшення фіксованих платежів до мінімуму таким чином, щоб платежі 
відображали споживання. 
 
Невелика надбавка до ціни на електроенергію, що покриватиме витрати  на 
інформування про енергоефективність, на пов’язані із нею кампанії, а також для 
популяризації енергоефективності. У цей спосіб ці заходи не обтяжують державний 
бюджет і споживачі виграють, оскільки ці заходи призведуть до більшої економії, аніж 
до витрат. 
 
Покращення енергопостачання 
 
Зміцнення програм модернізації тепломереж, включно із планами модернізації усіх 
громадських/муніципальних тепломереж і механізм фінансування (кредитування) для 
заміни труб та споруд. 
 
Програма переведення районних теплових станцій із газу на біомасу і/або 
комбіноване виробництво тепла та електроенергії, із планами щодо переведення, 
субсидіями (20-40%) на демонстраційній станції у всіх регіонах, а також механізмом 
фінансування (кредитування) нових теплових станцій/станцій комбінованого 
виробництва тепла та електроенергії. 
 
Заходи по відновлювальних джерелах енергії 
Нещодавно погоджений „екологічний” пільговий тариф на електроенергію, вироблену 
відновлювальними джерелами енергії (вітрова енергетика, комбіноване 
виробництвом тепла та електроенергії з біомаси, виробництво біогазу та 
використання метану зі звалищ, малі ГЕС) слід реалізувати на практиці. Ціна має 
оптимізувати захист капіталовкладень із гарантованим рівнем на 20 років для 
кожного капіталовкладення у той час, як тариф з року в рік можна переглядати до 
10% залежно від розвитку. 
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Кампанія за сонячне опалення. Кампанія має включати в себе покращення 
постачання імпортних та місцевих компонентів і систем, інформування споживачів 
щодо можливостей і продуктів, контроль якості і заходи, спрямовані на покращення 
якості, навчання  монтажників, дослідні станції на громадських будівлях (школах 
тощо), популяризація «самобудуючих» систем, як це було зроблено в Австрії для 
скорочення витрат. Кампанія має розпочатися на півдні України, включно із Кримом, 
де сонячне опалення є найбільш економічно вигідним. 
 
Кампанія за екологічно-чисте і раціональне використання біомаси із популяризацією 
екологічно-чистого і економічного обладнання. Цільовою аудиторією кампанії є дрібні 
користувачі, такі як домогосподарства, ферми та малі підприємства. Кампанія має 
включати в себе покращення постачання, заходи з контролю і покращення якості, 
навчання монтажників, а також кон’юнктурну інформацію, включно із виставками, 
дослідними станціями. 
 
Покращення ринків біомаси, включно із ринками стружки та соломи, шляхом 
просування постачання та стандартів якості для побудови функціонуючого ринку у 
всіх регіонах.  
 
Інформація та кампанія 
Безкоштовна, неупереджена інформація для споживачів щодо того, як збільшити 
енергоефективність і використовувати більше відновлювальної енергії. Ця 
інформація має міститися в мережі Інтернет, а також в інформаційних центрах, 
причому в кожному регіоні має бути принаймні один інформаційний центр. Кожний 
інформаційний центр має мати інформацію для вільного користування, має надавати 
особисті поради, а також має організовувати інформаційно-роз’яснювальну 
діяльність, таку як виставки в регіоні. Такі центри можуть бути організовані 
неурядовими організаціями та органами місцевої влади. 
 
Широка громадська кампанія за енергоефективність і відновлювальні джерела 
енергії із використанням передових зарубіжних методик (включно із методиками в 
країнах ЄС) із: 
• Інформаційно-роз’яснювальною діяльністю через засоби масової інформації 
• Мобільними виставками по всій Україні, присвяченими енергозберігаючим 
технологіям, із демонстрацією місцевих і європейських технологій в сфері 
енергоефективності. 
 
Вища освіта 
Програма для покращення рівня вищої освіти (університети, інститути, технікуми), які 
готують фахівців з енергоефективності та відновлювальних джерел енергії. Вона має 
включати в себе удосконалення навчальних матеріалів і технічної бази навчальних 
закладів, а також демонстраційні об’єкти. 
 
Міжнародна співпраця 
Участь українських місцевих органів влади в „Угоді мерів” („Covenant of Mayors”) – 
грандіозній ініціативі, яка має об’єднати мерів найбільш новаторських міст Європи у 
постійну мережу. 
 
Краща задіяність України у міжнародному обміні інформацією з питань 
енергоефективності та відновлювальних джерел енергії. 
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Контактні особи для пропозицій 
 
Ґуннар Бойе Олесен (Gunnar Boye Olesen), координатор 
Міжнародна мережа зі сталої енергетики - Європа (International Network for 
Sustainable Energy – Europe) (INFORSE-Європа) 1 
e-mail: ove@inforse.org, веб-сторінка: http://www.inforse.org/europe 
Ірина Головко, Національний координатор в Україні 
„CEE Bankwatch Network” 
e-mail: iryna@bankwatch.org, веб-сторінка: http://www.bankwatch.org 
Андреас Бекманн (Andreas Beckmann), замісник директора 
„WWF International – Дунайсько-Карпатська програма” 
e-mail: abeckmann@wwfdcp.org, веб-сторінка: http://www.panda.org/dcpo 
Андрій Конеченков, голова 
Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація вітрової енергії" 
e-mail: info@uwea.com.ua, веб-сторінка: http://www.uwea.com.ua 
 

                                                           
1
 INFORSE-Європа – це мережа із 72 неурядових організацій, включно із неурядовими організаціями з ЄС, 

Норвегії (Norges Naturvernforbund), України (Агентство з відновлювальної енергетики, Мама86, Рівненське 

екологічне братство), та з інших країн. 


